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prostředí, jinou situaci i jinou sociálně-společenskou organizaci a odlišný
hodnotový systém, fungující po staletí.
Co se však děje, resp. co se už stalo v situacích, když je tato sociální situace
zvnějšku navíc ještě násilně restrukturována - jako se stalo právě v Česko
slovensku v 50.-80. letech 20. století ze strany tehdejší totalitní společnosti
vůči Cikánům/Romům?2

a moravské společnosti vstupovali Cikáni/Romové v pováobdobí ještě zcela ztotožněni se svou tradiční komunitou a jejími
základními normami, mezi něž patřila ochranná solidarita vůči "gadžům"
(všem neromům), obživná solidarita, ztotožnění ve vztahu k vlastnímu rodu,
k příbuzenstvu - své "fajtě", (u olašských "nipo" či "nipos") a ke své rodině "fameliji". Tradiční model jejich hodnotové hierarchie se zde dostával- a dodnes mnohdy dostává - do střetu s modelem životního způsobu, hodnotami
a zákony majoritního společenství, do něhož vstoupili. Tak v celém uplynulém půlstoletí docházelo k výrazným změnám, k mnoha projevům postupné
změny jejich předchozího, tak zvaně tradičního způsobu života a kultury,
kterým žili Cikáni/Cigáni - Romové v Československu až do konce druhé
světové války. Tyto změny pak byly později vyvolány u některých z nich jednak dobrovolným adaptačním či integračním procesem (těch, kteří pochopili
nutnost přizpůsobit se do určité míry životním normám většinového okolí,
chtějí-li mezi ním či s ním žít), především pak po roce 1950 asimilačním
tlakem tehdejší totalitní společnosti, která vše takzvaně "typicky cikánské"
v jejich způsobu života a kultuře, včetně užívání romského jazyka, prohlašovala za "brzdící je ve správném rozvoji". To potom u další generace postupně
vedlo k deformacím životních hodnot, ke ztrátě jazyka, příbuzenských a rodinných autorit a k nesprávné cestě mnoha Romů - s vážnými důsledky
dodnes. 3
Pokusíme se naznačit a pochopit, čím byla tedy přerušena kontinuita
přirozeného vývoje romských příbuzenských společenství a jak u většiny
z nich v období padesátých až osmdesárých let fakticky došlo ke ztrátě dvou
generací.
Do

české

lečném

Úvod

V uplynulém půlstoletí, zejména v období více než čtyřiceti let 1945-1988,
došlo k výrazným změnám ve vývoji, postavení a životním způsobu všech
cikánských/romských skupin v Československu a České republice. Způsobil
je jak jejich migrační přesun z jejich předchozích lokalit na Slovensku do čes
kých zemí, tak působení asimilačníchtlaků předchozíspolečnosti. Pokusíme
se naznačit některé skutečnosti tohoto vývoje a jeho důsledků na skupinách
slovenských Cikánů/Romů, přesídlených do nového prostředí Čech a Moravy, a na případu těchto rodin ve městě Český Krumlov.
V případě migrační změny: jak oni sami cítí a prožívají vlastní změněnou
pozici ve většinové společnosti, kam přicházejí a kde potom žijí, tedy jaká je
jejich sebereflexe, postoj k vlastní identitě a jejich osobní či skupinová vůle
k adaptaci či společenské integraci s tímto, pro ně mnohdy zcela novým
prostředím? 1

Kontaktní situace, nastávající při migračních procesech, kladou vysoké
nároky na soužití imigrantů-jednotlivců a skupin. Ve stabilizovaných podmínkách společenství, jakou bylo kupř. i společenství předválečného Česko
slovenska, jsou reprodukovány ustálené normy očekávaného chování všech,
kteří v něm žijí. Ale lidé, kteří později přicházejí jako migranti do už tzv.
otevřené společnosti, se přece od dětství naučili žít ve světě hodnot, norem,
očekávaného chování a hranic určitého, odlišného typu. Začali se setkávat se
sociální organizací a životním způsobem jiného typu. Docházelo tedy, resp.
dochází k nesouladu mezi jejich představou kulturních hranic a sociální organizací, protože atributy jejich kulturní odlišnosti byly vytvořeny pro jiné
I Blíže viz Davidová E. 1982. Proměny etnické skupiny Cikánů-Romů v rámci tvořící se
lokální společnosti novoosídleneckého pohraničí po roce 1945 (na příkladě Českokrum
lovska). In: Zpravodaj KSVlEF, vyd. ÚEF ČSAV, Praha, s. 41-77.
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2 Srov. Uherek Z. 2005. Migrace a formy soužití v cílových prostorech. In: Hirt, T. Jakoubek, M. (eds.), Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Plzeň: Čeněk,

s. 258 a násl.
3 Viz Davidová, E. 2001. Romové a
dářského úsravu Josefa Hlávky, Praha.

česká společnost.

Studie 3, Studie Národohospo-
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K terminologii - Cikáni/Cigáni nebo Romové?
Nejdříve tři

krátké vstupní poznámky k termínům, které v našem textu
budeme používat a kterými se chceme zabývat, resp. pokusit se přispět ně
kterými úvahami: jak k pojímání generace a generační změny, tak k nazvu,
pojmenování, které je v našich i dalších zemích pro Romy různě užíváno
(autory, ostatními, i jimi samými): Cikán/i - Cigánli nebo Rom/ové? A kteří,
ze které skupiny? A především - za koho se považují oni sami v rámci větši
nové společnosti, na rozdíl od jejích představ, co od nich očekává.
Pokud jde o poznámku první, shrneme si zřejmě známé skutečnosti,
ale je třeba znovu zdůraznit, že jde o naprosto rozdílný vznik těchto jejich
diferencovaných názvů. Zatímco název Cikán, cikán, Cigán, cigán v češ
tině a slovenštině (v slovanských jazycích v obdobných tvarech) je de facto
apelativum, Rom, rom je etnonym. První z nich začal být pro tyto skupiny
lidí užíván na základě jedné z nejstarších historických, archivně doložených
zpráv - z řeckého kláštera na hoře Athos, v níž je zmínka o lidech, zvaných
"Atinganoi (Acinganoi)", kteří už v 9. století žili v Řecku a kde se o nich
píše jako o potulných kotlářích, hudebnících, kejklířích a provazolezcích. 4
Z tohoto pojmenování vznikl pravděpodobně název, daný Romům ostatním
obyvatelstvem - tedy cikán/cikáni, Cigáni, Cygane, Ciganiti ad. v zemích
slovanských, Zingari v Itálii, Zigeuner v Německu a Rakousku, Tsiganes ve
Francii, Cigányok v Maďarsku apod., který se vžil a užíval (i v archivních
a později v úředních dokumentech), resp. užívá dodnes. Druhá skupina pojmenování - tohoto apelativa, daného jim majoritními obyvateli zemí, kam
předkové Romů přišli a kde se postupně usazovali, vznikla pravděpodobně
na základě tehdejší legendy o egyptském původu Cikánů, kteří pak byli
mnohde nazývání lidem faraonským či Egypťany, což je zjevné v jejich názvu v Anglii, Skotsku a Walesu - Gypsies (gipsies), ve Španělsku - Gitanos,
v současném Řecku Gýftoi a podobně.
Naproti tomu Rom, Romové je vlastním pojmenováním převážné části
Cikánů - tedy je etnonymem. V romštině (romaňi čhib) je nejen jejich
sebeoznačením (Rom je cikán), rom však pro ně znamená i muž a manžel,
životní druh (romňi je jak Romka - cikánka, tak i žena a manželka, družka).
Ačkoliv naprosto nejde o jednotné, homogenní etnikum, které je naopak
vnitřně podle příslušnosti k jednotlivým skupinám a příbuzenským forma4 Viz kupř. Mik!ošič, F. X. 1875. Ursprung des Wórtes Zigeuner. Denkschriften der
kaiserlichen Akademie der Wischenschaften, phil. hist. Klasse. Wien, s. 56-60; nebo
Horváthová, E. 1964. Cigáni na Slovensku, SAV Bratislava, s. 32 a násl.
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cím velmi diferencováno, značná část evropských Cikánů se dnes za Rom
považuje - a to nejen deklarováním, prostřednictvím svých představitel:
svých elit (v rámci mezinárodních organizací zejména International Roman:
Union, která na svém lY. kongresu ve Varšavě v r. 1990 dokonce navrhla
název Rom/rom psát i ve znění rrom /Rrom, rromský - s dvěma r - a od té
doby i tuto formu názvu někteří lingvisté a etnologové užívají).
V současné době se nazývá část Romů-Rumungrů i nehezkým novotvarem RomáklRomáci, což je u mladších generací zřejmě i důsledkem neujasněnosti vlastní identity - "kdo jsme - ko sam".
V rámci své vnitřní hierarchie se mnozí dnes mezi sebou nazývají i podle
příslušnosti k lokalitě, kde žijí a kde se sami cítí už "odněkud": kupř. Krumlovští - "Krumlovakere Roma", Romové z Budějovic nebo z Písku, tamti
jsou z jejich pohledu kupř. "Ostravakere" - ostravští nebo "Prahakere Roma"
(z Prahy) či třeba "Chánovakere" - Romové z Chánova.

Ke skupinám a diferenciaci Cikánů a Romů žijících
v Československu/České republice

V našich zemích se za Romy považují (přestože si mnozí mezi sebou říkají
i cikáni/cigáni) především Romové tzv. slovenští a madárští, kteří přišli do
prostředí Čech a Moravy ze Slovenska po druhé světové válce. V obou republikách představují většinu - více než 80 procent všech zde žijících Romů.
(Touto převažující skupinou se budeme dále v našich úvahách zabývat.)
Za Romy se dnes považují i Cikdni čeští a moravští, v posledním půlstoletí
u nás početně nejmenší skupina Romů - z často už kusých rodin a rodů těch,
kteří přežili období holocaustu. Nejčastější rodová příjmení u českých Cikánů
jsou Růžička, Vrba, Serynek aj., u moravských Romů Daniel, Holomek a další.
V českých zemích i na Slovensku žijící a zcela specifickou skupinou jsou
olašští Cikdni - Vlachike, u nás hlavně ze skupin Lovarů (Lovare). U všech
z nich dodnes existuje vědomí vlastní odlišnosti od ostatních Cikánů-Romů
na našem území, zejména od slovenských a maďarských, které nazývají Rumungre. Jejich identita se opírá o dodnes živé tradice, jejich jazyk (1ovarský,
kalderašský ad.), o jejich zvyky a hodnoty, které uznávají všechny generace.
Mezi sebou, svou příbuzenskou skupinou - "amaro nipo" (náš lid) se znají
především podle svého "anav" - cikánského druhého jména (mezi muži
kupř. Báno, Kynčo, Trajano, Mamuko, Šuvlo, Somnakaj, Loulo, Stromo,
Bakreno či jinak, mezi dívkami a ženami jsou častá Luluďi, Mulitka, Rybizla,
Boja, Mercedes, Muca, Mruvka a mnohá romňako anav další). Dodnes jsou
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pro ně důležitější než vlastní příjmení (Stojka: ~fael, Lipa, Ku~r~~, Šar~6:y;
Makula, Bihari aj.). Ani po násilném usazenI v unoru 1959 se JeJIch VnItrnI
společenské a rodinné uspořádání v podstatě nezměnily, včetně postavení
a role příbuzenských autorit. Udržují stále svůj jazyk, kulturní tradice a hodnotový systém, své vnitřní zákony, podle nichž žijí i v nových podmínkách.
Jsou hrdi na to, že jsou Olaši - stejně jako Sintové - a na příslušnost ke své
skupině, s rodinami slovenských Romů se nestýkají, ani dříve, ani teď. Vyčí
tají jim, že ztratili své romství a že už nejsou Cikány.
Také Sintové, tzv. němečtí Cikáni (Lagrynové, Weinrichové a další) se nepovažují ani za Cikány, ani za Romy - ale výhradně za Sinty. U nás jsou početně
malou, ale výraznou skupinou, která stále udržuje svůj jazyk, svou sociálně-spo
lečenskou hierarchii (včetně vnitřních soudů, obdobně jako u olašských "kris")
a hodnotový systém, a to vše se podstatněji nemění ani u mladých gene!"ací.
Jsou příbuzensky spřízněni a udržují kontakty mezi sebou nejen v rámci Cech
a Moravy, ale i mezinárodně - se Sinty v Rakousku, Německu či ve Francii.
U těchto dvou skupin - olašských Romů a Sintů - nelze tedy hovořit
o takové ztrátě dvou generací, k níž došlo v 50.-80. letech v důsledku deformace předchozí vnitřní společenské struktury a hodnotového systému
u Romů slovenských, hlavně v českých zemích žijících. U mladších generací
olašských i sintských došlo v průběhu uplynulého půlstoletí samozřejmě
také ke změnám, hlavně v důsledku jejich násilného usazení v roce 1959,
ale nikoliv k zásadním změnám v jejich společenství a v pojetí rodinně-pří
buzenské pospolitosti, ani v užívání jejich jazyka a respektování vnitřních
nepsaných zákonů rodinně-příbuzenské komunity.
Olaši sami vyjadřují svůj názor na rozdíly mezi nimi a slovenskými, resp.
všemi ostatními Cikány, které nazývají Rumungre. Ocitujme si slova dvou
olašských mužů střední generace z Ostravy (potomků zde v roce 1959 násilně usazených kočovných skupin):
"Olaši a Rumungři? To je úplně jiná rasa. Oni úplně jinak vypadají, jinak
se chovají. .. "
"Rozdíl mezi Vlachy a Rumungry je obrovský. Oni jsou jiný rod. To se
pozná hned na první pohled. Jsme jiní, máme jiné zvyklosti, tradice ... My,
Vlaši, žijeme pořád pospolu... Rumungři jsou roztříštění, rozpadly se jim
jejich rody, nemají žádného vůdce, kterého by museli poslouchat, zákony,
které by ctili. Proto žijí v takovém úpadku. "5
5 Viz Hajská, M. 2005. K identitě ostravských olašských Romů. In: Bittnerová, D. Motavcová, M. a kol., Kdo jsem a kam patřím? Praha, s. 204.

MEZIGENERAČNI ZMtNA: KE ZTRÁTt DVOU GENERACI ROMO V UPLYNULtM POLSTOLETf
Jaké skutečnosti tuto roztříštěnost, rozpad rodů a hodnot u většiny těchto
Rumungrů způsobily a jaký je jejich dopad na současné generace, naznačíme
alespoň v hlavních rysech dále, jako úvahu k další potřebné diskusi, zdaleka

ne ukončené a mnohdy ani nevyvolané.

Romská komunita, národnostní menšina,
sociální vyloučenost či etnicita - společenská integrace,
adaptace, asimilace nebo etnická sebeidentifikace?

Tedy kdo Romové/Cikáni (a kteří) jsou, za koho se považují - co od nich
majoritní společnost chce či očekává a jakou cestou chtějí jít oni sami
(a kteří)?
Otázka klasifikace Romů/Cikánů z hlediska společnosti v poválečném
období vždy přímo souvisela s politickým přístupem k řešení tzv. cikánské
otázky, s praxí totalitní politiky státu vůči nim. Bylo na ně pohlíženo jako
na odlišnou skupin obyvatel. Předchozí - komunistická společnost je nepovažovala ani za specifickou etnickou skupinu, ale za "sociálně a kulturně
zaostalé obyvatelstvo cikánského původu", které je třeba adaptovat, usadit
a rychle asimilovat - s cílem postupného splynutí s ostatními obyvateli. Vše
tzv. tradiční v jejich životním způsobu a kultuře, včetně užívání vlastního
r~m,ského jazyka, bylo považováno za brzdu v řešení jejich sociálního vyrovnalll, v tomto stanoveném asimilačním cíli. Byli považováni jen za sociální
problém, jejichž sociální a kulturně-vzdělanostní zaostalost a celková odlišnost je "skvrnou na socialistické společnosti", jak bylo oficiálně vyjadřováno
i v tehdejších dokumentech a plánech na řešení tohoto problému.
Ostatně i v naší soudobé společnosti je mnoho neujasněných a nedoře
šených problémů, a to oboustranně. Nová sociální stratifikace se ze strany
většinové společnosti dnes ne vždy zcela správně projevuje i v posuzování
Romů a v jejich zařazování do skupin. Obdobně jako dřívější dělení na tři
skupiny podle tzv. stupně integrovanosti, tak i dnešní dělení na obdobné tři
skupiny podle tzv. životní úrovně - na sociálně vyloučené romské komunity, na Romy bez větších problémů a na ty nejlepší, nevyžadující pomoc
ze strany státu - je často zavádějící. Dnes - v naší relativně demokratické
společnosti - je tedy opět zdůrazněn hlavně sociální aspekt této "problematiky", což je rovněž nesprávně užívaný název (nejde přece, jak známo, jen
o problémy Romů, ale i většinové společnosti, tedy o vzájemné soužití, skutečnou společenskou integraci). I sám pojem sociálně vyloučená komunita je
mnohdy problematický, zejména pokud jde o zařazení Romů, kdo z nich do
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sociálně vyloučené komunity patří. Často se tak děje jen podle typu lokality
a nikoliv na základě skutečné sociálně-společenské vyloučenosti. U mnoha
rodin jde v této souvislosti navíc o nechtěné usídlení a sousedství, nikoliv
na základě spřízněnosti rodinně-příbuzenské. S tím souvisí otázka, jaká
kritéria výběru a zařazení byla metodologicky použita i v případě dvou realizovaných nedávných průzkumů (Gabalova Analýza sociálně vylo~če~ých
romských komunit v ČR i Atlas romských komunit v SR) - a tedy 1 dlskutabilnost celkového výsledného obrazu o romských komunitách v obou republikách žijících. A jaká jsou vůbec kritéria sociální vyloučenosti a sociální
zaostalosti? Ostatně i samotný pojem komunita, resp. komunity není pro
označování skupin tzv. sociálně vyloučených Romů zcela adekvátní.
Zůstává tedy stále nedořešený problém, jak z hlediska majoritní společ
nosti nazývat Romy či romská společenství celkově, u vědomí jejich diferencovanosti - kdy ani dříve v historii nebyli nikdy jednotným celkem, ale vždy
určitými příbuzenskými celky.
Často užívaný název romská menšina, minorita je správný pouze ve
vztahu většina-menšina. A užívat pro celek termín příslušníci romské národnosti je už zcela nesprávné, protože by se jednalo jen o ty, kteří se při
sčítání lidu přihlásili ke své národnosti (což bylo v roce 2001 už pouze
11716 osob a v cenzu v roce 1991 33486 osob), a to je jen zlomek oproti
odhadovanému počtu Romů v České republice 220-250 tisíc.
Samotní Romové s celkovým názvem takový problém nemají - říkají si
"amare Roma, amare manuša", tj. naši Romové/Cikáni nebo naši lidé (olašští
jednoznačně dodnes říkají a cítí jako "muro nipo" - můj lid) a za ty skutečně
své lidi považovali příslušníky svých příbuzenských - rodových skupin, svých
fajt _ alespoň tedy donedávna. Právě ve vyjádření své spjatosti a chápání
své spřízněnosti, resp. nespřízněnosti došlo také k deformaci, k vážnému
generačnímu

posunu.
Mnozí si dnes mezi sebou říkají i nehezkým názvem RomáklRomáci,
což vychází také částečně i ze ztráty své skutečné identity a příslušnosti
k Cikánům/Romům.
Současní Romové, právě ze skupiny Romů slovenských, se dnes (od
90. let 20. století) sami mezi sebou vnitřně navíc dělí na bohaté (barvate)
a chudé (čore), na úspěšné a neúspěšné - a tak se mezi sebou posuzují a vymezují. K těm prvním patří dnes i mnozí příslušníci romských elit, jejichž
spolupatřičnost je založena na zcela jiných hodnotách - a to na dosažené
příčce společenského a zejména ekonomického postavení. K druhým, vět
šinou stále problematickým, převažujícím skupinám se obvykle už nehlásí
a nekomunikují s nimi. Bohužel i někteří mladí Romové, kteří byli úspěšní
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v dosažení vyššího či vysokoškolského vzdělání, se potom už s "ostatními
Romy": většinou v problémech žijícími, neidentifikují a necítí potřebu jim
pomoCi dostat se ze stavu, ve kterém se nacházejí, a to nejen existenčně.
Tento postoj části (jistě ne celé) současné romské elity je sice zčásti pochopitelný, protože těžce získanou vyšší společenskou a ekonomickou pozici
v rámci většinové společnosti už nechtějí opustit, ale je to problematické
z hlediska stávající vnitřní sociální stratifikace i z hlediska budoucího vývoje
romských společenství.

K vymezení generace, generačního předělu a změny

Další úvaha se týká našeho vymezení pojmu generace, diferencování podle
genverací, resp. jak zde chápeme generační předěl, tak důležitý pro probíhající
zmeny.
Základní vývojový srovnávací klíč budiž tedy pro tuto úvahu vymezen
časovým horizontem 2. poloviny 20. století, z hlediska mezigenerační zkušenosti české i romské rodiny. Bude nás zajímat tedy časový úsek přesněji
řečeno druhé poloviny čtyřicátých let (po roce 1945) do začátku 21. století,
tj. v daném období zhruba šedesáti let. A to je rozměr dvou až tří mezigeneračních zkušeností v české (slovenské) rodině, v romské se týká dokonce až
generací čtyř. Je tedy generační předěl v české (do roku 1993 v české a slovenské) a romské rodině totožný? Zcela určitě není, což dokládají už nejen
demografická šetření.
V romské/cikánské rodině v českém a moravském prostředí poválečného
období jde o mezigenerační porovnání lidí, narozených ve 20.-40. letech
20. století a starších (tj. nejstarší generace), dále v letech padesátých až
sedmdesátých (střední generace) - a současné mladé a nejmladší generace,
narozené od 80. let 20. století dodnes.
Za generaci není možno považovat jen její demografické vymezení jakožto
dobu ttvání, resp. výměny jednoho pokolení, jež se u nás i ve většině evropských zemí počítá průměrně na třicet let - z hlediska lidské reprodukce, ale
i návaznosti mezi generacemi jako vazby mezi generací předcházející a následující. Zatímco těchto třicet let představuje jednu generaci u naší celkové
populace, u romské populace je tato obměna nižší, v průměru zhruba dvacet
let. Ovlivňuje ji i relativní mladost romské populace, jedna z jejích nejvýraznějších specifik, odlišujících ji od ostatního obyvatelstva.
Rozdílnost a postupné změny ve věkové struktuře obou populací a jednotlivých generací z demografického i celospolečenského pohledu dokládá

246

I

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNI ORGANIZACE

tzv. generační strom života. V generačním stromu života české společnosti
jako celku je vepsána historie české společnosti za námi sledovaných posledních 50-60 let. Na konci 40. let 20. století se v něm už odráží velký
poválečný tzv. baby-boom, kdy porodnost narůstala u veškerého našeho
obyvatelstva, pak znovu na počátku 60. let v důsledku prodloužení materské dovolené a zvýšení sociálních dávek v této oblasti. Po sovětské okupaci
a následné tzv. normalizaci od roku 1969 se většina obyvatel stáhla do rodin
a zároveň silná generace z poválečné vlny zvýšené porodnosti procházela obdobím rozhodování o druhém či třetím dítěti. Tyto vlivy se vzájemně podpořily a přinesly pak jednu z největších populačních vln v české demografické
historii. 6 Romská populace však těmito skutečnostmi výrazněji ovlivněna
nebyla.
Generační strom života dokládá na graficky vyjádřené věkové pyramidě
rozdílnost pyramidy romské od celospolečenské. Zatímco romská si po
celá desetiletí stále více či méně uchovává tvar pyramidy - stromu života se
širokou základnou dětí a mladých lidí a naopak úzkou vrcholovou špicí velmi malého počtu nejstarších věkových skupin, tak ta celospolečenská se
postupně stále více deformuje a má již tvar, který se stromu - pyramidě
nepodobá. V České republice celkově se to znovu výrazně ukázalo po
rozdělení našich republik, protože se stále více začalo ustupovat od tzv.
dvoudětného modelu rodiny, který byl dlouho chápán u průměrné rodiny
jako určitá norma. V průběhu uplynulého půlstoletí celková česká populace
stárla a jednou ze skupin, která ve vztahu k tomuto trendu představovala
a dodnes představuje výjimku, jsou právě Romové. U nich se podíl dětí do
15 let stále pohybuje okolo 40 procent a spolu s věkovou skupinou mládeže
do 18 let představují zhruba polovinu této populace, zatímco podíl nejstarší
věkové skupiny tzv. poproduktivního věku je výrazně nízký, mnohonásobně nižší než u celkové společnosti, kde naopak podíl starších lidí rychle
narůstá.

Již v 70. letech 20. století dochází u Romů k určitému snižování podílu
do 15 let, v období let 1970-1980 došlo pak (porovnáním výsledků
cenzu - sčítání lidu z obou desetiletí) ke snížení z 48,7 procent na 43 procent, v České republice dokonce z 49,6 na 42,5 procent v důsledku mírně,
ale stále klesající porodnosti romských žen. Průměrný počet živě narozených
romských dětí klesl tehdy v ČR z 6,3 na 5,5 dětí, což je počet stále vysoký.
Realizovaná plodnost romských žen zůstává i mezi rokem 1980 a 1990
dětí

6 Viz Možný, 1. 2002. Českd společnost: nejdůležitějšífakta o kvalitě našeho života. Praha:
Poná!.
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~načn~ vys~ká. (Údaje po roce 1990 sice existují, demografické analýzy
JS~u ~s~ vysledk~m ;zorku ~ouzevtě.ch R~mek a Romů, kteří se při sčítání

pnhlaslh k romske narodnostl, takže Je mozno posuzovat jen jako orientační
vzorek, byť se zajímavými skutečnostmi, předtím takto nedoloženými.)
Mladé romské ženy mají první dítě většinou před 20. rokem věku _ ať
již v partnerském vztahu nebo v manželství - a jsou plodné dále i v době,
kdy se stávají matkami jejich dcery. Výměna generace je u této populace
opravdu kratší. 7
Demograficky lze pro porovnání odlišnosti věkové struktury Romů
a ost~tn.ího obyvatelstva použít (teoreticky) věkový medián, což je věk, který
rozdeluJe populace na dvě stejně početné části. V roce 1991 věkový medián
uvedené části romsképopulace dosahoval hodnoty 20 let, zatímco u úhrnu obyvatelstva 35,4 let. 8

Česká republika, kde průměrnýpočet dětí na jednu ženu, tj. úhrnná plodnost, dosahuje jen hodnoty 1,2 a stále nezaručuje prostou početní obnovu
populace, patří stále k zemím s nejnižší úrovní porodnosti na světě. Naopak
romská populace si doposud zachovává vysokou úroveň porodnosti a romské
ženy mají děti obvykle během celého reprodukčního období, dokonce ještě
v mnohem vyšším věku než ostatnÍ, Tato vysoká úroveň plodnosti Romek
ovlivňuje zpětně věkovou strukturu romské populace, jež zůstává velmi
mladá s vysokým zastoupením dětí, které se v blízké době dostanou do
reprodukčního věku. To podle demografů znamená, že i v případě snížení
průměrného pOČtu dětí na jednu ženu, k němuž postupně v mladé generaci
dochází, bude absolutní počet narozených dětí nadále velmi vysoký a početní růst tak zřejmě bude zachován.
Pokud jde o porovnání romské populace s populací celkovou, v rámci
České republiky hrají jistě svou roli i rozdíly regionální a bylo by přínosné
pokusit se ve více vybraných lokalitách a regionech porovnat tento stav
z uvedených hledisek u romských společenství s demograficky zjištěnou skutečností v České republice, v rámci níž se nejméně dětí rodí v Praze, v Plzni
a Brně a naopak nejvíce v severních Čechách - v regionu Ústí nad Labem _,
na severní Moravě - zejména na Ostravsku - a na jihu Čech - v okrese
7 Srv. Budilová, L. - Jakoubek, M. 2007. Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce.
Cigánská příbuzenská sít (viz zde mj. prezentované cenné genealogické analýzy a grafY
z konkrétních zkoumaných lokalit). In: Budilová, L. - Jakoubek. M. (eds.), Cikdnskd
rodina a příbuzenství. Plzeň: Dtyada, s. 28 a násl.
8 Viz J?libová, K. 1999. Romové z pohledu statistiky a demografie. In: Kol. aut. Romové v Ceské republice (1945-1998). Praha: Socioklub, s. 94 a násl.
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Český Krumlova Prachatice. Tuto nejvyšší porodnost v rámci celé republiky
ovlivnila v těchto regionech pravděpodobně i romská populace, právě zde
poměrně ve vyšších počtech zastoupená.
Potratovost a umělá přerušení těhotenství byly a jsou u Romů zřejmě
podstatně nižší, i když se u posledních dvou mladých generací již také vyskytují, obdobně jako v některých případech i rozvody, zatímco pro starší
romské generace byly dříve výjimečné.
A pokud jde o sňatečnost, u mladších generací často dodnes přetrvává
názor na posuzování partnerského života spolužití - ,,pre vera" - téměř rovnocenně s manželstvím, který obvykle až po několika letech a společných
dětech tento vztah institucionalizují.

Generační vývoj romských osídlenců,

na příkladu českokrumlovského pohraničí

V průběhu více než šedesáti let poválečného období se romská/cikánská populace v Československu výrazně změnila: počtem a územním rozložením
v rámci republiky, svou vnitřní strukturou, prohloubením vnitřní diferenciace nejen podle jednotlivých skupin a podskupin, ale hlavně změnami
mnoha komponent způsobu života v důsledku změněných podmínek života.
Ke změnám ještě zásadnějším došlo právě v Čechách a na Moravě, v prostředí velkých, průmyslových a pohraničních měst a dalších lokalit, kam při
šly romské rodiny migrací ze Slovenska. Předpoklad postupné změny jejich
postavení a životního způsobu byl u nich dán již tím, že změnily prostředí,
v němž většina z nich do té doby žila - v izolovaných cikánských osadách -,
tedy z venkovského, mnohdy společensky vyloučeného prostředí, do prostředí převážně městského a do otevřené společnosti, mezi ostatní obyvatelstvo. A to je podstatné, ať už tato změna prostředí nastala na základě jejich
vlastního rozhodnutí nebo v důsledku migračního přesunu organizovaného.
Tento velký migrační pohyb desetitisíců Romů v poválečných letech byl
zvláštním druhem územního pohybu, zcela odlišného od kočování olašských
skupin, vznikl v jiné době, byl podmíněn odlišnými faktory a probíhal za
zcela jiných společenských podmínek. Migrace byla pro tyto Cikány/Romy
jevem novodobým, součástí jejich sociální mobility a stala se základem
pro kvalitativně nové problémy, vyvolané změněnou sociokulturní situací.
Tito migranti, resp. novoosídlenci, byli najednou vytrženi z regionálního
a historického kontextu, v němž po staletí žili a přicházeli do pro ně zcela
neznámého prostředí, s odlišným způsobem života.
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V prostředí českého, v našem případě českokrumlovského pohraničí však
Cikáni/Romové přišli navíc do celkově složitých podmínek osídlování těchto
území, které v průběhu poválečného vývoje změnilo zcela svoji tvářnost. Došlo zde k nebývalým demografickým změnám, k téměř úplné výměně obyvatel, ke změně sociální a národnostní, resp. etnické skladby - v důsledku
odsunu většiny zde tehdy převažujícího německého obyvatelstva a příchodu
nových osídlenců. Mezi osídlenci, převážně české národnosti, přišli lidé
z dalších národnostních a etnických skupin, které v těchto územích nikdy
nežily - nejen Slováci, ale v rámci mezinárodních dohod mnozí reemigranti
z Rumunska - rudohorští Slováci a banátští Češi, volyňští Češi, osídlenci
i z Maďarska a Jugoslávie. Ze Slovenska v poměrně značných počtech při
cházely právě rodiny cikánské.
Nová, pestrá národnostní a etnická skladba osídlenců pohraničí byla na
jedné straně tedy pro Cikány/Romy příznivá už tím, že se neodlišovali jen
oni sami, ale na straně druhé jejich odlišnost - antropologická, jazyková
i životního způsobu - byla specifická a tak se mnozí v počátečních letech
sžívání s novým prostředím začali dostávat často do konfliktů.
Zatímco Jihočeský kraj patří ke krajům s nejniŽŠím absolutním počtem
Romů v rámci republiky, v okrese Český Krumlov tvořili Romové/Cikáni
k 31. 12. 1985 už 2,3 procent všeho obyvatelstva a ve městě představovali
dokonce jeho 4 procenta, v současné době už více než pět procent. Na
Českokrumlovskua hlavně v samotném městě Český Krumlov žije nejvyšší
procento Romů nejen v Jihočeském kraji, ale relativně - procentuálně
vzhledem k ostatnímu obyvatelstvu - více než v severozápadních Čechách
či v Severomoravském kraji.
V českokrumlovském regionu dnes žije téměř 1 600 Romů, z toho v samotném městě Český Krumlov více než 800, trvale zde usídlených už ve
třetí či čtvrté generaci od prvních osídlenců. Tvoří už více než pět procent
obyvatel města a tento poměr stále narůstá.
V prvorepublikovém, předválečném období zde nežili žádní Cikáni,
s výjimkou nemnoha ojedinělých kočujících skupin Cikánů olašských, kteří
sem občasně krátkodobě zajížděli. Téměř všichni zde v posledním půlstoletí
žijící Romové jsou zde zcela novou etnickou skupinou, tak jako i v dalších
českých a moravských regionech. Patří do skupiny usedlých slovenských či
maďarských Cikánů, kteří přišli i sem jako první generace imigrantů, hlavně
z cikánských osad (romane gava) východního Slovenska. Většina zdejšího
romského obyvatelstva pochází z okresů Stará Lubovňa, Prešov a Sabinov,
odkud rodiče a prarodiče současné střední a mladé generace přišli po roce
1945 a v letech dalších, nejprve spontánní a později i řízenou migrací.
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Tato první imigrační skupina - nejstarší generace nových osídlenců - sem
přicházela za prací a bydlením, za lepší existencí svých rodin, tak jako do
dalších českých a moravských lokalit, větších a průmyslových měst. Některé
rodiny přišly po roce 1946 i v rámci osídlovací akce č,:ského pohraničí, spolu
s dalšími osídlenci - Slováky, Maďary, volyňskými Cechy a slovenskými či
českými rumunskými reemigranty.
Kromě samotného města Český Krumlov Romové ze Slovenska osídlili Kaplici (podle posledních, autorkou zjištěných údajů zde na přelomu
20. a 21. století - v r. 1999 žilo,9 resp. žije 68 Romů), Dolní Dvořišt~ (40),
dále obce Pohorská Ves (69), Kájov (35), Loučovice (61), Hořice na Sumavě (38), Přídolí(l9), Vyšší Brod (33), Boletice - Květušín (46) a vesnice
další, kde většinou pracovali nejdříve na Státních statcích, v živočišné výrobě
jako krmiči dobytka a dojičky. V menších pohraničních vesnicích, kde jim
byly v padesátých letech přidělovány ty nejhorší domky, o nichž se předpo
kládalo, že je tato rodina zničí nebo odejde jinam a kde mnohdy neměli ani
kontakt se svými příbuzensky spjatými rodinami, tyto rodiny dlouho bydlet
nevydržely. V průběhu dalších desetiletí zde docházelo k většímu migrační
mu pohybu, takže současné počty představují už rodiny v těchto místech
stabilizované.
Příkladempoválečné migrace do průmyslových lokalit je zde městečko Větřní
(vzdálené 6 km od Českého Krumlova, směrem na Rožmberk), kam v druhé
polovině 40. let přišla první imigrantská generace Cikánů/Romů, začala tu
pracovat jako nekvalifikovaní dělníci ve velkém závodním komplexu Jihočeské papírny Větřní a usadila se zde. Zpočátku bydlela ve dvou velkých,
několikapatrových domech v sousedsrví továrny, která jim toto bydlení poskytla (později ostatními obyvateli nazývaných "domy hrůzy", v důsledku
specifického způsobu bydlení a života těchto rodin).lo
Další generace pokračovala v tomto pracovním zapojení (jak se tehdy
říkalo) docela úspěšně, později se tu vytvořila i velká rodinně-příbuzen
sky spjatá, oblíbená vykládací parta Kotlarovců, kam po dlouhá léta dojížděli za prací i někteří českokrumlovští z fajty Kotlarových. V průběhu
9 In: Davidová, E. 2001. Romové a česká společnost, Studie 3/2001, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Praha, s. 55 a násl.
10 Blíže viz Davidová, E. 1982. Cikánští osídlenci Českokrumlovska po roce 1945. In:
Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí, sv. 2, zpravodaj KSVIEF, ÚEF
ČSAV, Praha, s. 116-135; a táž. 1982. Proměny etnické skupiny Cikánů-Romů v rámci
rvořící se lokální společnosti novoosídleneckého pohraničí (na příkladě Českokrumlov
ska). In: Materiály, sv. 5, Zpravodaj KSVlEF, ÚEF ČSAV, Praha (interní tisk), s. 41-77.
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60.-70. let došlo uvnitř této komunity k vnitřní stratifikaci, kdy se tzv.
lepší, více integrované rodiny samy vyčlenily a přestěhovaly do sousedních
přízemních "baráků" či do bytových domů v této "fabriční ulici", přičemž
několik z nich mělo od začátku osmdesátých let dokonce svůj byt na sídlišti
nebo vlastní rodinný domek.
Způsob života a úroveň většiny Romů ve Větřní vždy byl a stále více
je naprosto odlišný od postavení a životního stylu převažující části česko
krumlovských Romů. Problémy se zde výrazně v mnohých směrech ještě
prohloubily počátkem 90. let 20. století, kdy podnik Jihočeské papírny zrušil
většinu výroby, snížil stavy zaměstnanců a většina Romů i zde přišla o práci.
Výrazně se zhoršilo i jejich soužití s ostatním obyvatelstvem, které se z této
části - považované už dnes za ghetto - vystěhovalo.
V roce 1999 žilo ve Větřní už 240 Romů, představujících 7 procent
obyvatel, dnes již ve třetí či čtvrté generaci. Tato lokalita, resp. její část se
postupně stala sociálně vyloučenou komunitou, v níž dnes vyrůstá i mladá
a nejmladší generace.
V regionu Českokrumlovska a Kaplicka žilo v roce 1999 už 1 578 Romů,
z toho 775 ve městě Český Krumlov. Dnes je tento počet ještě podstatněvyšší
(evidence však oficiálně neexistuje, tak jako i jinde v České republice).

Romské generace ve městě Český Krumlov
(případová studie mezigeneračníchzměn)
Zatímco mnohé pohraniční obce a městečka Českokrumlovska a Kaplicka
zaznamenávaly v poválečném období častý pohyb cikánských rodin, migrujících v rámci České republiky nebo vracejících se v rámci zpětné migrace na
Slovensko, ve městě Český Krumlov se naprostá většina rodin původních osídlenců postupně stabilizovala a sžila s novým prostředím. V průběhu uplynulého půlstoletí se rozrostla a žije zde již ve třetí či čtvrté generaci. Tato skuteč
nost je výsledkem vývoje, který ani zde nebyl jednoduchý a bez problémů. ll
Po skončení druhé světové války, počínaje rokem 1945 a 1946, přišlo
do Českého Krumlova několik prvních rodinných a příbuzenských skupin,
za nimiž potom brzy přicházeli další příbuzní a známí z téhož místa či
regionu. Jde tu o výraznou řetězovou migraci těchto prvních generací migrantů
II Blíže viz Davidová, E. 1988. Cikáni (Romové) v městském prostředí Českého Krumlova (1945-1988). In: Cikáni v průmyslovém městě, Zpravodaj KSVlEF, ÚEF ČSAV,
Praha, s. 2-78.
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a osídlenců, zejména příbuzenskou. Články řetězových migrací tvořily pří
buzensky spjaté rodiny, extenzivní rodiny a rodové "faj ty" , případně celé
lokální pospolitosti, které se pak staly imigračním ekologickým jádrem
romské/cikánské populace v novém prostředí. I když někteří členové těchto
rodin a fajt byli mnohdy pouze pasivními migranty, historická zkušenost
a tehdy ještě fungující vnitřní zákony příbuzenské pospolitosti je nutily
následovat aktivní migranty své rodiny, svého rodu.
V Českém Krumlově byly první generací aktivních migrantů čtyři široké
rodiny, které sem přicházely řetězovou migrací a postupně se zde trvale usadilya rozrostly. Dokládá to i výskyt zde stále nejčastějších romských příjmení:
Kotlár, Kotlar (tyto rodiny pocházejí z Nižného Slavkova, z bývalého sabinovského okresu), Dunka (ze Šambronu, z Hromoše, Lubotína a Vyšného
Slavkova v okrese Stará Lubovňa), Červeňák (z Šarišského Jastrabia a Malého
Lipníku z okresu Stará Lubovňa) a Bílý (z Pečovské Nové Vsi ze sabinovského
okresu), později pak i Čarný (z Lubotína z okresu Stará Lubovňa) a Rakaš
(rovněž ze Šambronu, dnes už zaniklé romské osady). Právě těchto několik pů
vodních, příbuzensky spjatých rodin prvních osídlenců tvoří imigrační jádro
zdejšího romského obyvatelstva, které se ve městě Český Krumlov postupně
usadilo a po počátečních problémových letech zde našlo poměrně brzy svůj
domov. Většina českokrumlovských Romů střední a mladé generace se tady
už narodila. A to je právě charakteristické pro Český Krumlov, že zde stále
žijí většinou tytéž první osídlenecké rodiny ve třetí nebo i čtvrté generaci.
Postupný nárůst a vývoj těchto rodin v jedné městské lokalitě - v Českém
Krumlově - se autorka pokusila zpětně zmapovat a opakovaným výzkumem
pak sledovat a doložit. Jde tedy o případovou studii, která nám snad pomůže
objasnit i obdobné situace a vývojové trendy v dalších, v poválečném období
Romy nově osídlených regionech České republiky - i když případ Českého
Krumlova je v mnoha směrech specifický.
O počtu Cikánů/Romů krátce po válce statistické údaje neexistují a je
uváděn jen odhad - 97 tisíc v rámci Československa, z čehož v českých
zemích jen přibližně 1 tisíc. První poválečný soupis, uskutečněný ministerstvem vnitra roku 1947, uvádí 101190 Cikánů, z toho 16752 žijících už
v Čechách a na Moravě. Předpokládá se, že jich zde žilo už mnohem více,
protože sem nebyli zřejmě zařazeni mnozí z těch, kteří se tehdy pohybovali
mezi oběma republikami - díky značným vnitřním migračním pohybům,
které v roce 1947 probíhaly. Tehdy se uplatňovalo rozdělení romské populace do skupin - práceschopní, pracující, dále tzv. "nenapravitelní asociálové", a "cikáni v pohraničí", žijící v pásmu 30km od hranic (kam byli
zřejmě zařazeni i někteří zdejší osídlenci).
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V Českém Krumlově se z původního počtu 150 Romů (uváděných
v tehdejším soupisu z roku 1947) jejich počet zde v průběhu uplynulého
půlstoletí rozrostl na současných 800. Jednotlivé časové etapy tento vývoj
dokládají:
1956

162 Romů ve 35 rodinách (viz Seznam cikánských rodin
a jejich rozšířeníve městě Český Krumlov, Městský národní výbor 1956)

1958

190 Romů ve 45 rodinách, představujícich stále hlavně původní"fajty"

1966

216 Romů (údaj ze sporadických zpráv MěNV Český Krumlov)

1970

362 Romů (podle celostátní evidence provedené Institutem
demografie tehdejšího Statistického úřadu)

1980

438 Romů hlášených ve městě k trvalému pobytu

1987

téměř 600 Romů žijícich ve 133 rodinách (z toho 20 smíšených)

1999

775 Romů, již ve 207 rodinách, žijících ve městě,
kde už představují 5,5 procent obyvatel"

v současnosti více než 800 Romů, cca 1600 v celém regionu (už bez doložení evidence)

I zdejší Romové museli v první generaci migrantů a osídlenců projít
složitým vývojem přechodu z dřívějšího izolovaného prostředí svých cikánských osad do většinou městského, otevřeného prostředí nebo do obcí mezi
ostatní obyvatele, a to se všemi, předtím jim neznámými atributy způsobu
života. Teprve od druhé generace, která se zde už narodila, se jim začalo
dařit se postupně alespoň zčásti adaptovat na nové podmínky a sžívat se
s ostatními. A zároveň přitom na ně začal působit i násilný asimilační tlak
tehdejší společnosti.
Osudy a cesty těchto Romů se za posledního půlstoletí v novém prostředí
a v pro ně otevřenější společnosti vyvíjely akcelerovaněji než v jejich prostředí předchozím a byl zde i určitý předpoklad pochopení některých dalších
hodnot, jako kupř. hodnoty trvalejšího zaměstnání ve smyslu jistého zdroje
příjmu pro rodinu nebo hodnoty bydlení.
K velkým změnám došlo i v posledních 18-19 letech, po zlomovém roku
1989, kdy nové společenské zřízení přineslo Romům kromě nových šancí
i mnoho problémů. V názorech, jak vnímají Romové u nás Ci na Slovensku)
toto období, kdy se velká část z nich propadla do nezaměstnanosti, jde
12 Davidová, E. 2001. Romové a česká společnost, Studie 3, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, Praha, s. 52-53; a Davidová, Eva - Čarná, Marta. 1999.
Romové v okrese a městě Český Krumlov (analýza současného stavu). Okresní úřad Český

Krumlov, srpen 1999, interní tisk.
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rovněž o generační odlišnosti. U starší generace, z níž většina byla v českém
a moravském prostředí už zvyklá pracovat, se ztratil pocit z vlastní užiteč
nosti a možnosti získávat pravidelný příjem prací. Tu mnozí z nich ztratili
a často dodnes nemají šanci ji získat znovu. Závažnou a bohužel pravdivou
skutečností přitom je, že nejmladší generace práci nepoznala vůbec a že ti,
kteří se narodili po roce 1990, vyrůstají často od dětství v rodinách, závislých
pouze na sociálních dávkách. A to má závažné dopady a negativní důsledky
na jejich celkový životní styl a vytváření hodnotové orientace.
Zdrojem pocitu nespokojenosti u současných starších Romů je navíc
i horšící se stav jejich postavení v majoritní společnosti, stále plné před
sudků, a především pak rozpadávajícího se cikánského/romského společen
ství s jeho dřívějším hodnotovým systémem, na němž byl jeho život postaven, ztráta rodinně-příbuzenských autorit i důsledky přejímání mnoha pro
ně nových, hlavně negativních hodnot a životního stylu od části většinové
společnosti. Jde o pokračující kolaps nejen sociální, ale mnohdy i morální.

Romské rodiny po příchodu do města Český Krumlov,
jejich dislokace

Významnou podmínkou a determinantou pro život v novém prostředí je
bydlení romských rodin, územní dislokace v rámci dané lokality, jeho koncentrace či disperze, tedy jeho interakční podstata. Sama skutečnost, že se
jim prostřednictvím tohoto bydlení v novém domově začala otevírat možnost kontaktů se sousedy a s neromským prostředím, přinášela neočekávané
vlivy a důsledky - zpočátku negativní, ale později naopak velmi pozitivní.
Bydlení Romů v Českém Krumlově bylo od počáteční doby jejich pří
chodu určováno a směrováno hlavně do historického jádra, do starého
města, kde od roku 1945, resp. 1946 a pak převážně až do roku 1989 žila
většina zdejších romských rodin. Jejich největší koncentrací se nejdříve
stala hlavně Rybářská ulice, kde jim bylo umožněno bydlet v historických
domech, jejichž památkovou cenu tehdejší pracovníci osídlovacích úřadů
a prvních národních výborů nebrali v potaz. Pro ně to byly opuštěné, neopravené domy, kde další noví osídlenci bydlet nechtěli a proto je přidělili
romským rodinám. To, že v průběhu několika málo let byly tyto domky
většinou devastovány, není tedy jen vinou Romů, kteří sem přišli ze zcela
odlišného prostředí - ze svých chatrčí v cikánských osadách, bez jakékoliv
znalosti o používání civilizačního hygienického vybavení. Zde tedy žili
zpočátku tak, jak tomu byli dříve zvyklí (kupř. vanu v jim dříve neznámé

1255

koupelně

užívali pro slepice a jiné zvířectvo, potřebu dřeva v zimním období
i pálením části dřevěných staletých krovů apod.). Po tzv. vybydlení Rybářské uličky (jak byl tento stav nazván ostatními obyvateli) byla tato ulice
podél řeky Vltavy koncem padesátých let proto památkově rekonstruována
jako první a rodiny byly přestěhovány jinam.
Druhá koncentrace romských imigračních rodin byla tehdy v domcích
ulice Pod kamenem, při vjezdu do města, kde však rovněž koncem 50. let
došlo k demolici těchto obydlí v důsledku rozšiřování příjezdové komunikace. Odsud byly rodiny přestěhovány opět do historického jádra města - do
ulic Kájovská, Široká a na starý Plešivec, navíc do dvou domů v městské části
Vyšný. Zde všude žily tyto rodiny až do roku 1990.
Dislokaci a počty cikánských/romských rodin v druhé polovině 50. let
20. století dokládají následující dva přehledy - z roku 1956 a 1958, kdy
téměř všechny žily v rámci městského centra, hlavně v historických památkových domech mezi ostatním obyvatelstvem. Ve vnitřním památkovém
městě žilo v roce 1956162 Cikánů-Romů ve 35 rodináchY
Podívejme se na dislokaci těchto 35 rodin, často příbuzensky spojených:
řešili

Kostelní ul., č.p. 168

S rodin a příbuzných
a Dunků

Kájovská ul., č.p. 63

S rodin /Kotlar, Bílý, Červeňák!
(rodina Alexandra a Ilony Kotlarových - 7 dětO
1 rodina (Jan a Marie Dunkovi - 6 dětO

Dlouhá ul., č.p. 89

Kotlarů, Rakašů

161idí
i s dětmi

Soukenická ul., č.p. 17 2 rodiny (Kuča Julius s manželkou, syn František
a jeho družka Lofie Miková, olašská Cikánka)
Horní Brána, č.p. 101

3 rodiny (Koloman Rakaš a Helena Bílá - 4 děti,
jeho sestra Cecílie Rakašová a J. Horváth, jeho
sestra Helena a Koloman Kotlar)

Plešivec, č.p. 139

1 rodina

Plešivec, č.p. 116

1 rodina (Jozef a Margita Kutišovi, svob.)

Plešivec, č.p. 89
Latrán - Jáma, č.p.

(Ondřej

a Helena Dunkovi - S dětO

2 rodiny (Ernest Kotlar a jeho sestra
Verona s Emilem Dunkou - 3 děti)
88 1 rodina ($tefan a Helena lštokovi - 3 děti)
Kučová

- 6 dětO

Rybářská

ul., č.p. 19

1 rodina (Alex. Dunka a Barbora

Rybářská

ul., č.p. 2

2 rodiny (Jan Kotlar a Elena Berková - S dětí ajeho
sestra Margita a O. Rakaš - 1 dítě)

34 lidí
81idí
13 lidí
141idí

71idí
2 lidé
61idí
S lidí
8 osob
10osob

13 Vlastním výzkumem - při své první návštěvě českokrumlovských Cikánů/Romů
v roce 1956 - zjistila Eva Davidová (tehdy ještě studentka FF UK v Praze).
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4 rodiny (Rakaš Bartoloměj a Kotlarová Helena
a jeho sestra Anna a Aladár Kotlar, Jan a Anna
Červeňákovi - 5 dětí, a Gábor)

14 osob

Latrán 155,
Pod kamenem

2 rodiny (Jan Červeňák /manželka S dětmi
odhlášena/, Vojtěch Bílý a Margita Kučová bez dětO

3 osoby
(hlášené)

Latrán 156,
Pod kamenem

2 rodiny (Emil a Anna Rakašovi - 4 děti,
Verona Bílá a druh JosefWegschmid /Němec/)

8 osob

1 rodina (Anna Gáborová - 3 děti, nehlášena)

4 osoby

Rybářská

ul., č.p. 5

Rybářská ul., Č. 5

V průběhu let 1956-1958 se tedy počet trvale zde bydlících (hlášených)
zvýšil ze 162 zde žijících na 181 trvale hlášených cikánských obyvatel,
fakticky téměř na 200. Osídlenecké rodiny se rozrůstají nejen přirozeným
přírůstkem, mladé generace se osamostatňují a vznikají nové nukleární rodiny (i když stále patří do své extenzivní rodiny, k níž se hlásí). Představují
proto už 45 samostatných rodin. Základem zdejšího romského osídlení
zůstávají stále původní rodinně-příbuzenské celky Kotlarovců, Dunkovců,
Červeňáků a Bílých, prvních imigrantů do tohoto města.
Rodiny z fajty Dunků (pocházející z Vyšného Slavkova a z Nižného Slavkova v okrese Sabinov, z Lubotína a Malého Lipníku, okres Stará Lubovňa)
bydlely od svého příchodu většinou stále ve stejných bytech či domech v Rybářské ulici, v Dlouhé ulici a na starém Plešivci, rodiny z fajty Kotlarů (pocházející rovněž z Nižného Slavkova a z Kamenice v okrese Sabinov, nebo
z Lipan či Lubotína v okrese Stará Lubovňa), dále na starém Plešivci, Pod kamenem, jedna rodina dokonce přímo na náměstí, rodiny Bílých, které přišly
do Českého Krumlova z Pečovské Nové Vsi, z Plavče a z Nižného Slavkova
v sabinovském okrese, žily nadále v uliční části Pod kamenem (která byla pak
brzy poté v rámci přestavby příjezdové silnice do města v této části zrušena),
na starém Plešivci a ve Vyšném. Rodiny z fajty Červeňáků (pocházející ze
Šarišského Jastrabie v okrese Sabinov, z Malého Lipníku v okrese Stará LUbovňa, z Velkého Lipníku či z Vyšného Slavkova v okrese Levoča) žijí ještě
v Rybářské ulici a v Dlouhé ulici. Rodiny Rakašů (ze Šambronu a z Lipan
v okrese Stará Lubovňa či z Blažkova v sabinovském okrese) bydlí v té době
na starém Plešivci, na Latránu, ve Vyšném a Pod kamenem, rodiny Horváthů (původem rovněž z Lipan v sabinovském okrese) ve Vyšném a Ištokovci
(z Nižných Sabin v okrese Medzilaborce) bydleli tehdy dokonce na hlavní
ulici centra - na Latránu.
Kromě těchto původních rodin prvních osídlenců lze zpětně vysledovat
i pohyblivou migrační skupinu rodin, které přicházely do tohoto města - tak
jako do ostatních měst v České republice, žily zde krátce a opět odcházejí
Romů

1257

jinam. V 60.-70. letech se tyto jejich počty dočasně zvýšily. Přicházely ze
zcela jiných regionů než zdejší první "kmenové rodiny", které všechny přišly
z východního Slovenska, hlavně z okresů Sabinov a Stará Lubovňa. Dočasní,
obměňující se migranti byli, resp. jsou ze Slovenska jižního, z okresů Luče
nec a regionů dalších. Ale ti, jak se zpětně ukázalo, neměli podstatnější vliv
na vývoj a stav zdejší romské komunity, jejíž základ byl a je postaven na
uvedených extenzivních rodinách, příbuzenských pospolitostech.
Ke zpětné migraci na Slovensko či k fluktuační migraci po Čechách
přiměla tehdy řadu rodin v novém prostředí i odlišná spotřební struktura,
která měla svou oporu ve společenském vědomí, formovaném předchozí
historickou situací. Ve svých cikánských osadách na Slovensku, ve vlastnoručně postavených chatrčích a domcích, často bez elektřiny, bez vody,
plynu a dalšího vybavení, nebyly tyto rodiny zvyklé platit poplatky za byt,
za světlo, za vodu. Systém civilizačních poplatků je pro ně fenoménem zcela
odlišné společenské skutečnosti. (Ostatně tuto povinnost, včetně poplatků
za odvoz odpadu, někteří Romové v některých městských lokalitách nevzali
dostatečně na vědomí dodnes a dostávají se tak postupně do velkých dluhů
a do domů pro neplatiče.)
I v Českém Krumlově si mnozí z první generace romských osídlenců jen
pomalu zvykali na zprostředkujícíčinitel jako jsou peníze. Nájemné a ostatní
poplatky, splatné pravidelně jednou měsíčně, považovali někteří z nich za
moderní formu útlaku, porovnávajíce stále s pro ně laciným životem a odlišnou spotřební strukturou ve své původní osadě. Později, v 50. a 60. letech, si
zvykli na určitou sociální pomoc ze strany tehdejšího státu, což je však vedlo
ke stále se zvyšující závislosti.
V období 60. let dorůstá druhá generace zdejších romských rodin, jejichž děti jsou narozeny většinou už v tomto městě. A tehdy se na ní začínají
projevovat dvojí vlivy: na jedné straně pozitivní vliv většiny zde usídlených
původních imigračních rodin, které si dokázaly v rámci místního lokálního
společenství už obhájit svou pozici, na straně druhé už i mnohé negativní
důsledky asimilačních tlaků tehdejší totalitní společnosti na "občany cikánského původu". Způsob života se proto i v mnoha českokrumlovských
romských rodinách začíná již viditelně měnit - postupným rozrušováním či
až rozpadáváním dřívějšího hodnotového systému a spjatosti extenzivních
příbuzenských skupin, v postupující deformaci dřívějšího hodnotového
systému a v odkládání dobrých tradic. Ve snaze se neodlišovat a prospět tak
lepší budoucnosti svých dětí, jak je jim od začátku 50. let majoritní společností neustále zdůrazňováno, přestává řada rodin mluvit se svými dětmi
romsky a vytrácí se vliv rodinných a příbuzenských autorit.
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A přitom se tady většina Romů v podstatě stabilizovala a začala se cítit
v novém domově, který vzali za svůj - vždyť doma se člověk cítí tam,
kde se mu narodily a vyrůstají děti a kde má už i první hroby svých rodičů
dobře

či příbuzných.

Tabulka č. 3. Romské rodiny v Českém Krumlově - jejich počty a rozmístění
v roce 1987
Příjmení

Počet

Místo narození,

rodiny

rodin

dřívější bydliště

Bydliště v Č. K.

Balog
Billý IBílý

3

Kamenica, okr. Stará ť.ubovňa
Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov, Nový
Slavkov, okr. Sabinov, a Č. K.

Čarný

3

Lubotin a Lipany, okr. Stará

1

ť.ubovňa

Č. Krumlov

Klášter

Horní brána, Kájovská
ulice
Starý Plešivec, Špičák,
NovéSpolí
Latrán 2, Špičák

Červeňák

13

Dunka

31

Gábor

4

Šambron, okr. Stará ť.ubovňa

Dlouhá, Kájovská ul.,
Latrán, Starý Plešivec
Soukenická ul., Plešivec

Ferenc
(a Kotlár)

1

Nižný Slavkov, okr. Sabinov

Za nádražím

Horváth

4

Vyšný Slavkov, a Č. K.

Starý Plešivec

lštok

3

Český Krumlov

Široká ul., Plešivec

Nižný Slavkov, okr. Sabinov, Český
Krumlov

Náměstí 2, Kájovská ul.,
Plešivec, Za nádražim

Plešivec
Starý Plešivec

Šarišské Jastrabie, Vyšný Slavkov, okr.
Sabinov, Malý Lipník, okr. Stará ť.ubovňa,
aČ.K.

Hromoš a Lubotín, okr. Stará ť.ubovňa,
Vyšný Slavkov, okr. Sabinov, Č. K.

Kotlar
(Kotlár)

34

Milo
Mižigar

1

Semily, Český Krumlov

1

Rakaš

6

Ostrava
Krivany a Lipany, okr. Sabinov, Český
Krumlov

Nové Spoli, Vyšný

Sivák

1

Český Krumlov

Šuster

2

Kadaň, Český Krumlov

Latrán, Klášter

Pešta
Tokár

1

Malý Lipnik, okr. Sabinov a Bruntál

Plešivec II.

2

Nižný Slavkov, okr. Sabinov a Český
Krumlov

Pivovarská ul.
Soukenická ul.
Sidliště Plešivec II.

Vagai

CELKEM

Karviná a Český Krumlov
2
133 rodin

Plešivec II.

DVOU GENERACi

ROMŮ v UPLYNULÉM PŮLSTOLETi

1

Tyto vzájemně odlišné vlivy a skutečnosti, které pokračovaly i v období
70.-80. let, působily hlavně na mladou generaci rozporuplně, i když na
většinu zdejších romských rodin - v důsledku jejich předchozího dobrého
základu a vyrvořené vlastní pozice - relativně méně výrazně. Ještě stále jim
byly určitou oporou jejich rodiny, s nimiž mladí žili v bytech v rámci měst
ského centra, v sousedství s ostatními obyvateli (o čemž vypovídá i výše
uvedený přehled).
Na předchozím přehledu si tedy povšimněme i místa bydliště těchto
rodin, kdy ještě téměř všechny žily v centru starého města, mezi ostatními
jeho obyvateli, v relativně velmi dobrém soužití. Porovnejme v tomto ohledu
následující přehled z roku 1999 - jako doklad velké změny v jejich dislokaci,
která měla značný vliv i na změnu způsobu života a společenského postavení
většiny z nich. Na začátku 90. let 20. století byly totiž tyto rodiny (a nejen
romské) přestěhovány z centra města - městské památkové rezervace - do
sídlištních městských bytů - na sídliště Plešivec II. a Mír v Domoradicích
(pokud si změnu bydlení mezitím nevyřešily samy jinak). Zejména na
sídlišti Mír žijí Romové od té doby soustředěni ve dvou, nyní již třech
mnohapatrových panelových blocích, což následně vyvolalo mnohé nově
vzniklé problémy, vycházející z koncentrovaného osídlení a sestěhování
rodin rozdílné úrovně, bez přihlédnutí k jejich příbuzenské spjatosti. Tato
skutečnost přispěla u mnoha z nich ke změně nejen životního způsobu, ale
i společenské pozice, dokonce i ke změně vzájemných vztahů. Vyvstaly nové
problémy, které před tímto rokem převážná část zdejších Romů, žijících do
té doby v rozptýleném osídlení mezi ostatními, neznala. Problémy se začaly
vyjevovat i ve vzájemném soužití, kdy ostatní sousedé rovněž nebyli zvyklí
na koncentrované osídlení v panelácích - "cikánských blocích", jak je nazývají, a dochází ke stálému zhoršování veřejného mínění a vztahu k romským
rodinám, byť stále velmi diferencovaným. To je i začátek změny předchozího
"českokrumlovského zázraku dobrého soužití Romů s ostatními obyvateli",
jak byl v rámci republiky po dlouhá léta nazýván a prezentován jako příklad
možného přirozeného soužití. A v tomto změněném společenském klimatu
zde vyrůstá současná mladá romská generace.
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Tabulka č. 4. Romské rodiny v Českém

Krumlově: současné bydliště - stav z roku

1999.
Rodina

Počet

Místo narození (původní

bydliště)

Místo bydliště v Č. K.

(přijmenO

tubovňa

Č.K.

Krásné Údolí

Balog

1

Kamenica, okr. Stará

Baiger

2

Ostrov nad Ohří, Kaplice

Ul. 5.

Billý(Bílý)

8

Pečovská

Sídliště

Nová Ves, okr. Prešov
Nižný Slavkov, okr. Sabinov

Bílá

1

Košice, Č. K.

Čarný

6

Lubotin, okr. Stará
okr. Sabinov, Č. K.

tubovňa,

Lipany,

května

Mír

Domoradice

Sídliště

Mir - Domoradice

Sidliště

Plešivec II.
Mír-Domoradice

Sídliště

Červeňák

24

Malý Lipník, Krivany, Toporec - Slov.
Č. Krumlov

Mír,
Kaplická !Tavírna

Dunka

44

Hromoš, Vyšný Slavkov, Lubotin,
Malý Lipník a Č. K.

Nové Spolí, Plešivec,
Mir, Spojovací

Sídliště

Danko

1

Hromoš, okr. Stará tubovňa, Č. K.

Sídliště

Mír

Demetr

2

Český Krumlov

Sídliště

Mír, ul. 5.

Hromoš, Lipany, $ambron,
Kamienka, Český Krumlov

Sídliště

Gábor

11

Sídliště

května

Mír, Za nádražím,
Nové Město, Plešivec
Č.K.

Hlaváč

4

Košice, Český Krumlov

Latrán

Horváth

7

Lipany, Vyš. Slavkov, okr. Sabinov
Kameníce, Č. Krumlov

Latrán, Za nádražím, ul. 5.

Karala

1

Kapíšová - Slov., Č. K.

Ul. 5.

lštok

3

Písek, Český Krumlov

Sídliště

Nižný Slavkov, $arišské Jastrabie,
Lipany Slov., Český Krumlov

Dlouhá, Masná ul.,
Sídliště Mír, Plešivec

Kotlar
(Kotlár)

30

května
května

Mír, ul. 5.

května

Milo

1

Semily - ČR, Český Krumlov

Sídliště

Mír

Mižigar

1

Ostrava, Český Krumlov

Sídliště

Mír

Kuča

2

Český Krumlov

Tavírna

Rakaš

6

Lipany, Krivany - okr. Sabinov,

Nové Spolí, sídliště Mir

Český Krumlov

Sivák

4

Zlaté, Český Krumlov, Větřní

Č. K. - Krásné Údolí

Surmaj

2

Český Krumlov

Skalní ul.

$uster

5

Kadaň, Kaplice, Český Krumlov

Sídliště

Pešta

3

Malý Lipník, Bruntál, Český Krumlov

Plešivec II.

Tokár

6

Nižný Slavkov - okr. Sabinov,

Latrán a sídliště Mír

Mir, Skalní ul.

Český Krumlov

Vagai

1

(pův. Karviná), Český Krumlov

+ smíšená manželství 23
CELKEM: 207 rodin

Sídliště

Mír
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V uplynulých osmi letech se počet romského obyvatelstva v tomto městě
ještě zvýšil, zejména v rodinách Bílých (na současných 9 rodin), Čarných (na
5 rodin), Gáborů (na 10 rodin), Mižigarů (na 3), Siváků (na 4 rodiny) a Tokárů (na 5 rodin). Pokud jde o počty rodin, u kmenových rodin první generace osídlenců - tj. Dunkovi, Kotlarovi a Červeňákovi - se výrazně nemění,
zůstávají rodinami nejpočetnějšími, příbuzensky spjatými. Narostly však
počty jejich rodinných příslušníků. Právě v rámci těchto rodin jde i v současnosti nejvíce o vícegenerační soužití, což je významná skutečnost. 14

Období padesátých až osmdesátých let 20. století _
s důsledkem ztráty dvou generací
Především tedy v důsledku násilných asimilačních tlaků předchozí totalitní
společnosti byla v letech 1950-1989 přerušena kontinuita přirozeného
vývoje většiny romských rodinně-příbuzenských komunit, a tím u nich
v průběhu těchto čtyřiceti let došlo ke ztrátě nejméně dvou generací. Došlo
k deformaci předchozího hodnotového systému, na němž byla jejich rodinná společenství postavena, a k přetržení vztahů v přirozené generační návaznosti.
Přestože jeho důsledek - demoralizovaný stav v oblasti životních hodnotnení obecný a stejně se projevující u všech romských skupin a komunit,
u převážné části střední, mladé a nejmladší generace skupin slovenských
Romů žijících v České republice je však skutečnostÍ.
Tyto změny začaly již od poloviny šedesátých let 20. století, od nástupu
tehdejší mladé generace, již vyrůstající či už narozené v tomto novém prostředí, v novém domově.
Na jedné straně jde o logickou generační změnu a generační rozpor, který
je stále jednou z hybných sil každé sociální struktuty, každého společenství.
Na straně druhé však utváření této nové generace bylo velmi rozporuplné,
protože od období 50.-60. let byla právě v důsledku násilných asimilačních
tlaků tehdejší totalitní společnostipřerušena a postupně ztracena ona kontinuita
v jejich společenstvích. Navíc zde působila migrační změna, odchod jejich
rodičů spolu s dětmi z předchozího domova na Slovensku do otevřené
společnosti českých zemí a doznívající souvislost tohoto jejich přechodu
z koncentrovaného osídlení do disperze mezi ostatní české či moravské
obyvatelstvo, mezi nímž už tyto děti začaly vyrůstat.
14 Tyto údaje zjištěny v únoru r. 2008 terénním výzkumem autorky a rozhovory s romskými informátory (Městský úřad evidenci Romů nevede) - pOZll. E. D.
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Ke generačnímu konfliktu, vycházejícímu ze dvou relativně neadekvátních orientací v životním způsobu a hodnotové orientaci, dochází vždy
a přirozeně, ale podmínky pro nástup této první mladé poválečné generace
byly odlišné a specifické. Zatímco starší, první generace migrantů a osídlenců vyrostla ještě ve svém prostředí - většinou cikánských osad na Slovensku -, jejich děti a vnuci vyrůstali už v domově pro ně novém, navíc s vlivy
celospolečenských asimilačních tlaků. U této a další mladé generace docházelo - a ještě bude docházet - k rozporu vědomí odlišných generací, kdy
na jedné straně se tato část romské mládeže už zcela či zčásti neztotožňuje
s předchozím, starým způsobem života a myšlením svých rodičů, s hodnotovým systémem svého společenství. Na straně druhé se ještě neztotožňuje
ani s "modelem necikánským", i když se chce v mnoha směrech přizpůsobit
svým neromským vrstevníkům. Mnohdy se tedy ocitá ve značném dilematu,
k němuž přispívá jak vytrácející se pozitivní vliv rodinného, resp. příbu
zenského společenství, tak i vysoká míra předsudkovosti ze strany okolního
obyvatelstva, která ji vhání buď do stále hlubší společenské izolovanosti nebo
zpět ke starším generacím a do své rodiny, jejíž pevný hodnotový základ se
však u těchto skupin vytrácí (na rozdíl od skupin olašských, kde návaznost
generací v tomto směru přetrvává).
Tento stav je však v případě česko krumlovských Romů odlišný, rozrůzněný
a u každého záleží na příslušnosti k dané fajtě nebo širší rodině. Již mnoho
let zde hrají svou významnou roli rozdíly mezi jednotlivými rodinami v závislosti na úrovni jejich dobrovolné společenské integrovanosti, k níž samy
v průběhu let dospěly zejména "kmenové rodiny" prvních osídlenců (z fajt
Kotlarů, Dunků a dalších), které tvoří základ zdejšího "cikánského osídlení".
Dodnes tu společně žijí v příbuzensky spjatých, obvykle třígeneračních rodinách. I zde šlo o proces segmentace širších skupin na samostatné subskupiny,
utvářené podle rodinných, resp. teritoriálních linií.
Zajímalo nás, čím byla jejich specifika způsobena, a proto jsme se výzkumem i zpětnou dokumentací pokusili příčiny těchto vývojových změn
analyzovat. Podle mých výzkumných poznatků zde šlo o působení vnějších
a ještě výrazněji vnitřních vlivů. Za vnější možno považovat vliv a působení
tehdejší městské radnice, která dokonce už v padesátých a šedesátých letech
dala většině těchto Cikánů/Romů "šanci", spolupracovala s představiteli
jejich "fajt", postupně jim uvěřila a pomohla, spolu s řadou jednotlivců.
Nejmarkantněji však působily vnitřní vlivy uvnitř vlastní romské komunity,
která se ve své většině chtěla adaptovat na nové životní podmínky, nevyvolávala konfliktní situace a postupně se učila spolužít se sousedním, většinovým
obyvatelstvem - tím, že měla možnost mezi ním bydlet (viz přehledy jejich
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dislokace z roku 1956 a 1988). Tak získala v průběhu let i společenskou
prestiž a stále více lidí "na svou stranu", ne naopak (jak tomu bylo a stále je
v rámci republiky mnohde jinde, v tomto regionu i ve Větřní). Ke specifice
vnitřních, pozitivně působících vlivů ze strany samotných českokrumlov
ských Romů patří i významná skutečnost, že si turo svou již získanou prestiž
pak "hlídali" a nenechali ji ohrozit nově přicházejícími migranty (kteří
v 60.-70. letech ještě občas přicházeli buď ze Slovenska nebo pohybujíce
se při hledání trvalého domova i zaměstnání mezi různými místy Čech
a Moravy), nepřipustili jejich příliv a usazení do města Ci v případech, že se
chtěla do jejich bytu mezi ně přistěhovat třeba další rodina z příbuzenstva,
poskytli jí možnost jen krátkodobého ubytování - jako návštěvě, potom se
s ní rozloučili a musela odjet). A to bylo rovněž dosti atypické.
Důsledkem tohoto relativně dobrého společenského postavení, které
si českokrumlovští Romové postupně vybudovali a udrželi, je zde v rámci
republiky i nejvyšší procento smíšených, interetnických romsko-českých
manželství, což průkazně dokládá pozitivní změnu postoje zdejšího vět
šinového obyvatelstva a veřejného mínění ke "svým Cikánům".15 Většina
těchto vztahů je nejen legalizována manželstvím, ale po dlouhá léta dobře
fungují, navíc jsou v nich čeští partneři obvykle vtaženi spíše do širší rodiny
romské. Romští/cikánští partneři se v rámci těchto smíšených svazků však
nepřestali za svůj původ stydět nebo ho zapírat, takže jejich děti vyrůstají při
rozeně v působení obou kultur - což v interetnických svazcích obvyklé vždy
nebývá.
Dalším důsledkem postupného zakotvení většiny českokrumlovských
Cikánů/Romů v tomto novém domově je skutečnost, že u nich nedocházelo
a nedochází k výraznějšímu migračnímu pohybu ani v rámci republik a že
dokonce nejezdí na Slovensko, aby ukázali svým dětem a vnukům prostředí,
kde se oni nebo jejich prarodiče narodili a vyrůstali. Část z nich tak činí
záměrně, protože se svým způsobem už stydí za prostředí cikánských osad,
odkud přišli, takže mladé generace ho už neznají. Někteří ze starších tam vý_
jimečně jezdí pouze v případech úmrtí a pohřbu někoho z příbuzných, a to
15 Z hlasů místních lidí: "Problémy s našímí Romy? To zde u nás nemáme, spíše s turisty,
co v noci dělají rámus. Tady jsou rodiny na vyšší, jiné úrovní než jinde. Byl jsem dokonce
svědkem toho, že cizí Cikánka odjinud ukradla cosi v samoobsluze a zdejší se hrozně
bránila, že k nim nepatří. Oni se za ty, co sem v sezóně někdy přijíždějí krást, stydí. .. ",
nebo: "... Místní lidé i turisté chodí rádi posedět do ,Cikánské jizby' v Dlouhé ulici na
halušky, pivo nebo ,cikánský guláš' k manželům Věře a Milanovi Kotlarovým - nebo si
tam teď chodí poslechnout výbornou muziku mladých z jejich rodiny."
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odjíždějí sami,

bez dětí. Pravdou je však i to, že některé z jejich rodných osad
už byly mezitím, hlavně v padesátých a šedesátých letech, zrušeny (kupř.
Šambron či Hromoš v okrese Stará Lubovňa) a že zbývající příbuzní tam
již zemřeli. Vazba na Slovensko tedy u nich neexistuje už od první a druhé
osídlenecké generace.
Specifickou - pro mladší a mladou generaci - je i skutečnost, že zdejší
Romové neemigrují. Jsou zde pouze dva případy emigračního odchodu jedna rodina do Kanady, kde žije už v druhé generaci, a další do Irska (byl
odchodem pouze dočasným, z důvodu řešení rodinných problémů, vzniklých v závislosti na hře v automaty). Současná mladá generace o řešení svých
nově vzniklých problémů emigrací do ciziny zatím neuvažuje.
V průběhu poválečného období v letech 1945-1988 došlo tedy u cikánského/romského obyvatelstva v České republice k velkým generačním
změnám. Předělem se stal i konec roku 1989, kdy nové společenské zřízení
kromě nových šancí i pro Romy přineslo vážná rizika a problémy, související
u mnoha z nich nejen s propadem do nezaměstnanosti. Prohloubil se vážný
proces změn, probíhajících v romských společenstvích již po několik desetiletí - v postupné deformaci či ztrátě příbuzenských i rodinných autorit, ve
snížené semknutosti současné rodiny a ztrátě tradiční vzájemné pomoci, spolu
s dalšími jevy, nejen nově přejímanými - jako kupř. vznik instituce lichvář
ství mezi vlastními lidmi, u části Romů i prostituce, rozmáhá se gamblerství
a narkomanie, pokračuje odkládání dětí do kojeneckých a dětských ústavů.
Jejich předchozí tradiční morální kodex, hodnotový vzorec a nepsané
vnitřní zákony, jimiž se komunity slovenských Romů ještě po příchodu do
českého a moravského prostředí řídily, byl postupně takto většinou rozbit.
V období 50.-80. let jim byl vnucován život se zcela jinými kvalitami, takže
se mnozí postupně stali rozpolcenými a dodnes nevědí, co od nich společnost
očekává, jak a v čem se mají přizpůsobit a integrovat se s ní. A v tom vyrůstaly
dvě generace, kdy ve svém společenství a rodinném prostředí ztrácely autority, vzory a nenacházely už často potřebné normy životního způsobu, jimiž
by se řídily. V tomto období tak došlo k přerušení kontinuity, ke ztrátě dvou generací. Nový princip hodnot tak nebyl u větší části mladé generace vytvořen
(nejen v případě generace romské), takže i současná vývojová etapa je plna
problémů, svým způsobem ještě závažnějších a oboustranně neujasněných.
K potvrzení rozrůzněnosti, diferenciaci tohoto vývoje i současného stavu
jsme použili případ Romů česko krumlovských.
Mnozí starší Romové, dnes někteří z nich už při znovuhledání sebe sama
a své identity, říkají, že dříve Cikáni věděli, co má v jejich životě opravdovou hodnotu. Tou byla vždy rodina příbuzenstvo, opravdová láska k dětem,
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úcta ke starým lidem, ke svému jazyku a hodnotám, víra, čest - "cikánská
paťiv", tedy dát druhému čest a sám čest očekávající, pohostinnost, vzájemná

solidárnost a pomoc, úcta k moudrému člověku i slovu, ale i umění se bavit,
zpívat a vyprávět sami sobě, těšit se z dané chvíle. Sami už cítí, že mnohé
z těchto hodnot ztrácejí či dokonce už ztratili. Někteří, zejména ze součas
ných romských elit a z mladší vzdělané generace, je chtějí znovu nalézt a pozitivní hodnoty oživit. Nebyl by to návrat zpět, který ani už realizovatelný
není, ale třeba jedna z možných cest, jak vyjít ze současného, u mnohých
těchto Romů už opravdu demoralizovaného stavu: určitou mírou sebeidentifikace své skupiny, svého společenství nalézt snad své lepší, pozitivnější místo
ve společnosti, nalézt sebe sama.
Závěrem se vraťme k základnímu současnému problému: co Romové
v tomto pro ně složitém vývojovém procesu sami chtějí, ať už patří do té či
oné skupiny nebo příbuzenského společenství, do té či oné lokality - a co
se od nich ze strany většinové společnosti očekává? Na to si musí odpovědět
opravdu sami, každý nalézt sebe sama. To jim nikdo z kulturních či sociálních antropologů, demografů ani etnologů odpovědět nemůže. Společnými
úvahami jen třeba pomůže při hledání cesty.
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VÝZNAM RODINNÝCH VAZEB PRO MIGRACI
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROMŮ'
WILL GUY

Z angličtiny pře/ožila Lucie P/avjaniková*

"Byli zvyklí žít desítky let ve městě, neumí žít v domě na vsi", míní starosta
Josef Podlaha. "Za každou cenu se snaží udtžet rodinné vztahy, proto jezdí
stále za příbuznými do Vsetína. "2

Nucené vystěhovávání a migrace
Mediálně často zveřejňované vysídlení romských rodin ze severomoravského
města Vsetína v roce 2006 3 je jen dalším příkladem narůstající tendence

k násilnému vystěhovávánítěchto komunit v České republice, na Slovensku
a jinde ve střední Evropě.4 Starosta jedné z obcí, do kterých byli Romové vysídleni, si povšiml, že kromě otřesu z toho, že byli nedobrovolněvystěhováni
z jejich předešlých domovů v blízkosti městského centra do neznámých pobořených vlhkých domů uprostřed venkova, utrpěli ještě další nepříjemnou
ztrátu - došlo k narušení všech důležitých vazeb rozšířených rodin.

* Stať je W. Guyem autorizovaným překladem jeho studie The significance offamily ties
in Czech and Slovak Roma migration. Překlad je dílčím výstupem projektu specifického
výzkumu Katedry antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni 2009.
I V této stati je termín "Rom/ové" používán pro velice rozmanité skupiny obecně označované jako "Cikáni" a zahrnující osoby, identifikující se obvykle jako Romové, Cikáni,
popřípadě i jinak, ačkoli tuto svou identitu nemusejí vykazovat při sčítání lidu a jiných
cenzech. Protože jsem termín "Rom/ové" používal ve svých dřívějších textech ze sedmdesátých let, jeho užívání už jen kvůli konzistenci zachovám; výjimku budou představovat
pouze citace z oficiálních dokumentů z komunistického období, ve kterých jsou užívány
termíny jako "cikán" a "občan cikánského původu".
2 Bártová, E. 2~08. Čunkovo vystěhování Romů? Rodinám hrozí exekuce. Aktuálně.cz,
10. březen.
3 Romea/ČTK. 2006. Mayor Cunek insists on removal ofRomanies from Vsetín. 3 November. http://www.romea.cz/english/index.php?id=servis/z_en_2006_0284
4 ERRC. 2007. Human Rights Organisations Welcome Cal! on Goverments to End Housing
Crisis ofRoma in Europe. Budapest: European Roma Rights Centre. 30 October.
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Po pádu komunismu v roce 1989 ztratilo mnoho romských rodin svá
předchozí, hlavně nekvalifikovaná zaměstnání, což bylo způsobeno kombinací dvou aspektů, které vedly k jejich výraznému zbídačení - ekonomické

restrukturalizace a diskriminace. 5 Občasné rasistické útoky spolu s rostoucími
sociálními, administrativními a obchodními tlaky na zachování či dokonce
posílení segregace romských komunit,6 včetně jejich vystěhovávání jako ve
Vsetíně, vyvolávaly znepokojení, a tak se někteří členové těchto komunit
rozhodli následovat své bližní a využít výhod větší volnosti pohybu k hledání
lepších příležitostí v lépe prosperujících zemích západní Evropy. Ještě silnější
důvody k odchodu pak měli ve válkou zasažené bývalé Jugoslávii.
Zatímco bylo možné podniknout do západních zemí krátkou návštěvu
jako turista, zamítání vstupu osobám, které byly imigračními úředníky identifikovány jako Romové, vedlo Romy k přijetí alternativních prostředků pro
získání povolení ke vstupu - při příjezdu požádali o udělení azylu. V létě
1997 přicházely do Kanady a Británie z České republiky a o rok později ze
Slovenska do Británie skupiny azylantů. Jejich příliv vyvolaly místní televizní
programy, které tyto státy vykreslovaly jako země, jež romské imigranty vítají
a neexistuje v nich diskriminace.? K nemalým rozpakům všech zainteresovaných zemí přispěla skutečnost, že dané události, které budily pozornost médií po celém světě, koincidovaly s rozbíhajícím se jednáním o rozšíření EU.
Další příjezdy potenciálních romských utečenců z celé střední a východní
Evropy do západních zemí podnítily vznik série studií, mezi jinými také
studie Mezinárodní organizace pro migraci (lOM). Tyto studie zaznamenaly, že Romové se od jiných žadatelů o azyl odlišovali tím, že migrovali ve
skupinách rozšířených rodin. Ačkoliv tento aspekt nebyl hlavním ohniskem
výzkumu, jenž byl více zaměřen na politicky citlivé stránky migrace, tak
ještě jednou podtrhl význam širokých rodinných vazeb jako rozhodujícího
principu sociální organizace Romů.

5 Viz Ringold, D. et al. 2003. Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle.
Washington, D.C.: The World Bank. zejm. s. 1.
6 Viz Baršová, A. 2003. Housing problems ofethnic minorities and trends toward ethnic
segregation in the Czech Republic. In: Romany in the Town. Praha: Sociok1ub/UNHCR;
Frištenská, H. 2000. Diskriminace Romů v oblasti bydlení a její projevy. In: Romové,
bydlení, soužití. Praha: Sociok1ub.
7 Guy, W. 2003. No soft touch: Romani Migration to the UK at the Turn of the
21st Century, Nationalities Papers, Vol. 31, no. 1. March, s. 66---67.
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Role rozšířené rodiny v rámci migrace Romů
z České republiky a Slovenska po roce 1989

Hlavním zájmem politiků, ať už ve zdrojových či cílových zemích, bylo oznamigrující Romy za "ekonomické migranty" spíše než je uznat za skutečné
uprchlíky unikající před perzekucí. Tento způsob popisu motivace romských migrantů umožňoval státům, které migranty nedobrovolně přijímaly,
ospravedlnit odepření žádostí o azyl a následně vyhostit romské azylanty
ze země, aniž by byl narušen pokračující proces rozšiřování (EU).8 Alternativním a velmi bizarním vysvětlením migrace Romů po roce 1989 byl
nomádismus - "pouze návrat k přirozenému kočovnictví Cikánů"9 - který
byl v případě dlouhodobě usazených českých a slovenských Romů vysvětle
ním naprosto nepodloženým. Již dlouho předtím odmítla tyto nezasvěcené
představy Hiibschmannová, která ostře zdůrazňovala, že "slovenštÍ Romové
nekočují posledr1ích tři sta let!"lO
Percepční analýzou se přitom zjistilo, že v důsledku ztráty "důvěry v sociální strukturu a instituce vlastních zemí", ve schopnost těch to zemí je
bránit, došlo ke zřetelnému zpřetrhání vazeb Romů na jejich domovskou
zemi. II Český výzkum zdůrazňoval, že v novém a pro Romy mnohem drsnějším postkomunistickém prostředí, bylo přání "zabezpečit rodinu"l2 všezahrnujícím důvodem k migraci, v němž se proHnalo mnoho klíčovýchpush
a pull faktorů. Ty obsahovaly opětovné zajištění finanční bezpečnosti, které
se dříve těšili ti, kteří byli označováni za romskou "střední třídu"l3 (což byla
čit

Guy, W. 2003. Tamtéž.
Verspaget, ].1995. The Situation olGypsies (Roma and Sinti) in Europe. Strasbourgh:
Council ofEurope, s. 13.
IQ Hiibschmannová, M. 1998. Economic stratification and interaction: Roma, an ethnic
jati in east Slovakia. In: Tong, D. (ed.). Gypsies: A Book ollnterdiseiplinary Readings. New
York: Garland Publishing Inc, s. 262. (Reprint Hiibschmannová 1984.)
II Matras, Y. 2000. Romani migrations in the post-Communist era: Their historical
and political significance, Cambridge Review ollnternational Affairs, vol. XlII/2, springl
summer, s. 35.
12 Gaba!. 2000. Analysis olthe Migration Climate and Migration Tendencies to \l7estern
European Countries in Selected Cities in the Czech Republic. Gabal Analysis and Consulting.
Praha: 10M. May, s. 25.
13 To byla podstatná část slovenské analýzy odhadující, že "takzvaná" romská střední
třída zastupuje 60% romské populace na Slovensku (Vašečka, 1. 2000. Profile and situation of asylum seekers and potential migrants imo EU member states from the Slovak
Republic. In: Vašečka, M. et al., s. 161).
8

9

270

I

VÝZNAM RODINNÝCH VAZEB PRO MIGRACI ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROMO

CIKANSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIALNf ORGANIZACE

hlavní sociální skupina, která migrovala)14, fyzické a slovní rasistické útoky,
nedostatek ochrany ze strany policie a soudnictví, diskriminaci v oblasti
zaměstnanosti a vzdělání, stejně jako všeobecně panující pesimismus ohledně
jejich vlastní budoucnosti a budoucnosti jejich dětLIS
Ve srovnání s jinou soudobou evropskou migrací byl pohyb Romů do
značné míry specifický, protože, ať už s jakoukoliv motivací, "nikdy to nebyla
migrace jednotlivců, ale nukleárních rodin a v mnoha případech hned něko
lika větví rozšířených rodin či klanů" .16 Podobně výzkum mezi převážně čes
kými romskými azylanty v jihovýchodní Anglii přinesl zjištění, že "často celé
rodiny - ve smyslu tří generací jedné rodiny - odešly do Anglie společně" .17
Předchozí romští migranti, s nimiž byl proveden rozhovor po jejich návratu
do České republiky, vysvětlovali tuto charakteristiku tím, že kladli důraz na
význam rodinné soudržnosti slovy "rodina by měla žít pohromadě".18 Jeden
z dotazovaných opustil Ústí nad Labem v severních Čechách v květnu ~ 999
a odcestoval do Londýna se svou ženou, třemi dětmi a šesti vnoučaty. Rekl,
že odjel týden poté, co byla u sebe doma napadena jeho dcera synem souseda, členem hnutí skinheads, který je ustavičně obtěžoval. Bratr z Plzně se
19
k nim připojil, čímž vytvořili skupinku třiceti společně cestujících Romů.
Stejný tlak na to, aby zůstali pohromadě, rovněž silně ovlivnil vzorce
návratu. Ne všichni členové rodiny byli schopni migrovat, a tak dospělí žadatelé o azyl v jihovýchodní Anglii hovořili o tom, že doma zanechali rodiče,
zatímco dospělé děti se občas ke svým rodičům nepřipojily. V takových pří
padech však byli neustále ve spojení, které sloužilo k udržení silných pour pomocí telefonátů, korespondence a dokonce i návštěv - ale "odloučení od
rodinných příslušníků mělo za následek depresi, která se stávala akutní ve
chvíli, kdy někdo z rodiny onemocněl, nebo zemřel. Odloučení od blízkých
příbuzných často nebyli schopni snést, což je vedlo k návratu domů".2o
14 Tito migranti jsou "předchozí ,socialistickou' střední třídou", tj. "gramotní, ale nekvalifikovaní lidé", kteří ve velké míře přišli o svá někdejší nekvalifikovaná zaměstnání
ruku v ruce se změnou režimu (Weinerová, R. 2004. Slovakia and Roma migration after
1989. In: Guy, w., Uherek, Z. and Weinerová, R. (eds.), Roma Migration in Europe: Case
Studies. Miinster: Lit Verlag, s. 108.)
15 Člověk v tísni. 2000. Zpráva z Doveru. Duben. Praha: Člověk v tísni, s. 4; Matras, Y.

c. d., s. 37-39.
16 Matras, Y., c. d., s. 37.
17 Člověk v tísni. c. d., Duben, s. 4.
18 Gabal, c. d., s. 25.
19 Gabal, c. d., s. 41.
20 Člověk v tísni, c. d. Duben, s. 4.
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Udržování rozšířených rodin mělo primární psychologický význam, tj.
poskytování emocionální podpory, avšak plnilo i jiné funkce. Rozšířené
rodiny shromažďovaly zdroje v podobě pracovních příležitostí, příjmu, ubytování, jídla, péče o děti a jazykových znalostí. Sdílená zkušenost a informace o tom, co dělat, aby v potenciálně nepřátelské zemi přežili či dokonce
prosperovali, byla obzvláště důležitá pro zahraniční migranty, kteří hledali
oporu v neznámém prostředí.
Prakticky všechny studie popisují, že uvnitř komunit romských migrantů
v zahraničí docházelo k neustálé výměně informací a sdílely se zkušenosti se
členy rodiny, kteří zůstali doma. Mezi migranty z České republiky se vědělo,
že "získané zkušenosti a znalosti o podmínkách a okolnostech v jednotlivých
zemích se v romských komunitách sdělují rychle", což bezpochyby poskytuje informační základnu, která podporuje a napomáhá další migraci. 2l Podobně na Slovensku byly "informace a pomoc poskytované mezi členy romské komunity na neformálním základě přímým katalyzátorem" pro spuštění
"masové migrace",22
Některé skupiny romských rodin v Čechách byly schopné mobilizovat dostatečné zdroje, zariskovaly a vycestovaly do zemí západní Evropy, avšak jiné
rodiny, které měly méně štěstí, byly pod tlakem bídy (ekonomického úpadku),
dluhů a vystěhovávání vedeny k migraci opačným směrem - směrem na východ. Nuceni opustit své předchozí domovy v českých městských centrech,
navrátili se do nejvíce segregovaných sídel na slovenském venkově, která oni nebo jejich rodiče a možná dokonce prarodiče - opustili před mnoha lety,
ale stále tam měli své příbuzné. K rodinám navracejícím se z České republiky
se připojily ty, které strádaly pod tíhou podobného osudu ve městech na
Slovensku, a společně způsobily něco, co slovenská studie o migraci popsala
jako "vlnu přílivu romských obyvatel, kteří se navracejí do svých osad'',23
Sítě rozšířených rodin zajišťující v České republice i na Slovensku informace byly pro provedení migrace do západních zemí neocenitelným před
pokladem, avšak výzkum v jihovýchodní Anglii mezi oběma zeměmi odhalil
značně odlišné vzorce. Zatímco rodiny z České republiky přicházely z celé
řady míst v menších skupinkách, ze Slovenska přicházely ve velkých počtech
hlavně z určitých lokalit na východě země. 24
Gabal, c. d., s. 40, 34.
1. c. d., s. 185.
23 Vašečka, M. - Džambazovič, R. 2000. af the social and economic situation af potential asylum seekers from the Slovak Republic. In: Vašečka, M. et al., s. 185.
24 Soustředili se hlavně okolo Košic a Michalovců (Člověk v tísni, c. d. Leden, s. 6--7).
21

22

Vašečka,
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To potvrdila i studie 10M na Slovensku, v níž se došlo k závěru, že
v některých částech východního Slovenska tato informační výměna zjevně
probíhala napříč celými komunitami. Po vysvětlení, že v místech, kde
Romové žili ve venkovských osadách a v městských koloniích, se při
hledaní východiska z jejich obtížné situace, zdá se, spoléhali na společné
aktivity", přichází Vašečka s konstatováním, že emigrace Romů "může být
také pojímána coby lokální implementační strategie, která je přijata celou
' hromad ne'ho napod
' '" .25 AVk
komunitou prostřednictvim
ob
ovalll
c oI'i mnOZi,
jiní uplatňovali stejný postup, můžeme emigraci chápat jako zprostředko
vanou principem kooperace rozšířené rodiny. Úzce spřízněné rodiny, které
žily vedle sebe, si do značné míry volily stejné cílové lokality, takže např. ve
"vesnici Pavlovce můžeme najít ulice pojmenované místními jako Anglická
ulice, Finská ulice, atd. "26
Již dříve se Matras zmínil o tom, že zpřetrhání vazeb Romů na jejich domovské země pomáhá vysvětlit podobnost ve vzorcích, které uplatňovali při
emigraci z České republiky a Slovenska. V obou případech byla za významný
faktor označena kvalita interetnických vztahů. Gabal poznamenal, že "Romové z jižních a východních Čech (což jsou regiony s mnohaletými stabilními
romskými komunitami) inklinují k emigraci zjevně nejméně ... '',27 zatímco
Vašečka byl mnohem explicitnější, když poukázal na skutečnost, že relativně
malé romské komunity slovensky mluvícího středního Slovenska a maďarsky mluvícího východního Slovenska mají s majoritní populací v jejich
okolí užší vazby, než Romové na východě Slovenska, a tak produkují méně
emigrantů. Následným "logickým závěrem může být, že rozhodnutí Romů
migrovat jsou dosti ovlivněna mírou jejich integrace do dílčích lokálních
komunit".28

25 Vašečka, 1. Tamtéž, s. 159. V rozporu s názorem, že emigrace Romů byla zorganizována romskými nestátními neziskovými organizacemi, aby se destabilizovalo Slovensko, který mezi jinými deklaroval náměstek předsedy vlády Pál Csáky, Vašečka tvrdil:
"Z vnějšího pohledu se vše může zdát organizované. Ve skutečnosti je to pouze informace
poskytovaná neformálně, která se šíří komunikačními kanály komunity jako oheň stepí"

(Vašečka,

1. c. d., s. 169).
1. c. d., s. 168.
27 Avšak tyto dva regiony nebyly v rámci Gabalova výzkumu prozkoumány, protože to
nebyly "oblasti ... s nevětší hustotou romské populace". Tento pohled byl ustaven na
základě rozhovorů s experty (Gabal, c. d., s. 3, 36).
28 Vašečka, 1., c. d., s. 161-162.
26
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Paralely s vnitřní romskou migrací v období
komunistického Československa
Ačkoliv mezinárodní pozornost se upírala zejména na romské žadatele o azyl,
postkomunistická migrace českých a slovenských Romů neprobíhala v žádném případě pouze na západ. Pokud ponecháme stranou nucené vystěhová
vání a nedobrovolné odchody zmín.ěné výše, mohli jsme na počátku 90. let
vidět kontin~ální příliv Romů ze slovenského venkova do ekonomicky více
rozvinutých Cech motivovaný snahou nalézt lepší pracovní příležitosti, který
"zastupoval poslední vlnu vnitřního řetězce migrace v rámci jednoho státu ...
Qako předtím) byly příčiny migrace téměř vždy ekonomické, třebaže vedla
ke stmelení rodin".29 Několik českých měst se tomuto přílivu bránilo, ale
výrazně se situace migrantů zhoršila až s rozdělením bývalého Českosloven
ska v roce 1993 a s uzákoněním drakonického českého zákona o občanství
jehož zavedení mělo primárně omezit - a v ideálním případě zredukovat ~
množství romských obyvatel v nově vytvořené České republice. 30
Vnitřní migraci ironicky vyvolal samotný stát krátce po druhé světové
válce, když čeští zaměstnavatelé ve velkých městech - obzvláště v industrializovaných severočeských a severomoravských regionech - horlivě nabírali
romské a slovenské pracovníky. Byli zde potřeba, aby nahradili nedávno vy_
hnané německé obyvatele a později, aby uspokojili poptávku po nekvalifikované pracovní síle v nově zavedeném řízeném hospodářství dle sovětského
vzoru,3l Výsledkem byly tisíce Romů proudících na západ, většinou z těch
nejvíce segregovaných lokalit na východě Slovenska, aby se poprvé ve své
historii stali významnou součástí hlavního proudu pracovní sílyY
29 Uherek, Z. 2004. The Czech Republic and Roma migration after 1989. In: Guy, w.,
Uherek, Z. - Weinerová, R. (eds.), Roma Migration in Europe: Case Studies. Institute of
Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague), Miinster: Lit
Verlag, s. 72.
Jo Guy, w: 2001. The Czech lands and Slovakia: Another false dawn? In: Guy, w: (ed.).
Between Past and Future: The Roma olCentral and Eastern Europe, Hatfleld: University of
Hertfordshire Press, s. 297-299.
Jl Z důvodu prostoru je to hodně zjednodušený popis komplexního procesu. K vládní
politice až do roku 1967 viz Haišman, T. 1999. Romové v Československu v letech
1945-1967: Vývoj institutionálního zájmu a jeho dopady. In: Kol. aut. Romové v České
republice (1945-1998). Praha: Socioklub, s. 137-183.
~2 K popisu migrace z pohledu Romů, viz Lacková, 1. 1999. A False Dawn: My
Lift as a Gypsy Wóman in Slovakia. Hatfleld: University of Hertfordshire Press, zejm.
s. 117-122.
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V dřívějších letech se obvykle stěhovaly celé skupiny spřízněných rodin,
které v některých českých městech ustavovaly základny či dokonce kolonie,
jež nabízely útočiště pro další příchozí rodiny, dokud si tyto rodiny nenašly
své vlastní bydlení - nejčastěji ve státních bytech nebo bytech zaměstnava
telů. Místní české úřady měly zpočátku tendenci přidělovat velkým romským
rodinám starší, méně žádoucí a tím pádem levnější, ale také prostornější
nemovitý majetek - často se jednalo o seskupení domů ve zchátralých
městských centrech. Tato praxe umožňovala rozšířeným rodinám žít blízko
u sebe, právě tak, jak to upřednostňovaly ve svých domovských lokalitách na
Slovensku. Výsledkem byl brzký vznik nápadných romských črvrtí.3 3
V roce 1958 byla zahájena soustředěná kampaň na asimilaci Romů, jejímž
pilířem byl Zákon č. 74/1958 Sb., ,,0 trvalém usídlení kočujících osob". Navzdory úspěchu tohoto zákona v otázce schopnosti přinutit relativně malé množsrví stále kočujících olašských Romů se usadit, bylo jeho hlavním cílem zregulovat ekonomicky motivovanou migraci převážné většiny usazených Romů. 34
Ti rvořili "nejpočetnější skupinu" a byli popisováni jako "polousedlí
cikáni", protože "často mění práci a bydliště".35 Taková terminologie ztě
lesňuje stereotypní předpoklady o "U Romů historicky zakořeněném sklonu
ke kočování",36 které jsou nejen neadekvátní, ale i nesmyslné, stejně jako
pozdější interpretace týkající se žádostí Romů o azyl, které je vysvětlovaly
jako výraz nomádismu. Nicméně, vedle opravdu kočujících Olachů, bylo
mnoho těchto tzv. "polousedlých cikánů" zapsáno do registru kočovníků,
kterým hrozilo uvěznění až na tři roky, pokud by se přestěhovali bez obecního povolení. Pozdější úřední zjištění, že tito Romové byli ve skutečnosti
součástí migrační vlny z venkova do měst, ovšem nijak nezměnilo všeobecně
přijímaný názor, že se jednalo o nepravidelné spontánní přesuny způso
bené zejména jejich "velmi nízkým stupněm kulturní úrovně",37 spíše než
Stran raného období komunistické vlády Viz ]amnická-Šmerglová, Z. 1955. Dějiny
cikdnů. Praha: Orbis. Ohledně detailního popisu romské migrace do Ostravy viz
Davidová, E. 1995. Romano drom/Cesty Romů 1945-1990. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 151-158.
34 Guy, W. 1998. Ways of looking at Roms: The case of Czechoslovakia. In: Tong, D.
(ed.), Gypsies: an lnterdisciplinary Reader. New York: Garland, s. 13-48.
35 Úřad předsednictva vlády. 1959. Prdce mezi cikdnským obyvatelstvem. Edice časopisu
národní výbory. Praha: Úřad předsednictva vlády, s. 7.
36 Toto úsloví pochází ze zprávy federálního ministerstva práce z roku 1971, ale termí~
"migrující" se začal užívat mnohem častěji v oficiálních dokumentech po roce 1965 (CItován Guy, W. 1998, c. d., s. 29).
37 Úřad předsednictva vlády, c. d., s. 7.
33
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o důsledek konfliktních tlaků, které neustále působily na vratkou rovnováhu
života migrantů.
Ve chvíli, kdy selhala účinnost opatření spojených se Zákonem č. 74,38
byla v roce 1965 zavedena mnohem soustavnější politika "rozptylu a přesu
nu", organizovaného, plánovaného odsunu tisíců Romů z míst na Slovensku, která byla nazývána "nežádoucím soustředěním cikánů", do často venkovských oblastí v Čechách. Do nich měli být přesunuti v menších počtech
tak, aby nepřesáhli 5 procent z celkové místní populace.
Tuto iniciativu však čekal ve velké míře stejný osud jako Zákon č. 74.
V průběhu tří let koordinační vládní výbor připustil, že naplnění plánu
na vysídlení rok od roku skomírá až k nízkému bodu pouhých 20 procent
v roce 196~. "Ze všech rodin bylo v období 1966-1968 přesunuto ze Slovenska do Cech pouhých 494 cikánských rodin. Kontrola přirozené migrace
se znovu ukázala být nedostatečnou, neboť mezitím se ve stejném období
událo 1096 neplánovaných rodinných migrací".39
Hlavním důvodem tohoto nezdaru byla skutečnost, že místní české úřady
často odmítaly zaslané romské rodiny přijmout, zatímco koordinační skupiny
neměly žádný účinný prostředek k prosazení svých plánů. Romské rodiny
však byly stejně odolné, nepřály si nechat se přestěhovat do venkovských
oblastí, kde mzdy byly téměř tak nízké jako doma a kde, což bylo podstatné,
neměly žádné blízké příbuzné. Dokonce i v případech, kdy se takové přesuny
udály, české úřady často podávaly zprávu o tom, že Romové krátce nato odešli do průmyslových oblastí - ve kterých měli obvykle útočiště u příbuzných.
V roce 1968, následně po zjevném zhroucení programu "rozptylu a pře
sunu" a v novém liberálním ovzduší politických a ekonomických reforem
známých jako "pražské jaro", došlo k opuštění předchozí politiky rozptylu
Romů, aby byla vzápětí urychlena jejich asimilace do majoritní populace tak
dalece, jak jen je to možné. Vyrvoření romských socio-kulturních sdružení,
která byla dříve nepřípustná, bylo nyní na pár krátkých let povoleno a Romové mohli rovněž vytvořit svá vlastní pracovní družsrva. 4o Tato družsrva
obvykle fungovala jako subdodavatel práce a pro Romy nebyla v žádném
případě něčím výjimečným, v té době ale byla součástí snahy o vytvoření

38

Zákon 74 byl použit nevyrovnaně, ale navzdory jeho pojmové konfuzi a praktické

neúčinnosti byl překvapivě nakonec odvolán až v březnu 1998. Stalo se tak téměř deset

let po pádu komunismu, jinak řečeno, tento zákon se ve sbírce zákonů udržel po čtyřicet
let. (Guy, W. 2001, c. d., s. 302).
39 Guy, W. 1998, c. d., s. 32.
40 Viz Davidová, E., c. d., s. 205-9; Guy, W. 1998, c. d., s. 32-34.
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flexibilnějšího hospodářstvÍ. V protikladu k některým očekáváním neoživovali členové romských družstev tradiční romské rukodělné práce, ale namísto
toho se převážná většina rozhodla zůstat ve svých současných povoláních
coby těžce pracující - ale už jako zaměstnanci sebe sama či dalších družstev
spíše než státních podniků. Stejně jako jim tento systém prostřednictVím
bonusů za přesčasy umožňoval nárůst jejich již tak vysokých výdělků coby
manuálních pracovníků,41 dovoloval skupinám rozšířených rodin pracovat
společně - což byl preferovaný vzorec, který stále víc upevňoval příbuzenská
propojení, jež byla oporou migrace.
Navzdory zákonným opatřením nepřestali Romové v průběhu celého
období komunismu migrovat. Od 60. let a dokonce již předtím však
u místních úřadů narůstala neochota přihlašovat nově příchozí rodiny jako
místní občany a - i když to bylo z jejich strany nezákonné - nutili Romy
hledat si práci, aby si osvojili nové strategie. 42 Ačkoli pracovních příležitostí
bylo stále dost, u přistěhovalců nepřicházelo v úvahu, aby získali státem
dotované bydlení, jelikož technicky vzato nebyli místní, takže se raději pře
stěhovali k příbuzným do jejich často již přeplněných bytů, nebo squatovali
v opuštěných budovách. netí možnost se ujímala ve větší míře u rodin, které
zůstávaly doma na Slovensku, zatímco muži migrovali do stálých zaměstnání
v Čechách, kde jim někdy zaměstnavatelé poskytovali základní ubytování
v ubytovnách. Muži zůstávali na práci na delší období v délce týdne nebo
dvou, pak se vraceli na víkend domů, aby pak znovu podnikli dlouhou a vyv
v
'43
cerpavaJ1Cl
cestu nazpet do zamestnalll.
Skutečnost, že tolik z nich upřednostňovalo strastiplnou existenci v podobě relativně dobře placených pracujících migrantů oproti nižším mzdám
místních zaměstnanců dokazuje, jaký ohromný význam má z dlouhodobého
hlediska "ekonomické zajištění rodiny", a to dokonce i za cenu krátkodobé
ztráty veškeré důležité společnosti rodiny. Tyto poznatky jen stěží potvrzují
rozšířené stereotypy o Romech jako o těch, co se "vyhýbají práci" a "žijí pro
požitek z okamžiku".
I"

I

V
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41 S rokem 1970 míra mužské zaměsrnanosti Romů odpovídala národnímu průměru
(Guy, W. 1998, c. d., s. 44). Většina mužů pracovala jako nekvalifikovaní dělníci (dělníci
v těžkém průmyslu ... ?), ale od doby, co byla v socialistickém státě tato manuální prá_ce odměňována vyššími mzdami, vysvěduje to, jak soudobé studium ernických skupin v Ceskoslovensku zjistilo, že romské výdělky jsou rovnocenné výdělkům Čechů a jsou vyšší než výdělky Slováků (Machonin, P. et al. 1968. Českoslovemkáspolečnost. Bratislava: Epocha, s. 537.
42 Guy, W. 1998, c. d., s. 33.
43 Guy, W. 1975. Historical introduction. In: Koudelka, J. Gypsies. New York. Aperture.
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Význam rodinných vazeb pro migraci a zaměstnanost:
příklady z terénního výzkumu

Uvedené souvislosti byly pozadím rozsáhlého terénního výzkumu, který
jsem provedl na počátku 70. let v blízkosti Spišské Nové Vsi společně se svou
přítelkyní Evou Davidovou. Výzkum se uskutečnil zejména ve dvou sousedních romských osadách na východě Slovenska, které jsem přejmenoval
na Polomku44 a Sedlice, a také v českých městech, do kterých jejich romští
obyvatelé migrovali - v Ostravě a Plzni. Základním záměrem výzkumu bylo
porovnat politiku vlády - v jednotlivých klíčových opatřeních asimilační
kampaně - jak byla představena v oficiálních dokumentech včetně zpráv
vlády a ministerstva, s žitou zkušeností romských rodin. Tohoto cíle jsme se
snažili dosáhnout shromážděním rodinných historií, které poskytovaly často
dojemný popis odhodlaných pokusů jedinců zajistit bezpečnější existenci
pro členy rodiny, během nichž zakoušeli ohromné těžkosti. Zaměření mého
výzkumu bylo však méně orientováno na Romy samotné, ale spíše na širší
kontext, jak jsem v té době napsal:
V důležitém smyslu je studium Romů hodnotné ne tolik kvůli jim samotným,
ale kvůli tomu, co odhaluje o povaze společností, ve kterých žili, či stále žijí. 45
Ať už migrovali nebo ne - a téměř každý dospělý v těchto dvou osadách
danou možnost aspoň na chvíli zkusil - vždy existovaly výdaje a zisky, které
bylo třeba zvážit. Značný význam měly obvyklé postupy místních úřadů.
Obzvlášť relevantní byly v Čechách, kde se postoj českých národních výborů
v průběhu let zřetelně zostřoval,46 zatímco slovenské národní výbory obecně
návratu romských migrantů nebránily - za "své cigány" je, i když neradi,
uznávali. V žádném antropologickém či sociologickém textu nenalezneme
věrný obraz bolesti, jež byla spojena s každou volbou, kterou museli Romové
učinit. Tradiční romská píseň s novými slovy poskytla příležitost vyjádřit

44 Název Polomka byl špatnou volbou, protože existuje slovenská obec s romskou osadou, která se tak jmenuje.
45 Guy, W. 1998, c. d., s. 15.
46 Odpor českých národních výborů vůči migrujícím Romům zesílil po roce 1989,
přičemž slovenské národní výbory dokonce někdy odmítaly udělit bývalým obyvatelům
trvalé bydliště, a to dokonce i v případech, ve kterých byli ze svých předchozích domovů
v českých městech vyhoštěni a trvalé bydliště jim tam již bylo zrušeno (Guy, W. 2001,
c. d., s. 297-8).
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nedávné bouřlivé zkušenosti těchto lidí, a tak perfektně zachytila strašné
dilema migrantůY
V Karviné je velká šachta,
pracuje tam můj tatínek,
jak pracuje, přitom pláče,
jaj, jen na děti nemyslí.
Pracuji a nic nemám,
jen ty košile na sobě,
ty košile jsou mého bratra,
jaj, protože on pracuje v Karviné.
Význam rozšířených rodin tvoří ve světle těchto zkušeností sjednocující
téma. Byly organizačním principem v otázce rezidenčních vzorců, v rámci
kterých příbuzní Romové upřednostňovali možnost žít ve vzájemně těs
né blízkosti, ať už se jednalo o domovské osady na Slovensku nebo o cílové
migrační destinace v Čechách. V rámci rodinné migrace často cestovali
společně, stejně jako v zaměstnání, ve kterém se Romové ucházeli o práci
ve skupinách v podobě rozšířených rodin. Ve snaze poskytnout čtenářům
představu toho, jak to mohlo fungovat v praxi, následují zde dva krátké
upravené výtahy z mé původní disertační práce, která se opírala o terénní
poznámky.48 Tento výzkum je zasazen mezi dva významné předěly v rámci
antropologie, v přístupu i metodologii - výzkum byl proveden krátce po
publikování Ethnic Groups and Boundaries Fredrika Bartha,49 ale desetiletí
50
před publikací Writing Cu/ture od Clifforda a Marcuse.
Ačkoli v některých ohledech je tento případ neobvyklý, poskytuje návrat
Jána Puškara a jeho rodiny příklad toho, jak může mít individuální rozhodnutí rozsáhlý dopad na celou rozšířenou rodinu. Současně odhaluje složité,
vzájemně propletené pohnutky, které mnohdy stojí za rozhodnutím reemi-

47

Davidová, E. _ Gelnar,

J.

1974. Romane Gíl'a: Antologie autentíckého cíkánského

folkloru. Praha: Supraphon.
48 Guy, W. 1977. The Attempt ojSocíalíst Czechoslovakía to Assímílate íts Gypsy Populatíon, nepublikovaná disertační práce. Bristol: University of Bristol.
49 Barth, Fredrik (ed.). 1969. Ethníc Groups and Boundaríes: The Socíal Organízatíon oj
Culture Diffirences, Bergen: Universitetsforlaget and Boston: linie, Brown & Co.
50 Clifford, J. _ Marcus, G. E. (eds.). 1986. Wrítíng Culture. The Poetícs and Polítícs oj
Ethnography. London: University of California Press.

do domovské osady. Touha udržet rodinu pohromadě se často
s požadavkem zajištění odpovídajícího finančního zabezpečení.
Druhý výtah, stejně jako v prvním případě, prokazuje hlubokou ambivalenci, kt~rou pociťU~í ~ůz~ívčlenové r~diny mezi alternativami v podobě osady
nebo mesta..S~mo~reJ~e, ze ohl;dne rozhodnutí migrovat nebo reemigrovat
pan?val,u~mtr rodm casto velký nesoulad. Ačkoliv se jedná o zjednodušení,
Je mcmene pravda, že v zásadě všichni muži a mládež měli sklon upřednost
ňovat p~hod~í a zábavu ~~lkoměsta, zatímco manželky a matky měly větší
tendenCI ocenovat bezpecI osady - a ženy tento boj často vyhrály.
grovat

zpět

střetávala

Návrat rodiny Jána Puškara z velkoměsta do jejich domovské osady
na SIovensku 51
K~yž ži~ se~mnáctil<:rý Ján v Plzni, zamiloval se do patnáctileté bílé dívky
z Clrkusacke rodiny. Zila sama se svou matkou, která byla očividně mentálně
narušená, kvůli čemuž trávila opakovaně nějaký čas v psychiatrické léčebně.
Ke svým dvěma dcerám se chovala velmi krutě, bila je a nechávala o hladu,
aby Je pot:estala. Dívčina starší sestra utekla z domova a ona sama také brzy
o~esla ze skoly. Doma byla velmi nešťastná, ještě ztrápenější byla kvůli krajmmu odporu, který měla její matka vůči jejímu vztahu kJánovi. Věci se ještě
zhoršily tím, že otěhotněla.
Ján znal docela dobře jednoho místního policistu a přátelsky ho požádal
o radu, která zněla, že by měli oba společně utéct na Slovensko, kde jak
policista věřil, takové věci jako sexuální vztahy s neplnoletými nebyl; posuzovány tak přísně. Jána to znepokojilo, neboť život v Plzni měl rád a měl
tam i dobrou práci, ale poté, co vše probral s rodinou, rozhodl se radou řídit.
Přinejmenším v osadě Polomka existoval nově postavený prázdný dům, ve
kterém mohli žít.
J~n?v,o ro:hodnutí vedlo celou rodinu k přemýšlení. Hlavně jeho matka
nenavldela predstavu odloučení od svého jediného syna a pokusila se pře
svědčit svého manžela, že oni by se měli na Slovensko také vrátit. Ve skute,~n~~ti byl,lánův .otec již nějakou dobu nespokojený se svou prací a hledal
pnlezltost, Jak UnIknout ze smlouvy, která ho omezovala, a proto navrhl
malou změnu plánu.
Byla tu však další komplikace spojená s jejich vdanou dcerou a jejím
dítětem, kteří s nimi také žili. Co by se s nimi stalo, kdyby rodina odešla
zpátky domů? Samozřejmě, že jejich dcera by mohla zůstat v jejich bytě,
51

Guy, W. 1977. Tamtéž, s. 487-490.
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ale od té doby, co její manžel Ladislav pracoval jako sezónní lesní dělník na
80 km vzdálené západní hranici republiky, byl většinu času pryč a pro ni by
to znamenalo, že by zůstala sama. Nedaleko měla strýce a tety, ale to není
to samé, jako rodiče ve stejném domě, kteří jsou vždy připraveni s dítětem
pomoci. Nakonec bylo rozhodnuto, že dcera i s dítětem by se s nimi měla
také odstěhovat zpět do Polomky, protože od té doby, co vídala manžela
pouze o víkendech, nebyl velký rozdíl v tom, jestli žila osmdesát nebo osm
set kilometrů daleko od jeho pracoviště.
Pouze Jánova mladší sestra ostře nesouhlasila. Většinu svého života strávila
v Plzni a představa výměny přátel, školy, obchodů a plzeňských biografů za
zablácenou osadu ve slovenské divočině ji naplňovala hrůzou. Bylo jí však
čtrnáct a neměla do celé záležitosti co mluvit.
A tak jednou v noci utekla Jánova milenka od své matky, pouze v šatech,
které měla na sobě. O pár hodin později celá skupina nastoupila do rychlíku,
který je měl zavézt na druhý konec republiky.
Když byla rodina zpátky v Polomce, její členové se obávali, že by se dívka
mohla stydět v romské osadě žít, a tak dělali vše, co mohli, aby se cítila vítaná. Koupili jí krásné nové oblečení a každý druhý den jezdil Ján autobusem
do okresního města, aby jí koupil čerstvou zeleninu a jogurty, které měla
ráda, ale na místě nebyly k dostání. Dívka se zdála být dost šťastná, třebaže
ji možná přemohla tak nezvyklá pozornost.
Matce netrvalo dlouho a svou zběhlou dceru vystopovala až do Polomky
a začala proti Jánovi podnikat právní kroky. Jeho rodiče se velmi báli, neboť
trestem mohlo být uvěznění, ale Ján už nechtěl znovu utíkat, aby ho vzápětí
znovu objevili. Poradil se s právníkem a byl ujištěn, že v době, kdy se případ
dostane před soud, už by dívce mohlo být šestnáct, a vzhledem k tomu, že
od začátku spolu žijí jako muž a žena a dívka je několik měsíců těhotná, soud
bude pravděpodobně nakonec shovívavý.
Mezitím se Ján a jeho otec potýkali s dalšími problémy - spojenými
s prací. Ján obdržel propuštění od svého předchozího zaměstnavatele bez
větších potíží, ale viděl jen malou šanci získat na místě takovou práci, která
by byla srovnatelná se zaměstnáním, jenž neochotně opustil, a jediná příle
žitost se nabízela v podobě sezónního sekání trávy za almužnu v nedalekém
státním zemědělském družstvu. Situace jeho otce byla mnohem horší, neboť
jeho smlouva měla běžet ještě pět měsíců a jeho žádost o propuštění z osobních důvodů byla zamítnuta. Prakticky to znamenalo, že v daném období
mu nemohl práci nabídnout žádný jiný zaměstnavatel.
Naštěstí pro ně oba v té době stále fungovala pracovní družstva, která
ve své nedočkavosti po pracovnících věnovala jen malou pozornost práv-
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ním náležitostem. Ladislavův otec, Jozef Puškar, v daný čas pracoval pro
družstvo, které mělo smlouvu na obnovu vnitřního obložení vysokých pecí
v kladenských železárnách cca 20 km západně od Prahy, a navrhl, že Ladislav,
Ján a jeho otec by se k němu mohli připojit. Ladislav neváhal a okamžitě
se vzdal práce v lese.
Ján a jeho otec se rozmýšleli. Práce byla velmi těžká a znamenala, že zde
zanechají své rodiny a budou se vracet pouze jednou za měsíc na návštěvu na
několik krátkých dnů, ale mzda byla dobrá a k tomu ani jeden z nich už víc
než dva měsíce nepracoval. Zahnali tedy své obavy a odešli znovu do Čech,
tentokrát bez svých ženských poloviček.
Když jsem se s nimi o několik týdnů později znovu viděl, Ján a jeho otec
měli na zádech rozsáhlé popáleniny od košil, které jim v horku vysokých pecí
začaly hořet. Ačkoli ostatní se zvládli popáleninám vyhnout, Ladislav, který
se v průběhu své vcelku pohodlné práce v lesích zakulatil a vypracoval si
malý pivní mozol, se scvrkl do téměř tuberkulózní vyhublosti. Jozef, který
na sobě stejně žádné přebývající maso neměl, vypadal, pokud to vůbec bylo
možné, dokonce vyčerpaněji než obvykle, třebaže patnáctihodinová cesta
pomalým vlakem domů jim nepřidala. Jejich pracovní parta dělala šestnáctky - dvojité směny o šestnácti hodinách, které znamenaly, že měli maximálně pět hodin na spaní před začátkem další dvojité směny. Přitom každý
den chodili spát v úplně jiném čase.
Návrat rodiny Kolomana Puškara z velkoměsta 52

Jak je z předchozího příkladu zjevné, u pracovních part, které tehdy po
týdny pracovaly daleko od domova, bylo zvykem, že platily vysokou daň
v podobě zhoršení kvality rodinného života, který ovlivňoval jak muže,
ženy, tak i děti. Mladé páry byly možná postiženy vůbec nejhůře, přičemž
zkoušely co nejusilovněji zachránit - jako Ladislava jeho žena - své naděje
týkající se manželského života, jež se hatily pod tíhou reality v podobě téměř neustálého odloučenÍ. Vzájemný cit mohl uvadnout a vést až k rozpadu
manželstvÍ. Jeden mladý manžel ve svých třiceti letech přemýšlel o své situaci
s tichou rezignací:
"Většinu času jsem pryč, pracuji a jsem tak unavený, když přijedu domů.
Jen si chci sednout a dát si pivo, nebo jít spát. Ona je na tom stejně. Má pět

52

Guy, W. 1977, c. d., s. 517-518,490-491.
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dětí,

které se musí starat a když může, tak ještě pracuje v družstvu." Na
chvíli se odmlčel. "Ne, teď už toho mezi námi moc není."
O

V Praze, daleko od jejich domovů, jsme viděli muže, jak po práci tráví pochmurný večer v prostých ubytovnách - jídlo vařili minimálně a nechodili
se bavit ven, aby ušetřili peníze. Pro jiné bylo město bohaté, plné možností.
Jen stěží si lze představit, že manželské páry nevědí o výhodě anonymity
města pro případné aférky a někteří romští muži nebyli v tomto směru
výjimkou. Tento strach děsil některé ženy do takové míry, že byly ochotné
se vzdát výhod života ve městě, aby měly své muže znovu pod dohledem
v rámci nepřístupných hranic osady.53 Pro ně měla sociální izolace i své
kompenzace.
"Proč jsi odešel z Ostravy?" Ptal jsem se Kolomana Puškara, vysoce kvalifikovaného pracovníka, který strávil ve městě celá léta.
Píchl prstem do Julky, své ironicky se smějící ženy.
"Přiměla mě se vrátit - protože jsem měl příliš mnoho partnerek" a povzdechl si nad vzpomínkami.
"Tam to byl úžasný život! Byl jsem v té době fešák, chodil jsem hezky oblečený a v kavárnách měl spousty holek."
Vyndal svou občanku a otevřel ji tak, aby ukazovala fotku mladšího muže,
plnějšího v obličeji, s velkýma průzračnýma očima a chuchvalcem tmavého
knírku - hvězdy romantických filmů 40. let.
"Odešla s dětmi do Polomky. A já nemohl být bez nich, tak jsem se vrátil."
"No jasně, táta byl pro holky úžasný", chichotala se pochvalně jeho dcera,
ale jeho manželka tento obdiv nesdílela.
"Přinejmenším tu na něj mohu dohlížet", řekla nevrle.

V osadě v sousedních Sedlicích se udál velký skandál, když bratr jedné
romské ženy jí povědělo nevěře jejího manžela, zatímco byl na domluvené
práci mimo domov. V té době byl součástí družstva pracovní party v Praze
společně s mnoha dalšími příbuznými z osady v Sedlicích. Poté, co obvinění nedokázal úspěšně popřít, prosil o shovívavost s tím, že dělal jen to,
co všichni ostatní. Vzájemné obviňování bylo tak hořké a ženy natolik rozzlobilo, že odvolaly téměř celou partu s tím, že v budoucnu budou pracovat
pouze v místě bydliště.
53 Stran osobní výpovědi romské ženy viz: Viz Lacková, 1. 1999. A False Dawn: My Lift
as a Gypsy \Voman in Slovakia. Hatfield: University ofHertfordshire Press, s. 118.
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úvahy na závěr

Jak jsem již poukázal ve svém článku pojednávajícím o Petersenově zprávě
o řetězové migraci z Kentuckých hor ve Spojených Státech, není řetězová
migrace žádným romským specifikem.54 Romové také nebyli jediní, kteří
po roce 1989 hledali na západě azyl. Avšak způsob, jakým byly v obou
případech Romy žijícími v Čechách a na Slovensku, jakož i v širším
regionu, mobilizovány zdroje rozšířených rodin, je příznačný a dokládá
mimořádný význam příbuzenství mezi Romy. Fakt, že v rámci sociální
organizace Romů zaujímá klíčovou pozici to, co Budilová a Jakoubek nazývají "komplexní rodina"55, tedy "skupina, která se skládá z nukleárních
rodin rodičů společně s nukleárními rodinami jejich dospělých synů",
a v menší míře pak širší skupina rozšířené rodiny (linie či Jajty) , se projevuje také upřednostňováním společného soužití i práce vždy, kdy je to jen
možné.
Ale proč má pro Romy rodina tak zásadní důležitost? Zde musíme
zvážit sociální kontext, který by mohl posloužit k upevnění a reprodukci
kulturních vzorců spíše než k tomu, aby hledal tradici zachování sebe sama
v izolaci, se kterou by se mohl identifikovat. Přijatelným vysvětlením toho,
že Romové silně spoléhají sami na sebe je, že je odrazem jejich nejisté pozice
v rámci nepřátelského prostředí širší společnosti. Jak jeden Rom natvrdo
řekl: "Nic jiného nemáme."
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TROJGENERAČNí MODEL TRANSfORMACE

SŇATKOVÝCH VZORCŮ V CIGÁNSKÉ SKUPINĚ'
LENKA BUDILOvA

&

MAREK JAKOUBEK

Úvod

Tento příspěvek se bude zabývat některými transformacemi příbuzenských
vzorců, ke kterým dochází u specificky definovaného populačního vzorku.
Příbuzenskými vzorci, které nás budou zajímat, bude zejména výběr manželského partnera, mechanismy tohoto výběru, typ preferenčního partnera
a převažující typ sňatků. Výchozím bodem našeho předmětu zájmu je
obyvatelstvo cigánské osadf u Chminianskych Jakubovan v Prešovském
kraji. V této lokalitě provádíme několikaletý výzkum, při němž využíváme
zejména metodu zúčastněného pozorování a metodu genealogickou. Genealogický diagram, zahrnující obyvatele této cigánské osady (ale i jejich
příbuzné v lokalitách jiných), v současnosti obsahuje téměř 1 300 osob
a zachycuje 6-8 generací. Vzhledem k počtu zaznamenaných osob - a tedy
i sňatků - můžeme z toho vzorku vyvozovat určité typy a specifika týkající
se výběru manželského partnera.
Pokud jde o vymezení předmětu zájmu, resp. populačního vzorku, který
zde budeme sledovat, musíme říci, že náš předmět zájmu se formoval postupně. Když jsme před lety poprvé přijeli do cigánské osady u Chminianskych
Jakubovan, začali jsme v duchu v té době panujících představ zkoumat tuto
osadu jako jednu lokalitu (implicitně jsme přitom předpokládali, že obyvatelé této lokality tvoří jakousi komunitu). Začali jsme vypracovávat genealogický diagram této lokality, nicméně záhy se ukázalo, že nasbíraný genea-

1 Tento text je upravenou verzí stati Budilová, L. & Jakoubek, M. 2006. Transformace
příbuzenských vztahů mezi cigánskými skupinami aneb Mezi osadou a ghettem. In:
Budil, 1. - Horáková, Z. - Ulrychová, M. (eds.), Antropologické symposium IV. Plzeň

1. 7.-2. 7. 2005, Plzeň, s. 7-22.
2 Termín "cigánská osada" používáme v tomto textu jako "emic term" - naši informátoři
se totiž identifikují jako "Cigáni", přičemž "cigánské osady" je termín, který je zaužívaný
na celém východním Slovensku. Z podobných důvodů (jako termín emickYI pak používáme také výraz "cigánská rodina".
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logický materiál se ubírá trošku jiným směrem, než jsme původně očekávali.
K našemu - zpočátku nemalému - překvapení se naše genealogie neustále
rozšiřovala o řadu osob žijících v jiných lokalitách (a to jak slovenských, tak
českých), zatímco určitá část obyvatel cigánské osady u Chminianskych
Jakubovan se v genealogii ne a ne objevit. Nechali jsme se tedy vést terénem a brzy jsme pochopili, že nelze dělat genealogii osady, ale z povahy
samotného terénu budeme vždy nutně dělat jedině genealogii rodiny (resp.
jednoho příbuzenského celku). Toto zjištění by nebylo až tak překvapivé překvapivější však bylo to, že tato příbuzenská síť, která nám na našem balícím papíru postupně krystalizovala, se vůbec nekryla s lokalitou cigánské
osady u Chminianských Jakubovan.
Osoby spadající do této příbuzenské sítě žijí - kromě naší původní lokality - v cigánských osadách v Žehri, Richnavě, Víťazu, Spišském Podhradí,
Velkém Šariši, Levoči (a v několika dalších slovenských lokalitách) a v čes
kých městech Ústí nad Labem a České Kamenici, resp. Pekelském Dole.
A zatímco o cigánské osadě u Chminianských Jakubovan (ale ani o žádné
jiné zmíněné lokalitě) se nedá hovořit jako o jednotné komunitě, takto identifikovaná příbuzenská síť jako jeden sociální celek funguje. Všechny osoby
zahrnuté v této příbuzenské síti se navzájem považují za příbuzné, funguje
mezi nimi intenzivní sociální styk a z této sítě pochází naprostá většina preferovaných manželských partnerů.
Změnou perspektivy jsme tedy získali nový úhel pohledu, který je však
ještě třeba rozšířit o perspektivu diachronní. Určitá část osob v naší příbu
zenské síti žije v lokalitách v ČR (zejména v Ústí nad Labem a České Kamenici). Do těchto severočeskýchměst přicházeli obyvatelé cigánské osady
u východoslovenské obce Chminianské Jakubovany v několika vlnách od
roku 1945. Dá se tedy říci, že některé ze sledovaných rodin žijí již čtvrtou
generaci v novém prostředí, radikálně odlišném od prostředí cigánské osady
a vnoučata a pravnoučata lidí, kteří sem kdysi z Chminianských Jakubovan
přišli, prostředí cigánské osady vůbec neznají. Můžeme se tedy zaměřit na
problematiku výběru manželského partnera a sledovat u těchto rodin, zda
a jakým způsobem dochází k transformaci těchto vzorců v průběhu času,
resp. u jednotlivých generací. V následujícím textu předkládáme čtenáři
analytický model, který jsme nazvali trojgeneračním modelem transformace
sňatkových vzorců, a který jsme vytvořili na základě našich dat. Tento model si nečiní nárok na univerzální platnost - rozhodně netvrdíme, že se
všechny cigánské skupiny po přestěhování ze slovenských osad do prostředí
českých měst chovají po určité době stejným způsobem. Nejedná se o kvantitativně podloženou analýzu (na to je popisovaný vzorek příliš malý), ani

288

I

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNI ORGANIZACE

o zevšeobecňující shrnutí. Jedná se pouze o pokusný model, hypotézu stanovenou na základě specificky vymezeného vzorku dat, možné interpretační
schéma jednání osob z jedné příbuzenské skupiny, které nemusí mít platnost
v jiných lokalitách či příbuzenských skupinách, ale do určité míry může poukazovat na specifické vzorce uzavírání sňatků, s nimiž se v prostředí lokalit
obývaných "romským obyvatelstvem" můžeme setkat.
V následujícím textu budeme vycházet z analýzy našeho genealogického
diagramu, v němž jsme sledovali jednotlivé sňatky s ohledem na několik
faktorů (tyto ohledy vycházely z předvýzkumu, při němž vyšly najevo určité
pravidelnosti v uzavírání sňatků). Těmito faktory byly: vzájemné kognatické
pouto mezi manželi, vzájemné afinní pouto mezi manželi (existující před uzavřením sňatku nebo navázané později), klasifikace etnická - tedy skutečnost,
zda naši informátoři danou osobu klasifikují jako "Cigána" či "ne-Cigána" "gadže" a lokalita, tedy místo bydliště manželských partnerů. Na základě
rozboru sňatků v několika nejstarších generacích z našeho vzorku, tedy mezi
osobami, které žily v prostředí slovenských cigánských osad, jsme vytvořili
model sňatkových vzorců, který jsme nazvali "model cigánská osada". Jako
"generaci druhou" jsme pro účel tohoto textu vybrali z našeho vzorku ty
osoby, které jsou přímými potomky (z první descendentní generace) těch,
kteří ze slovenské osady odešli a usadili se v Čechách. Je pro ně charakteristické, že jejich volba manželského partnera se již odehrávala v nové s~tuaci
a v novém prostředí - v českém městě (v našem případě tedy buď v Ceské
Kamenici nebo v Ústí nad Labem). Generací třetí pak rozumíme potomky
generace druhé - což jsou ve všech případech osoby narozené v prostředí
českého města a rozhodující se o volbě manželského partnera zde, přičemž
od doby migrace jejich předků ze Slovenska v té době uplynulo již několik
desetiletí.
V tomto rozboru tedy - jak si pozorný čtenář jistě povšiml - z našeho
zorného úhlu vypadávají generace těch, kteří jsou potomky generace první
(tedy těch, kteří si volili své manž~lské partnery většinou podle našeho modelu cigánská osada), ale zůstali (resp. jejich rodiče zůstali) na Slovensku.
Tato perspektiva není předmětem zájmu této studie a zasluhovala by si
studii vlastní, chceme však jen zdůraznit, že cigánská osada není neměnnou
entitou nepodléhající změnám a k podobným transformacím sňatkových
vzorců (mnohdy podle obdobného scénáře, jaký popisujeme zde) docházelo
a dochází i zde. To je však téma na samostatnou studii.
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Generace první aneb Model cigánská osada

První část našeho vzorku tvoří obyvatelé cigánské osady u Chminianskych
Jakubovan, resp., jak už jsme vysvětlili, část jejích obyvatel, která je součástí
příbuzenské sítě, kterou zkoumáme. Protože budeme sledovat typ sňatků,
musíme nejdříve definovat, co budeme za sňatek považovat. Budeme-li hovořit o sňatku, resp. o manželství, nebudeme nijak rozlišovat mezi oficiálním
(státem či církví posvěceným) manželstvím a tzv. "nesezdaným soužitím",
protože ani ve zkoumaném kulturním prostředí se tomuto rozdílu nepři
pisuje žádný význam (a to jak na Slovensku, tak v Čechách). Za manželství
tedy budeme (v souladu s "nativním" konceptem) považovat takové dlouhodobé soužití muže a ženy, ze kterého vzešlo několik dětí (soužití muže a ženy
je v cigánské osadě považováno za manželství až v okamžiku, kdy z tohoto
svazku vzejde několik dětí; výjimku z tohoto pravidla uděláme pouze v pří
padě dlouhodobého soužití vdovy a vdovce, kteří spolu děti nemají, nicméně
každý z nich má děti z předchozího manželství). Stejně tak nebude mít pro
naši analýzu žádný význam skutečnost, zda se sledovaný pár rozvedl, pří
padně jeden z partnerů ovdověl (nebo že už jsou dokonce oba po smrti). 3
Následující typologie sňatků vychází z analýzy manželství uzavřených
osobami z těch nejstarších generací, zachycenými v rámci našeho genealogického diagramu. To, co nás v této chvíli bude zajímat, jsou skutečné,
realizované sňatky. Na tomto místě tak nebudeme sledovat výpovědi informátorů o preferovaných či prohibovaných manželských partnerech (tedy jejich
deklarované hodnoty a preference), ale jejich skutečná rozhodnutí (tedy
hodnoty žité, tak jak se projevují v učiněných rozhodnutích v každodenním
životě). Podíváme-li se na všechny sňatky uzavřené v cigánské osadě v těch
nejstarších generacích a zachycené v našem příbuzenském diagramu (jedná se
o období zhruba od osmdesátých let devatenáctého století do padesátých let
století dvacátého), ukáže se, že se tyto sňatky dají rozdělit do několika skupin. 4
3 S manželskými páry bez dětí se v cigánských osadách téměř nesetkáme, stejně tak rozvedené páry zde téměř absentují. Naopak po smrti jednoho z manželů velmi často dochází
ke druhému sňatku vdovy/vdovce. To, zda se vdovec/vdova ožení/vdá znovu, nejvíce závisí
na věku, v němž dojde k ovdovění (jinými slovy: ve vysokém věku už k novým sňatkům
obvykle nedochází).
4 Analýzu sňatků z našeho genealogického diagramu předkládáme též v našem textu
Budilová, L. - Jakoubek, M. 2007. Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce. Cigánská
příbuzenská síl. In: Budilová, L. - Jakoubek, M. (eds.), Cikánská rodina a příbuzenství.
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni a Vlasta Králová, s. 19-68. První část (model cigánská osada) se tedy může do určiré míry s tímto textem překrývar. Jádrem přítomného
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zontální linie vztah sourozenců, vertikální čára vztah potome -pre e resp.
rodič-dítě). Jména použitá v diagramech jsou pseudonymy.
V"

Sňatek

Ladislav

I
Sňatek prvních bratranců paralelních

Sňatek prvních bratranců křížových

Helena

I
Sňatek druhých bratranců

Sňatek třetích bratranců

textu je však perspektiva diachronická, tedy srovnání tohoto mod~l~ s ~ásledující~i ~ene
racemi po přesídlení do Čech, což je problematika, kterou se zmmeny text nezabyva,

dvojitých

čtvrtých bratranců

Uvedená klasifikace vzájemných příbuzenských pout mezi manželi však
doposud představovala etickou perspektivu, tedy pohled na zkoumanou kulturu očima kultury naší (jinými slovy: tím, kdo určil skutečnost, že daná
manželská dvojice je spojena příbuzenským vztahem, jsme byli my). Protože
však příbuzenství, stejně jako všechny ostarní sociální vazby, je systémem
vztahů sociálně konstruovaných, musíme na tomto místě obrátit pozornost
k perspektivě emické, tedy k pohledu očima nositelů dané kultury. Učiní
me-li tento obrat a zeptáme-li se našich informátorů samotných, uvidíme,
že příbuzenství je v cigánských osadách na Slovensku, stejně jako potom
v českých lokalitách, odvozováno bilaterálně, resp. kognaticky (tedy stejnou
měrou přes otcovskou jako přes mateřskou linii a skrze předky různých
pohlaví, či jakoukoli kombinací obou) zhruba do čtvrté generace. To znamená, že první až čtvrtí bratranci jsou také z této perspektivy považováni za
příbuzné. Můžeme tedy uzavřít, že také z emické perspektivy se v uvedených
případech jedná o sňatky příbuzenské, protože spadají do nativního pojetí příbuzenství. Zároveň se zde ukazuje zřejmá tendence uzavírat sňatky
s příbuznými co možná nejbližšími (první bratranci/sestřenice). Ze všech
analyzovaných příbuzenských sňatků jednoznačně početně převládají sňatky
prvních bratranců. Signifikantní je potom zejména jev "mnohonásobnosti"
vzájemných příbuzenských vztahů mezi manželi. Manželské vztahy, kdy
je mezi manželi dva a více různých kognatických vztahů, v celé genealogii
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výrazně převažují nad těmi, kdy byl mezi manželskými partnery příbuzenský
vztah pouze jeden. Ukázku takových mnohočetných příbuzenských vztahů
mezi manželi dokreslují následující dva grafY.

Manželé, které spojuje čtyřnásobný vzájemný příbuzenský vztah

Manželé, spojení šesti různými typy příbuzenskýchvazeb
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Pokud jde o preferovaný typ vzájemného příbuzenského vztahu mezi
manželi, z našeho materiálu je zřejmé, že neexistuje pozitivně vymezený
preferenční partner (resp. pozitivně vymezeným preferenčním partnerem
je jakýkoli - a nejlépe co nejbližší - příbuzný). Jinými slovy, neexistuje
proskribovaný typ příbuzenského vztahu, ve kterém by manželé vzájemně
měli stát. Příbuzenské sňatky se uzavírají mezi různými typy příbuzných nečiní se rozdílu mezi paralelními a křížovými bratranci - všechny typy pří
buzných - co do linearity či kolaterality - se stávají manželskými partnery
zhruba stejně často, což odpovídá "nativnímu" konceptu příbuzenství, který
rovněž nerozlišuje mezi paralelními a křížovými bratranci ani mezi mateř
skou a otcovskou linií, ale považuje všechny descendentní linie za stejně
významné.
2. Druhou skupinou sňatků jsou tzv. sňatky "pre čerankt', což je nativní
termín, který v překladu znamená "sňatek výměnou". Jedná se v tomto pří
padě o situaci, kdy se několik sourozenců z jedné rodiny provdá za několik
sourozenců z rodiny jiné. Tento typ sňatku byl popsán také jinými aurory
u usedlých populací slovenských Cikánů/Romů 5 , ale také u vzdálenějších
a jinak velmi odlišných skupin. Kromě slovenských Romů mají například
také pařížští Kalderaši pro tento typ sňatku specifický termín - "paruimos" který v překladu rovněž znamená "výměna". 6
V námi zaznamenaném materiálu se vyskytují dva základní typy takové
"čeranky" ("výměny") - v prvním typu stojí na jedné straně dva bratři a na
straně druhé dvě sestry, ve druhém typu se jedná o kombinaci bratr-sestra!
bratr-sestra (oba typy jsou znázorněny v následujících grafech).

5 Ke sňatkům ,,pre čerankt' viz též Hiibschmannová, M. 1999. Od etnické kasty ke sttukturovanému etnickému společenství. In: Kol. aut. Romové v České republice (1945-1998),
Praha 1999, s. 120; Hiibschmannová, M. 1999. Několik poznámek k hodnotám Romů.
In: Kol. aut. Romové v České republice (1945-1998), Praha, s. 16--66; s. 55; Lacková, E.
1997. Narodilajsem se pod šiastnou hvězdou, Praha, 1997, s. 88.
6 Srov. Williams, P. 2007. Cikánské manželství, paruimos a cena za nevěstu. In: Budilová, L. - Jakoubek, M. (eds.), Cikámká rodina a příbuzemtví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni aVlasta Králová, s. 199-205; srov. též Cohn, W. 2007. Cikáni: Příbuzenská
terminologie a cena za nevěstu. In: Budilová, L. - Jakoubek, M. (eds.), Cikámká rodina
a příbuzemtví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni a Vlasta Králová, s. 193-198.

293

294

TROJGENERAČNf MODEL

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNf ORGANIZACE

TRANSFORMACE

SŇATKOVÝCH VZORCŮ

V CIGÁNSKÉ SKUPINÉ

I 295

1

"Pre čeranki" - 1. typ

"Pre čeranki" - 2. typ

Ve skutečnosti však bývají sňatky "pre čeranki" o poznání komplikovanější
a zahrnují téměř vždy více než dva sňatky - nejedná se tedy pouze o "výměnu" manželských partnerů mezi dvěma nukleárními rodinami, ale mezi
většími příbuzenskými celky, přičemž skutečnost, jestli budou do "čeranky"
zahrnuty spíše sestry, nebo sestřenice, případně teta a neteř, nezávisí ani tak

na jejich vzájemném příbuzenském vztahu, jako spíše na skutečnosti, které
z žen jsou v dané příbuzenské skupině v patřičném okamžiku ve sňatkovém
věku. V důsledku reprodukčního chování typického pro toto prostředí, kdy
ženy využívají k rození dětí celé své reprodukční období a často tedy rodí děti
ještě v době, kdy se stávají matkami také jejich dcery, dochází velmi často ke
generačním posunům. Ve stejném (sňatkovém) věku tak může být například
žena A, její sestřenice, teta i neteř (společně pak mohou uzavřít "čeranku"
například se třemi bratry, bratranci, či dvěma bratry a jejich strýcem, apod.).
Všechny sňatky, které považujeme za součást určité "čeranky", však vždy nemusí být uzavřeny ve stejném okamžiku - naopak, v následujících letech
(či v další generaci) může být velmi snadno prostřednictvímsňatku posíleno
již existující afinní pouto mezi dvěma rodinami.
GrafY zachycují dvě ukázky složitějších sňatků "pre čeranki" (zaznamenávají též generační posuny v rodinách).
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3. Uetí skupinou sňatků převažujících v cigánské osadě v první generaci jsou sňatky, které vlastně vznikají kombinací dvou předchozích typů
sňatků - jedná se tedy o takové situace, kdy jsou manželé jednak vzájemně
kognaticky příbuzní a jednak je jejich sňatek součástí určité "čeranky". Takové sňatky jsou velmi časté a jak vidíme, jejich prostřednictvím dochází
k dalšímu "zahušťování" vzájemných příbuzenských pout v rámci příbuzen
sky definované skupiny - nejenže jsou manželé často vzájemně spřízněni
několika různými typy příbuzenských vazeb, ale zároveň jsou často součástí
několikanásobné "čeranky" mezi těmito příbuznými, a tak je v důsledku
spojuje s každou osobou v jejich příbuzenské skupině celá plejáda různých
příbuzenských vztahů. Dva případy celé řady takových kombinovaných
sňatků zachycují následující grafY.
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Mnohonásobné sňatky "pre čeranki" mezi příbuznými

Tyto tři typy sňatků tedy byly charakteristické pro první generaci, která
cigánskou osadu ve druhé polovině 20. století opustila a usadila se v některé
z českých lokalit. Můžeme tedy uzavřít, že pokud jde o první generaci (máme
na mysli první generaci příchozích ze Slovenska), její příbuzenské (a zejména
sňatkové) chování je shodné s chováním, které známe z výše uvedené analýzy
sňatků v cigánské osadě. První přesídlenci do českých měst jsou přímými
dědici této tradice, sdílejí shodný soubor hodnot, norem a idejí, a v souladu s ním také jednají. Do ČR často přišli už s (manželským) partnerem/
partnerkou (a často již s dětmi, případně s dítětem prvním, a v Čechách se
jim potom narodily další) nebo si partnera později na Slovensku - v rámci
své příbuzenské sítě a v souladu s výše popsanými vzorci - našli. Manželský
partner tedy vždy splňoval buď kritérium spřízněnosti afinní (jednalo se
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o sňatek "pre čeranki"), nebo spřízněnosti kognatické (šlo o sňatek příbu
zenský), velmi často však splňoval obě kritéria zároveň (a jednalo se tedy
o sňatek kombinovaný).

Generace druhá

V další části našeho trojgeneračního modelu nadobro opouštíme - stejně
tak jak to učinili naši informátoři - cigánskou osadu v Chminianskych
Jakubovanech a zaměříme se na další osudy těchto "přesídlenců" a jejich
potomků. Pramenem nám budou informace ze dvou lokalit v České republice, ve kterých se setkáme s přímými potomky osob pocházejících z této
osady, a to z městské části Předlice v Ústí nad Labem a ze severočeského
příhraničního města Česká Kamenice. Budeme-li mluvit o druhé generaci,
budeme mít na mysli děti prvních příchozích do ČR, ať už jejich rodiče přišli
do ČR v jakékoli době (většinu našeho vzorku však tvoří osoby, které odešly
v 50. a 60. letech minulého století). Na rozdíl od té části naší příbuzenské
sítě, která žije dodnes v cigánské osadě na Slovensku, a kde máme zachyceny
stovky osob, česká část našeho vzorku, která je předmětem této analýzy, zahrnuje řádově desítky lidí. Jedná se tedy o kvalitativně založený pracovní
model, nikoli o kvantitativně podloženou studii.
Situace druhé generace, tedy dětí našich prvních příchozích, byla potom
radikálně odlišná od situace jejich rodičů. Některé z těchto osob se narodily
ještě v cigánské osadě (a do Čech přišly jako děti), někteří už v Čechách,
v obou případech ale byli vychováváni lidmi, kteří sdíleli ty vzorce výběru
manželského partnera, které jsme popsali na předchozích stránkách. Vyrůs
tali a zakládali rodiny však již ve zcela odlišném prostředí, kde se kromě
ne-Cigánů potkávali také s jinými, nepříbuznými cigánskými skupinami,
které se zde také usadily. Nové prostředí se odlišovalo celkovou infrastrukturou, stejně jako převládajícím sociálním milieu. Největší změnou bylo
prostředí venkovských osad za byty či rodinné domky v severočeských
městech. Jednalo se tedy o městské prostředí s dobrou dopravní obslužností
a s (do r. 1989) dobrými pracovními příležitostmi. Celý region je pak
v rámci ČR poměrně specifický. Od konce 2. světové války se zde začaly
usazovat nové skupiny obyvatelstva po vyhnaných sudetských Němcích, což
se odrazilo v celkovém charakteru vykořeněnosti - severní Čechy se vždy
vyznačovaly vysokou mírou sociálních problémů a patologických jevů od
prostituce, užívání a prodeje drog až (po roce 1989) po vysokou míru nezaměstnanosti a kriminality.
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Pokud se podíváme na volby osob z druhé generace v oblasti výběru
manželského partnera, uvidíme, že se vyznačují širokým spektrem možných řešení. Nejstarší děti druhé generace, které se narodily na Slovensku,
nebo zde strávily i část dětství, se velmi často v otázce výběru manželského
partnera zachovaly identicky jako jejich rodiče - vybraly si za manželského
partnera příbuzného, případně byl jejich sňatek součástí "čeranky" nebo platily varianty obě. Klíčovým faktorem je přitom skutečnost, že svazky byly
uzavírány v rámci původní příbuzenské sítě - jednotlivé sňatkuchtivé osoby
usídlené v Čechách si tedy pro své partnery jezdily na Slovensko. Příkladem
tohoto typu svazku může být Rumcajs7, syn našeho "prvního příchozího"
do České Kamenice, který si svoji první ženu našel v Chminianskych Jakubovanech. Tato žena byla jeho druhou sestřenicí (její otec a jeho otec byli
bratranci). Rumcajs bydlel se svojí ženou v Čechách (v domě svého otce),
sňatek se však po jisté době rozpadl, protože podle Rumcajsových slov mu
jeho žena ,,jurt utíkala zpátky na Slovensko".
Ostatní členové druhé generace, zachycení ve sledovaném vzorku, potom
volili některé z následujících řešení. Někteří si vybrali za partnera člena cizí
příbuzenské cigánské skupiny, žijící ve stejné lokalitě. Toto řešení, které se
z pohledu ne-cigánské populace jeví jako naprosto přirozené a logické (" Cigán si vezme Cigána"), však nebylo ve sledovaných rodinách nikterak vítáno
a nebylo ani praktikováno tak často, jak bychom předpokládali. Sňatkové
vzorce charakteristické pro cigánské osady, které jsme popsali u generace
první, byly, alespoň ve druhé generaci, nadřazeny pokusům o založení nových vztahů prostřednictvím sňatků mezi (cigánskými příbuzenskými, avšak
vzájemně nepříbuznými) skupinami žijícími ve stejné lokalitě. Pokusy o navázání nových afinních vztahů s cizími (cigánskými) skupinami v této druhé
generaci obyčejně nekončí úspěšně - značná část z nich se rozpadá a obvykle
nejsou následovány dalšími sňatky, které by danou alianci potvrdily, jak bylo
běžné v předcházejících generacích na Slovensku. Příkladem může být Rumcajsova sestra Marcela, která se proti vůli rodiny provdala za muže pocházejícího z cigánské rodiny z Děčína. Nejen že mezi oběma rodinami nevznikly
další svazky, ale muž nebyl do otcovy rodiny nikdy přijat. Mnohem častější
a obvyklejší je u této generace právě obnovování a posilování již existujících
vztahů v rámci příbuzenské sítě, tedy sňatek buď s příbuzným kognatickým
(příbuzenský sňatek) nebo afinním (sňatek "pre čeranki"), jak bylo popsáno
výše, u generace první.

7

Uvedená jména a přezdívky jsou pseudonymy.

300

I

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNI ORGANIZACE

Dalším druhem řešení situace osob ve druhé generaci byl výběr manželského partnera z řad některé z etnických menšin žijících v lokalitě - v našem
případě se jedná zejména o několik sňatků s polskými státními příslušníky
(ne-Cigány). Zajímavá je potom skutečnost, že se ve všech případech jednalo
o kombinaci žena-Polka/muž-Cigán. Jiní příslušníci druhé generace potom
volili manželského partnera z řad ne-cigánské populace v místě bydliště.
Toto řešení je nejméně časté a bývá nejproblematičtější - nejčastěji ze všech
svazků končí rozvodem či rozchodem. Zajímavá je potom skladba takto
"získaných" manželských partnerů a prostředí, odkud pocházejí. Jedná se
v naprosté většině o osoby, které žijí na okraji společnosti - instituce, jejichž
prostřednictvím se naši informátoři druhé generace s těmito svými partnery
seznamovali, byly v případě České Kamenice například vězení, charita či
dětský domov. Příkladem může být další Rumcajsova sestra, Magda, která po
rozvodu s prvním manželem (který pocházel z místní cigánské, s Magdinou
rodinou nepříbuzné skupiny) žila několik let v partnerském svazku s ne-Cigánem, se kterým se seznámila prostřednictvím svého švagra (manžela své
sestry Marcely), neboť oba muži byli toho času ve výkonu trestu. Jarda, Magdin partner, s ní několik let žil v domě jejího otce. Protože se však nehodlal
vzdát svého životního stylu a opakovaně nastupoval k výkonu trestu, svazek
se po jisté době rozpadl. TIetím Magdiným partnerem byl pak Cigán, z rodiny žijící v jiném severočeském městě, s nímž se seznámila opět přes svého
švagra a svoji sestru ve věznici, a poté co byl propuštěn, s ním začala žít.
Uzavřeme-li tedy sňatkové chování druhé generace příchozích ze slovenských cigánských osad do ČR, vyznačuje se velkou rozrůzněností možných
řešení, ale také jistou bezradností, nekoncepčností, ztrdtou pravidel a jasných
mantinelů pro výběr partnera (porovnáme-li toto chování s jednáním první
generace). Jasný rámec pro výběr partnera, který platil v cigánské osadě,
byl narušen, dosavadní "manželské aliance" byly v některých případech
oslabeny či přestávaly plnit své funkce, a nové "aliance" ještě nebyly navázány. V tomto prostředí a v této situaci byl výběr manželského partnera
komplikovanou záležitostí, kterou se ne vždy podařilo splnit ke spokojenosti
celé rodiny (a zejména pak rodičů). V důsledku těchto skutečností dochdzí
v této generací velmi často k rozvodům a nepodařeným vztahům, se kterými se
v předcházející (ale ani v následující) generaci tak často nesetkáme. Situace
druhé generace je tedy jakýmsi přechodovým obdobím mezi situací generace
první, pro niž platila jasně vymezená pravidla, a znovu se vracejícím řádem
v generaci třetí.
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Generace třetí

TIetí generace, tedy vnoučata osob, které přišly do ČR ze slovenské cigánské
osady, se vyznačují radikálně odlišným sňatkovým chováním než generace
jejich rodičů a prarodičů. Na jedné straně bylo opuštěno chování typické
pro nejstarší generaci (těch, co přesídlili ze Slovenska) a částečně i pro generaci druhou - tedy výběr partnera z tradičních, kognaticky či afinně (prostřednictvím "čeranky") spřízněných rodin - tyto vztahy do třetí generace
po přestěhování do ČR většinou nepřetrvaly (resp. aktuálně jsou ve stadiu
postupné přetrhávání). Vztahy s příbuznými na Slovensku se sice stále ještě
udržují, nicméně už nejsou tak pevné jako byly dříve a směrem k mladším
členům rodiny se oslabují - členové druhé generace ještě často jezdí návštěvy,
muži společně pracují a nikdo z nich nesmí chybět na žádném pohřbu či
svatbě některého ze členů širšího příbuzenstva, nicméně pro jejich děti tyto
povinnosti už plně neplatí.
Na druhé straně dochází ve třetí generaci k určité stabilizaci situace a pře
konání nejistoty a zmatku pokud jde o výběr partnera, který ve stejných rodinách panoval o generaci dříve. Teprve třetí generaci se podařilo to, o co se
v některých případech pokoušeli už členové generace předchozí, a co se jim
(ve většině případů) nepodařilo: totiž navázat - prostřednictvím sňatků nové vztahy s cizími příbuzenskými skupinami obývajícími stejnou lokalitu.
Tyto vztahy jsou tedy navazovány převážně s cigánskými - příbuzensky
vymezenými (ale nepříbuznými) - skupinami, které žijí ve stejné lokalitě.
Zajímavé je spíše to, že k tomuto jevu dochází až v této generaci, vzhledem
ke skutečnosti, že tyto skupiny často žijí ve stejné lokalitě - a často v těsném
sousedství - už desítky let, doposud však byly navzájem endogamní. Tyto
sňatky potom většinou nenavazují na pokusy učiněné v tomto ohledu generací předcházející - noví partneři nepocházejí ze skupin, ze kterých pocházeli
partneři neúspěšných svazků druhé generace.
Příkladem mohou být tři Magdiny dcery. Nejstarší Michaela se provdala
za člena příbuzenské skupiny Pilových z České Kamenice a posléze jejího
příkladu následovala její sestra Pavlína, která si vzala bratra Michaelina muže.
Po několika letech pak začala další jejich sestra, Báša, žít se třetím bratrem
Pilovým. Na druhé straně učinily dcery Marcela (bratra Magdy), Boženka
a Lucie, obdobný akt, když si vzaly za manželské partnery dva bratry z pří
buzenské skupiny Vojtěchovců z téže lokality.
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Lucie

Situaci můžeme shrnout tak, že ve třetí generaci dochází ve sledovaných
rodinách a lokalitách k zajímavému posunu. V tomto období se začínají
uzavírat sňatky mezi cigánskými (příbuzenskými) skupinami, které spolu
žily již po tři generace ve vzájemné fyzické blízkosti (v jedné lokalitě, často
doslova ve vedlejším domě) a které se dosud považovaly za navzájem cizí (rozuměj: nepříbuzné) a jejichž členové mezi sebou neuzavírali sňatky. Ukázali
jsme si, že v případě našich informátorů a sledovaných lokalit byly podobné
pokusy v předchozí generaci spíše neúspěšné, často končily rozchody či rozvody. V generaci třetí se však zdá, že navázané svazky jsou pevnější a trvalejší,
a zejména - což je nejdůležitější - bývají následovány dalšími sňatky mezi
zainteresovanými rodinami. Vzájemná vazba mezi původně cizími a navzájem se distancujícími cigánskými příbuzenskými skupinami ze stejné lokality
(nebo regionu) je tak utvrzena a posílena. Tuto strategii jsme si ukázali výše,
když jsme popisovali sňatkové strategie typické pro generaci první, původem
z cigánských osad na Slovensku, a popsali jsme ji jako sňatek "pre čeranki".
Zdá se tedy, že ve sledovaných rodinách začíná docházet k tomu, že pří
buzní, kteří žijí v prostorově vzdálených lokalitách, přestávají být postupně
za příbuzné považováni a naopak cizí, nepříbuzné rodiny, které už desetiletí
bydlí v blízkosti, se příbuznými prostřednictvím sňatků postupně začínají
stávat. Můžeme uzavřít, že jsou-li v cigánské osadě lidé sousedy proto, že jsou
příbuzní, začínají se v českých lokalitách ve třetí generaci cigánské skupiny stávat
příbuznými proto, že jsou sousedé.
Je však třeba zdůraznit, že tyto nové vazby mezi doposud cizími cigánskými příbuzenskými skupinami žijícími ve stejné lokalitě, nejsou navazo-

vány se všemi takovými skupinami. V jiném textu8 jsme upozorňovali na
8 Budilová, L. - Jakoubek, M. 2004. (Lokální) romské komunity - dekompozice pojmu
(na příkladu lokality České Kamenice). In: Budil, I. - Horáková, Z.(eds.), Antropologické
symposium III., Plzeň, s. 118-137.
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skutečnost, že naše oblíbená gadžovská představa o existenci "lokálních romských komunit" je z perspektivy našich informátorů naprosto chybná, neboť
v jednotlivých "lokalitách" (městech, předměstích, obcích) žijí v drtivé vět
šině případů cizí, vzájemně nepříbuzné příbuzenské skupiny, které se vzájemně distancují a vyhýbají se vzájemným kontaktům. Posunem sňatkového
chování ve třetí generaci, které popisujeme v tomto textu, však nedochází
k vytvořené komunity ve smyslu společenství spojeného, kromě vztahů pří
buzenských, také celou řadu jiných vztahů; nedochází k vytvoření komunity
v úzkém smyslu slova. Pouze se přeskupí a transformují příbuzenské vztahy,
a to podle týchž vzorců, které se používaly ve slovenských osadách.
Skutečnost, že k tomuto vývoji dochází až ve třetí generaci, je však zajímavá spíše tím, že k tomuto vývoji nedošlo již dříve. Jak jsme uvedli, jedná se
o skupiny, které vedle sebe žijí v českých lokalitách již celá desetiletí, doposud
však mezi sebou sňatky neuzavíraly. Příbuzenská síť tak pravděpodobněmusela projít jistou transformací, kdy se začínají opouštět a udržovat původní
vztahy na cigánské osady a s výměnou dvou generací (z nichž ta nejmladší
už nemá s osadami vlastně žádné zkušenosti) se příbuzenská síť přeskupí
a začne navazovat nové aliance. Je však třeba zdůraznit, že vztahy mezi skupinami jsou v tomto okamžiku navazovány podle stejných principů, jaké jsme
sledovali v cigánské osadě (a popsali jako strategie typické pro 1. generaci),
tedy prostřednictvím mnohonásobných sňatků institucí "pre čeranki". Námi
popisovaný model učinil jakýsi eliptický vývoj a obratem se vrátil na začátek,
aplikací týchž modelů, které používali předkové dnešních osob ve sňatkovém
věku v cigánských osadách. Jinými slovy, změnil se obsah (konkrétní osoby,
resp. příbuzenské skupiny, které spolu navazují sňatkové aliance), forma,
resp. struktura, však zůstává stejná. Mnohonásobnými manželskými svazky
se utváří nová příbuzenská síť, vzájemné vztahy jsou posilovány a celá síť se
jaksi "zahušťuje". Můžeme přitom předpokládat - je-li správná naše hypotéza, že se od třetí generace znovu začnou aplikovat strategie typické pro
1. generaci - že v další generaci dojde mezi potomky těchto osob ke sňatkům
příbuzenským, případně kombinovaným ("pre čeranki" mezi příbuznými).
Tímto způsobem by totiž pevně vykrystalizovala nová příbuzenská síť, která
by byla charakteristická - stejně jako původní příbuzenská síť v cigánských
osadách - mnohonásobnými vzájemnými příbuzenskými vztahy (a to jak
kognatickými, tak afinními) mezi osobami uvnitř této sítě. Ověření platnosti
této hypotézy však bude možné teprve v budoucnosti, až o ní rozhodnou volbou svých manželských partnerů - další generace.
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Úvod
Autoři článku,

na základě poznatků z vlastního výzkumu, přijímají tezi o úzkém vztahu mezi sociální organizací a systémem příbuzenství v cigánských
osadách. 4 Předmětem jejich zájmu je transformace vzorců navazování a udržování příbuzenských vztahů. Autoři nejprve shrnou dosavadní přístupy ke
studiu příbuzensrví uplatnitelné při studiu sociální organizace cigánských
osad, aby na základě případové studie poukázali na omezenou použitelnost
těchto přístupů. Cílem autorů je ukázat, že při utváření formace příbuzen
ských vztahů hrají roli nejen konsangvinní a afinní příbuzenské vazby, nýbrž
také prostorové charakteristiky, které do tohoto procesu vstupují jako významné proměnné.
Článek se opírá o data získaná během návratového terénního výzkumu
v jedné obci na východním Slovensku v letech 2004 až 2007. Zmíněný výzkum se soustředil na dvě lokality v rámci této obce, které vykazují charakteristiky připisované sídelním formacím zvaným "cigánské osady".
Tématu cigánských osad, jejich deskripci a analýze jejich specifik, se
věnuje a věnovala hrstka autorů z českého akademického prostředí. Názory
na to, jak cigánské osady konceptualizovat, jak na ně nazírat, se však mezi
těmito autory často významně liší.
Základní korpus této práce tvoří text diplomové práce L. Plavjanikové ,,Analýza
v romské osadě a jejich prostorová manifestace" (vedoucí práce
L. Budilová) obhájené v roce 2008 na katedře antropologických a historických věd
FF ZČU v Plzni.
2 Katedra antropologie FF ZČU. Případnou korespondenci směřujte na:
vesnicka@centrum.cz
3 Katedra sociologie FF ZČU. Případnou korespondenci směřujte na:
mruzicka@kss.zcu.cz
4 Jako cigánskou osadu chápeme sídelní formaci obývanou Cigány, tj. v našem případě
nositeli kultury cigánských osad, která se v charakteru a prostorovém uspořádání těchto
formací více méně odráží.
1

příbuzenských vztahů
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Karel Novák k uchopení sociální reality cigánských osad využívá konceptu kultury chudoby tak, jak ji popsal Oscar Lewis (1966; český překlad
srov. Lewis 2006). Novák nerozlišuje mezi obyvateli cigánských osada obyvateli městských chudinských ghett, neboť všechny tyto jedince považuje za
Cigány sdílející totožnou kulturu, neboli shodné kulturní vzorce (Novák
2003: 36). Tyto kulturní vzorce, resp. tuto "kulturu chudoby" chápe Novák jako funkční formu adaptace na podmínky materiálního nedostatku.
V souladu s tímto přesvědčením tvrdí, že "tito lidé se nějak chovají (pro nás,
bohaté, obecně nepřijatelně) především proto, v jaké jsou životní situaci. Ze
oni sami ji nezapříčinili, ale pouze se na ni adaptovali" (Novák 2004: 145).
Novák však nepopírá adekvátnost i jiných přístupů. Uznává, že existují cigánské osady, které vykazují jen některé znaky Lewisovy kultury chudoby5
a poukazuje na skutečnost, že určité znaky v těchto osadách úplně absentují.
V takových případech je dle jeho názoru vhodné využít konceptu cigánské
osady jako tradiční společnosti (Novák 2003: 39).
Pojetí cigánských osad coby enkláv tradiční společnosti ve weberovsky ideálně-typickém smyslu zavedl do odborného diskurzu Jakoubek (2003, 2004).
Ve své práci Jakoubek (2004) zdůrazňuje stěžejní úlohu, jež v sociální
organizaci a kultuře cigánských osad sehrává příbuzenství. Je přesvědčen,
že "ústředním bodem sociální organizace je zde příbuzenství. Příbuzenství
je v romských osadách institucionální oblastí s funkcionální prioritou"
(Jakoubek 2004: 160). Příbuzenství označuje za "instituční řád ,totální',
který v sobě ostatní subsystémy obsahuje a určuje je ... [aj je determinantou určující povahu dané společnosti" (Jakoubek 2004: 160). V souvislosti
s jejich sociálním uspořádání hovoří o příbuzenském determinismu (Jakoubek 2004: 160).

Teorie příbuzenství a sociální organizace cigánských osad

Ve studiu příbuzenství hrála dlouhou dobu centrální úlohu descendenční teorie, výtvor britských antropologů, kteří ji opřeli o své zkušenosti z výzkumů
zejména v Africe. Radcliffe-Brown definoval samotný koncept příbuzenství
jako systém založený na descendenci - příbuzní jsou dle něj dva lidé potud,
pokud (1) je jeden z nich potomek toho druhého, nebo (2) pokud mají oba
dva společného předka (Radcliffe-Brown 1950: 13).
5 K představení pojmu kultury chudoby a jeho kritiky v českém prostředí viz Toušek
(2006).
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Descendenční teorie hrála ve své době významnou roli v ustavování
komparativního studia příbuzenských systémů. Zdůrazňuje vazby v rámci
skupiny, která odvíjí svůj původ od společného předka. Členem této skupiny se jedinec stává okamžikem svého narození, členství v ní je exkluzivní
a hranice skupiny jsou jasně vymezeny (Holy 1996: 74). Někdejší autoři
chápali vazbu na předka, resp. linii (matrilinii nebo patrilinii) jako skuteč
nost umožňující komparativní studium, neboť předpokládali její univerzální
přítomnost téměř ve všech lidských společnostech: "je nemnoho společností,
pokud vůbec nějaké, které by nerozeznávaly unilineární descendenci, buď
patrilineární (agnatickou), nebo matrilineární, anebo obě" (Radcliffe-Brown
1950: 13). Ve snaze o analýzu příbuzenských vztahů mezi Cigány/Romy je
koncept descendence často používán, a to zejména ve smyslu descendence
patrilineární6 (Davidová 1995: 19, Horváthová 1964: 27, Nečas 1999: 93,
dle Budilová 2006: 2-3).
Jinou možnou variantou interpretace příbuzenských vztahů v cigánských
osadách je jejich chápání ve smyslu kognatické (bilaterální) descendence, kdy
příbuzenské vazby kopírují rovnoměrně obě linie - matrilinii i patrilinii,
nebo umožňují jedinci si příslušnost k jedné z linií zvolit. "Kognatická
descendence je odvozována od předka směrem dolů skrze sérii linií, které
mohou být mužské i ženské, nebo jakákoliv kombinace obojího" (Holy
1996: 44). K této optice se hlásí např. Budilová tvrzením, že "představa
mých informantů o příbuzenství je spíše bilaterální než unilineární, a proto
bychom tyto skupiny měli konceptualizovat v termínech kognatické descendence" (Budilová 2006: 10).
Ani jeden z konceptů - unilineární a kognatické descendence - však
nedokáže plně zohlednit komplexitu příbuzenských vztahů, které lze v cigánských osadách zaznamenat. Dalším z možných výkladů příbuzenských
vazeb je pojetí, které nabízí tzv. alianční teorie.
Alianční teorie vznikala v době, kdy se descendenční teorie stávala pro
mnoho badatelů neuspokojivou, a to v prvé řadě pro antropology provádějící
výzkum v jiných částech světa než v Africe. U jejího zrodu stál Claude Lévi-Strauss se svou knihou Les structures élémentaires de la parenté (Elementární
struktury příbuzenstvl) z roku 1949 (1969). Alianční teorie je "perspektivou,
která zdůrazňuje vazby mezi skupinami skrze manželství spíše než vazby
v rámci skupiny skrze descendenci" (Barnard, Spencer 2002: 595).
6 Patrilineární descendence specifikuje, že "členy descendenční skupiny jsou pouze jedinci, kteří odvozují svůj původ od předka skrze nepřetržitý řetězec mužské linie" (Holy

1996: 44).
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Vycházeje z přelomového textu Marcela Mausse Esej odaru ([1925] 1999),
chápe Lévi-Strauss dar, resp. směnu a z ní vyplývající princip reciprocity, jako
jednu z "univerzálních mentálních struktur", které ustavily lidskou společ
nost (Lévi-Strauss 1969: 69). K analýze lidské společnosti i příbuzenství tak
Lévi-Strauss přistupuje z perspektivy směny, která vytváří reciproční vazby
mezi lidskými skupinami skrze směnu nejcennějšího "majetku" par excellence, kterým jsou ženy (Lévi-Strauss 1969: 69, srov. též. 481). Snad nejpregnantněji vystihuje Lévi-Straussův přístup ke studiu příbuzenství následující
citace: "je to směna, vždy směna, co se objevuje jako nejzákladnější a společná báze pro všechny formy instituce manželství" (Lévi-Strauss 1969: 479).
Pro porozumění relevance Lévi-Straussových teorií pro naši debatu je
nutné, abychom připomenuli některé pojmy, se kterými ve své teorii pracuje. Elementární struktury příbuzenství jsou takové systémy, které přede
pisují manželství s určitým typem příbuzného, resp. rozděluje příbuzné na
"přípustné" a "zakázané" pro manželský svazek (Lévi-Strauss 1969: xxiii).
Komplexní struktury jsou naproti tomu takové systémy, které nepředepisují
žádný typ příbuzného jako vhodného manželského partnera, nýbrž tuto
volbu nechávají na jiné determinanty, např. ekonomické či psychologické
(Lévi-Strauss 1969: xxiii).
Pro tzv. elementární struktury příbuzenství je dle Lévi-Strausse typické
rozdělení společnosti do několika manželských tříd, přičemž manželské
směny mezi těmito třídami řídí pravidla manželských výměn (Lévi-Strauss
1969: xxxix). Tato pravidla jsou nejčastěji pozitivními pravidly manželské
směny (positive marriage rules), která předepisují třídu, ze které si jedinec
manželského partnera vybírá (Lévi-Strauss 1969: xl). J. A. Barnes, interpret
teorie příbuzenství Lévi-Strausse, dokonce existenci pozitivních pravidel
chápe jako demarkační kritérium elementárních příbuzenských struktur:
"Tam, kde jsou přítomna pozitivní pravidla, máme co dočinění s elementární příbuzenskou strukturou" (Barnes 1973: 140).
Je zřejmé, že rozdělení příbuzenských struktur na elementární a komplexní
sloužilo Lévi-Straussovi jako nástroj pro odlišení společností "primitivních"
od společností industriálních (Barnes 1973: 123). Elementární struktury se
svými pozitivními pravidly pro manželství předpokládají absenci, resp. pomalost sociální změny - jsou to stabilní neustále se reprodukující struktury
par excellence (srov. Barnes 1973: 123). Sňatkové vzorce odpovídají reprodukující se struktuře, která má svou jasnou podobu a pravidla.
Alianční teorie, která měla ambici nahradit teorii descendenční, má
však také částečně redukční charakter, neboť odvrací pozornost od vztahů
konsangvinních (pokrevních), které mají pro obyvatele cigánských osad
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nemalý význam, ke vztahům afinním. Zároveň předpokládá existenci jasně
ohraničených příbuzenských skupin exogamního charakteru, což je premisa,
která není v souladu s charakteristikami námi studované skupiny (viz dále).
K otázce důležitosti konsangvinních příbuzenských svazků v sociálním
kontextu cigánských osad se vyjadřuje Budilová tvrzením, že její informanti
"sdílejí koncept příbuzenských vazeb chápaných jako vycházejících z faktu
biologického zplození", kdy rodič s dítětem "sdílí substanci, obvykle representovanou představou ,společné krve'" (Budilová 2006: 6).
Charakter příbuzenských vztahů v cigánských osadách dle našeho zjištění
odpovídá kombinaci obou představených konceptů, tj. významnému postavení konsangvinních vazeb s příbuznými jak ze strany otce, tak ze strany
matky, a zároveň vztahů afinních. Toto zjištění plně podporuje poznatek
Budilové, že obyvatelé cigánských osad "chápou jako příbuzné nejen osoby,
k nimž mají vazbu skrze jednu z možných descendentních linií, ale nemalý
důraz kladou též na jejich afinní příbuzné" (Budilová 2006: 9). A proto
"pokud jsou dvě osoby spřízněné řadou různých příbuzenských i afinních
vztahů, při deklaraci vzájemné příbuznosti je vždy vybrán vztah nejbližší bez ohledu na to, jestli se jedná o kognatický vztah přes otce, přes matku,
nebo o vztah afinní" (Budilová 2007: 210).
Jak jsme již uvedli výše, Lévi-Strauss má tendenci chápat příbuzenské
vztahy jako určité reprodukující se struktury. Oproti tomu autoři předklá
daného textu pracují s konceptem adaptační formace příbuzenských vztahů,
tj. formace (nikoliv "struktury"), která je nestatická, proměnlivá v čase,
a podléhá vlivu vnějších faktorů. Tuto perspektivu nelze nazvat "strukturalistickou", neboť dle nás formace příbuzenských vztahů adaptivně reagují na
okolní, kultuře vnější, sociální a prostorové podmínky a stresory.
Představu pevnosti a neměnnosti ve smyslu lévi-straussovských struktur
odmítá i Jakoubek tvrzením, že rodina je v cigánských osadách útvarem
poměrně flexibilním Qakoubek 2004: 161). Jakoubek s Budilovou dále
poukazují na skutečnost, že v cigánských osadách dochází poměrně často
k tzv. genealogickým manipulacím, během nichž se retrospektivně "upraví"
příbuzenské vztahy takovým způsobem, aby odpovídaly synchronním skupinovým zájmům a aby podporovaly vytváření žádaných a chtěných skupinových koalic (Jakoubek, Budilová 2006a; srov. též Jakoubek 2004: 160).
Myšlenku nestálosti a adaptivnosti příbuzenských vazeb podporuje i William Mitchell (1963) upozorněním, že "vazby s příbuznými rodičů se stávají
s narůstajícím věkem jedince méně sociálně efektivními tím, jak jeho vlastní
descenderiční skupina a descendenční skupiny jeho sourozenců nabývají na
sociální významnosti" (Mitchelll963: 351). A proto je "stadium životního
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cyklu jedince důležitou proměnnou", které je třeba věnovat náležitou pozornost, a to i v příbuzenských vztazích založených na manželství, tj. afinního charakteru (Mitchelll963: 351). Z toho vyplývá, že důraz kladený na
jednotlivé příbuzenské vazby, jak afinní, tak konsangvinní povahy, se v čase
proměňuje.

S měnícím se aktuálním významem a využitelností jednotlivých příbu
zenských vazeb se v závislosti na povaze vnějších faktorů zvyšuje tlak na
jejich transformaci, tj. na přeměnu formace příbuzenských vztahů. Autoři
předkládaného textu se s takovými případy během svého výzkumu setkali,
a cílem předkládané práce je porozumět příčinám a mechanismům těchto
transformací.
Historické intermezzo

Terénní výzkumy, ze kterých autoři čerpají svá data a poznatky, byly uskutečněny se zaměřením na dvě různé lokality v rámci jedné obce. Lokalita 1
byla původně spontánně vzniklé sídelní uskupení na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Lokalita 2 vznikla rovněž poměrně spontánně, ale
o cca padesát let později. Lokalita 2 vznikla jako důsledek nedostatečné
absorbční kapacity Lokality 1, která již nedokázala pojmout nové obyvatele.
Lokalita 1 leží v obecním intravilánu, zatímco Lokalita 2 se rozkládá na
místě cca 1,5 km vzdáleném, spadajícím již do extravilánu obce.
Nasycení absorpční kapacity Lokality 1 řešili někteří její obyvatelé pře
sídlením do nově vzniklé Lokality 2. Jiní lidé se rozhodli využít nabídky
vycházející z tehdejší politiky státu na přestěhování na území Čech, kde měli
zajištěnu práci i bydlení. Tito lidé svá obydlí prodali či přenechali těm, kteří
v lokalitě zůstávali. V polovině šedesátých let byla obytná stavení ("chyžky")
v Lokalitě 1 zásahem místní samosprávy zbořena a na jejich místě obec vystavěla obytný domek o dvou bytových jednotkách v jedné řadě. Obyvatelé
zbouraných chyžek se tímto krokem stali obyvateli nového obecního domu.
Asi o 10 let později v Lokalitě 1 vyrostl s povolením obce rodinný dům,
majetek dvou bratrů z řad obyvatel této lokality.
Po několikaletém pobytu v Čechách se několik rodin vrátilo zpět na Slovensko, ale vzhledem k tomu, že Lokalita 1 již byla "obsazena", byli donuceni se usídlit v novější Lokalitě 2. V současné době se v Lokalitě 1 nachází
obecní "bytovka", rodinný dům a pár dalších, v průběhu let vystavěných
obydlí. Lokalita 2 se skládá pouze z chyžek.
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Kulturní ideál vs. sociální praxe
Nositelů kultury cigánských osad se můžeme ptát, jakou představu rodiny
považují za "nejlepší", tedy ze své perspektivy za ideální. Často, když např.
mluví o své dceři, která bude za pár let ve věku "na vdávání", říkají, že nejlepší bude, když si dcera vezme někoho "z rodiny". Ženy jako nejlepšího
možného manželského partnera pro svou dceru zpravidla zmiňují syna své
sestry, neboť dcera se u vlastní tety - budoucí tchyně - bude mít dobře
(viz dále - pravidla postmaritální rezidence). Ideální tedy je uzavřít endogamní sňatek, a to s co nejbližším příbuzným, na kterého se již nevztahuje
incestní tabu (srov. Budilová 2006: 15). Takovým příbuzným je v případě
cigánských osad paralelní či křížový bratranec/sestřenice, přičemž mezi nimi
"není zdůrazňován žádný rozdíl" (Budilová 2006: 12). V rámci výzkumu
autorů bylo zjištěno, že v souladu s tímto ideálem se uskutečňují 2/3 až 3/4
všech sňatků? S podobným poznatkem se setkává i Budilová, když uvádí,
že "s tím, jak se incestní tabu vztahuje ke členům nukleární rodiny, jsou
velmi častá manželství mezi prvními, druhými, třetími a čtvrtými bratranci/
sestřenicemi" (Budilová, Jakoubek 2006: 65), avšak sňatky mezi prvními
bratranci/sestřenicemi mají naprostou převahu (Budilová 2006: 12).
Variabilitu kulturních ideálů a sociálních praxí u cigánských skupin dokládají i radikálně odlišné poznatky badatelek Davidové a Hiibschmannové.
Davidová tvrdí, že "jednotlivé patriarchální velkorodiny byly donedávna a v modifikované podobě často dodnes jsou - endogamními, dovnitř uzavře
nými rodovými skupinami ... " (Davidová 2004: 10 1). V cigánských osadách
si Cigáni "vybírali a ještě dnes ve většině případů vybírají své životní druhy
endogamně - přímo ze své osady či pospolitosti" (Davidová 2004: 110).
Zde je však patrné, že "endogamií" má na Davidová na mysli jak endogamii
rodovou, tak i svazky endolokální, k tomu viz dále. Se zjištěními Davidové
poměrně ostře kontrastují poznatky Hiibschmannové, která považuje cigánské příbuzenské jednotky naopak za přísně exogamní: "V komunitě servika
Romů se odsuzoval i partnerský vztah mezi druhými a třetími bratranci a sestřenicemi. Pokud spolu začali žít první bratranec se sestřenicí, komunita se
od nich odvrátila... " (Hiibschmannová 1999: 38). Hiibschmannová tvrdí,
že "Před válkou chodili chlapci te dikhel čhajen / te mangavel (vyhlížet si děv
čata / na námluvy) do třetí, čtvrté vesnice, kde byla menší pravděpodobnost,
že by si mohli vybrat někoho z příbuzenstva" (Hiibschmannová 1999: 38).
7 Vzhledem k neúplnosti námi sebraných genealogických dat v současnosti nejsme
schopni stanovit přesnější údaj.
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Hiibschmannová se domnívá, že ke "znehodnocení" pravidla exogamie došlo
až s postupující internací původně kočovných cigánských komunit do cigánských osad v průběhu druhé světové války a v době krátce po ní. Porušování
předpokládané původní exogamie u Cigánů považuje Hiibschmannová za
projev "rozkladu etických norem" (Hiibschmannová 1999: 39).
Marušiaková a Popov tvrdí, že přísná skupinová endogamie je charakteristickým kulturním znakem pro středoevropské Cigány (Marushiakova,
Popov 2004: 146), přičemž endogamii chápou jako mechanismus pro zachování jednoty malé skupiny, jejíž koheze je ohrožena okolním "cizím"
prostředím (Marushiakova, Popov 2004: 186).
Je otázkou, jakým způsobem výše uvedené "spory" různých badatelů
interpretovat. Jedno z možných vysvětlení by bylo, že formování příbuzen
ských sítí reflektuje lokální zvláštnosti a reaguje i na jiné vnější faktory, které
stojí "mimo kulturu", či mimo zvyklosti příslušných skupin.
Co se týče ustavování endogamních vztahů, to je podle Titieva spojené
s tím, že v příslušné společnosti není oceňováno, pokud mnoho členů jedné
orientační rodiny "vstupuje do afinních vazeb s velkým množstvím různých
příbuzenských jednotek" (Titiev 1956: 855-6). Ideálními metodami, jejichž
prostřednictvím si manželské partnery poskytnou (ne více než) dvě příbuzenské
jednotky, tak jsou křížová (paralelní) manželství (Titiev 1956: 856). Výsledkem je, že můžeme pozorovat "silnou tendenci k uzavírání širší příbuzenské
skupiny za pomoci endogamních manželských svazků" (Budilová 2006: 1O).
Do autory popisovaného kulturního ideálu spadá i uzavírání sňatků
v rámci jedné lokality, tj. sňatků endolokálních, jak jsme viděli již výše u Davidové (2004: 110). Sdílení blízkého geografického prostoru s příbuznými
v sobě skýtá mnoho výhod. Příbuzenská skupina tvoří základ pro existující
ekonomické a solidární sítě. Tyto sítě mají stěžejní význam v rámci vzájemné
kooperace nezbytné k přežití v ekonomické bídě, ve které se obyvatelé cigánských osad v naprosté většině případů nacházejí. Obyvatelé cigánských
osad vytvářejí funkční solidární sítě, v rámci kterých jsou na reciproční bázi
sdíleny ekonomické i jiné zdroje, takové solidární sítě lze vnímat jako formu
racionální adaptace na život v prostředí ekonomického nedostatku a nejistoty (srov. Steiner 2004).
Sdílení ekonomických zdrojů je racionálnější a efektivnější, pokud subjekty obývají stejný prostor a v procesu sdílení nepřekonávají geografickou
vzdálenost. Pokud existující solidární síť propojuje dvě prostorově oddělené
a vzdálené lokality, tak je část sdílených ekonomických prostředků spotře-
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bována na překonání prostoru, který je odděluje. Jinými slovy: ustavení lokální solidární sítě je úspornější, než její udržování přes velkou prostorovou
vzdálenost. Úměrně s rostoucí prostorovou vzdáleností rostou i náklady na
společnou komunikaci a na samotný proces sdílení.
Zmíněné solidární sítě však mají mnohem širší rozměr a využití, neboť
kromě sdílení ekonomických statků dochází i ke sdílení péče o děti a jejich výchovu, práce spjaté s vařením, sekáním dřeva, nošením vody apod.
Takto rozvinutá míra kooperace, která život v prostředí cigánské osady do
značné míry usnadňuje, je logicky možná pouze tehdy, když kooperující
lidé žijí v bezprostřední blízkosti. Uvedené skutečnosti jsou v souladu se
snahou našich informantů daný ideál realizovat, čemuž odpovídá i výpověď jedné z nich: "Nejradši bych ji (dceru) vydala tu v osadě, abych ji měla
při sobě."9

Při propojení obou předchozích ideálů lze konstatovat, že "ideálně je kategorie blízkých příbuzných také lokální endogamní skupinou" ... [jedinec]
"uzavře manželství v rámci skupiny, která je jeho příbuzenskou i rezidenční
jednotkou", tj. jednotkou lokální (Kaplan 1973: 561, 563).
Vysokou kulturní diverzitu "cikánských" skupin dokládá Fraser upozorněním, že u různých "cikánských" skupin roztroušených po Evropě je možné
zaznamenat tendence jak k patrilokalitě, tak i k matrilokalitě, přičemž tyto
rozdíly reflektují regionální a jiné zvláštnosti (Fraser 1998: 200). Dle Davidové jsou však Cigáni žijící ve slovenských cigánských osadách většinou
patrilokální, méně často se u nich pak vyskytuje matrilokalita (2004: 108).
Preferenci patrilokality během svého výzkumu zaznamenali i Budilová s Jakoubkem (2006: 67), stejně jako samotní autoři. V kontextu cigánských
osad jde o usídlení novomanželského páru v co nejtěsnější blízkosti rezidence rodičů manžela. Slovy naší informantky: "Ona by určitě měla jít
bydlet sem k němu, ne on k ní." 10
I kulturní ideál postmaritální rezidence však v praxi podléhá vlivu mnoha
dalších vnějších faktorů. Pravidlo patrilokality se dle zjištění autorů dodržuje
za následujících podmínek:
(1) pokud manželka pochází ze statusově níže nebo stejně postavené rodiny
jako je ta manželova,
(2) pokud panují v obou lokalitách obdobné ekonomické podmínky,
(3) pokud na tuto skutečnost nepůsobí žádný další vnější faktor, který by
celou situaci nějak výrazně determinoval.

9
8
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Informantka I.H. - 42 let, S.B. (zápis z 23. 7. 2004)
Informantka H.M. - 39 let, S.B. (zápis z 5.7.2004)
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Podle vzorce patrilokální rezidence se v námi studované lokalitě zachovalo
přes sedmdesát procent novomanželských párů za posledních několik desítek

let. U zbylých cca třiceti procent nebyla alespoň jedna z výše zmíněných
podmínek splněna. To vedlo k nové formě adaptace na vzniklou situaci. Byly
uplatněny takové vzorce, které byly za daných podmínek pro danou situaci
vhodnější, efektivnější, či v některých případech jediné možné, tedy nutné.
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Obrázek Č. 1. Reprodukující se formace příbuzenských vztahů rodin A a B
v Lokalitě 2
1939

1938 -1992

1966

Formace příbuzenských vztahů a jejich reprodukce

Vycházíme z přesvědčení, že ustavené formace příbuzenských vztahů mají
za předpokladu relativní stability vnějších podmínek tendenci k reprodukci
v následujících generacích. V praxi to znamená, že každá nukleární rodina
spadá do určitého sňatkového okruhu, který je dán původnhodinnou pří
slušností každého z manželů. Dá se říci, že sňatkový okruh je soubor všech
rodin, s nimiž je možné (kulturně přijatelné) uzavřít sňatek.
Z okruhu možných manželských propojení jsou využívány pouze některé.
Používají se ty, které byly využity v předchozí generaci, protože náklady na
ustavení nových vazeb by byly nesrovnatelně vyšší, než pouhá reprodukce
vazeb již utvořených. Taková příbuzenská skupina má "tendenci se uzavírat"
(Budilová, Jakoubek 2006: 66), neboť "jedinec by měl ustavit manželství
s někým, kdo spadá do sňatkově přípustné kategorie a zároveň potvrdit
manželské aliance předchozí generace" (Kaplan 1973: 561). Jinými slovy
vlastně "endogamie znamená replikaci manželství jednoho z rodičů nebo
jakéhokoliv jiného člena nukleární rodiny" (Kaplan 1973: 559).
Jako názorný příklad uveďme manželské propojení dvou nukleárních
rodin A a B z Lokality 2, které se v následující generaci posílilo - došlo k reprodukci existující příbuzenské formace (viz obrázek č. 1). V rámci generace
narozené v druhé polovině šedesátých let došlo ke čtyřnásobnému sňatko
vému propojení mezi oběma nukleárními rodinami. A s tím, jak potomci
vzešlí z těchto svazků (generace druhé poloviny osmdesátých let) dorůstají
do sňatkového věku, opět začínají svazky svých rodičů replikovat.
Pro Yalmana (1962) je "manželství aliancí a tato vazba má za úkol při
nést do skupiny příbuzných nové vztahy nebo posílit vazby, které se v rámci
příbuzenské skupiny začaly rozvolňovat (Yalman 1962: 563). Příklady uzavírání manželských aliancí, které mají za úkol posilovat oslabené sociální
vazby, zmiňuje též Růžička (2004). Růžička také dává příklady, kdy v jeho
studované skupině docházelo k příbuzenskému "uzavírání příbuzenské skupiny", viz obrázek č. 2.
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Obrázek Č. 2. Příklad mnohonásobné manželské výměny dokládající"uzavírání"
příbuzenské skupiny. Převzato z (Růžička 2004: 285)
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Perfektním způsobem, jak zajistit trvalost manželské aliance z jedné
generace na druhou a vytvořit tak z ní trvalou instituci, je křížové manželství (Dumont 1953: 38). Kaplan (1973) studovala kulturu Piaroa, jejíž
příbuzenský systém vykazuje některé charakteristiky shodné s příbuzenským
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systémem typickým pro kulturu cigánských osad. V rámci svého výzkumu
s poznatkem, že "v souladu s ideálem uzavírání sňatků v rámci
nejbližšího kindredu ll Piaroa znovu porvrzují ne pouze blízké příbuzenské
vazby, ale též afinní vazby ustavené v předešlé generaci" (Kaplan 1973: 563).
Yalman (1962) polemizuje s konceptem manželských výměn Lévi-Strausse, který rvrdí, že sňatky musí být uzavírány mimo vlastní příbuzenskou
skupinu. Yalman rvrdí, že fungující sňatkový trh nevyžaduje existenci dvou
nebo více exogamních skupin, že jedna příbuzenská skupina se může reprodukovat, aniž by potřebovala manželské partnery z jiné skupiny (Yalman
1962: 562). Nevidí tak žádný rozpor mezi manželskými výměnami probíhajícími ruku v ruce s endogamním charakterem příbuzenské skupiny. Podobnou situaci, o které hovoří Yalman, zaznamenal také Růžička (2004) viz obrázek č. 3. Růžička v jedné cigánské osadě zaznamenal praxi manželských výměn mezi dvěma liniemi, jejichž zakladateli byli dva bratři. Tuto
praxi lze proto též označit jako praxi endogamních manželských výměn.
Tato praxe, jak je vidět na obrázku 3, byla replikována i v další, tj. současné,
generaci.
přichází

Příklad mnohonásobné endogamní manželské výměny.
z (Růžička 2004: 289).

Obrázek č. 3.
Převzato
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manželských výměn. Předmětem našeho zájmu nyní bude situace, kdy došlo
v případě námi studované skupiny ke změně sociálních vztahů. Praxe navazování několikanásobných manželských vztahů mezi dvěma příbuzenskými
skupinami byla přerušena a začaly být hledány nové sociální kanály pro
výběr manželského partnera.
Otázkou je, proč náhle změnit něco, co do té doby poměrně dobře a efektivně fungovalo? Proč rušit alianci, resp. reprodukující se funkční příbuzen
skou formaci? Připomeňme, že reprodukce příbuzenské formace spotřebuje
méně ekonomických i jiných zdrojů, než ustavení příbuzenské formace
nové. V případě exogamní či exolokální formace jsou pak náklady na její
ustavení a udržování ještě vyšší. Jinými slovy: ustavit a udržovat exolokální
sociální síť je ekonomicky nákladnější, než ustavit a udržovat již existující
endolokální síť. Domníváme se, že je třeba tento moment podrobit analýze
za účelem lepšího porozumění dynamice změny v rámci sociální organizace
cigánských osad.
Položme si tedy otázku, proč dochází k transformacím příbuzenských
formací? Co tyto transformace může způsobovat? V následující části textu
se na tyto otázky pokusíme odpovědět, resp. na základě prezentace případové
studie navrhnout jednu z možných odpovědí.

Proces přeměny formace příbuzenských vztahů

Situaci, kterou popsal Růžička (2004), by snad bylo možné, vzhledem
k jejímu přenosu do další generace, chápat jako poměrně stabilní vzorec
II "Kindred je egocentricky orientovaná příbuzenská kategorie. Můžeme ho vidět jako
sérii kruhů soustředěných kolem ega, které je uprostřed, obklopené členy jeho nukleární
rodiny a za nimi v kruzích vzdálenějšími příbuznými" (Holy 1996: 41). Každý jedinec má
svůj vlastní kindred a zahrnuje v sobě příbuzné ze strany otce i matky (Barnard, Spencer
2002: 24).
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Pokud se zastavíme u otázky, jakým způsobem přeměna příbuzenských formací probíhá, je důležité se zaměřit na kanály, které tuto transformaci umožňují. Jak jsme již uvedli výše, kulturním ideálem obyvatel autory studovaných cigánských osad jsou sňatky s co nejbližším příbuzným v rámci vlastní
příbuzenské skupiny, tj. manželsrví endogamní. V procesu přeměny formace
příbuzenských vazeb však často musí být od tohoto ideálu částečně upuštěno.
Často si nelze vzít svého paralelního či křížového bratrance/sestřenici, proto
je třeba sáhnout do vzdálenějšíchkoutů příbuzenského systému. Přitom se
však stále preferuje neopustit vlastní příbuzenskou skupinu, neboli vlastní
sňatkový okruh (pouze ve velmi výjimečných případech - viz dále).
K nalezení manželského partnera se dají dobře využít latentně přítomné
příbuzenské vazby navázané v minulosti, vazby původně afinního charakteru, které byly ustaveny nepříliš "pevně" (např. pouze jedno- či dvojnásobným manželským propojením mezi dvěma nukleárními rodinami), a dále již
nebyly posilovány. Takové minulé vazby otevírají pole pro možnou změnu
sňatkových strategií v současnosti. Přitom však lze jasně vysledovat tendence,

318

1

SOClO-PROSTORovA DYNAMIKA pAIBUZENSTVI V ClGÁNSKÉ OSADĚ

CIKÁNSKÉ SKUPINY A JEJICH SOCIÁLNf ORGANIZACE

které vždy zahrnují snahu se v rámci uskutečňování dané sňatkové strategie
co nejméně odchýlit od kulturně vymezeného ideálu. Celý proces přeměny
příbuzenské formace přitom neproběhne ze dne na den, nýbrž je otázkou
uplatňování sňatkových strategií v průběhu několika let až desetiletí. Jeho
průběh je do značné míry plynulý, dynamický a zároveň elastický, neboť
vždy dokáže zareagovat na nenadálou změnu podmínek, a na tu se adaptovat. Slovy Budilové pak tento způsob uspořádání příbuzenských vztahů
"umožňuje zformovat velmi flexibilní typ příbuzenské skupiny, jejíž hranice
nejsou jasně vymezeny a mohou být lehce manipulovány v závislosti na aktuálních potřebách rodin i jednotlivců" (Budilová 2006: 10).
Nejčastěji využívaným způsobem přeměny formace příbuzenských vztahů
je sňatek pre čeranki (výměnou), který "označuje situaci, kdy si dva a více
sourozenců bere za manželské partnery dva a více sourozenců (či bratranců
apod.)" (Budilová 2007: 215), přičemž platí, že "čím více manželství stejného typu bude uzavřeno, tím pevnější bude alianční vztah" (Dumollt
1953: 38). U tohoto typu manželského propojení se nejedná ,,0 výměny
v přísném slova smyslu, neboť uzavírání sňatků mezi jednotlivými rodinami
není reciproční", protože "jak hranice vyměňujících příbuzenských skupin,
tak směr manželských výměn se v jednotlivých generacích posouvá" (Budilová 2007: 215-216). Instituci pre čeranki v kultuře cigánských osad popisuje též spisovatelka Elena Lacková (1997: 88), či Milena Hiibschmannová
(1999: 55).

kolika příkladech zaznamenaných v rámci našeho výzkumu, ale i výzkumů
jiných badatelů.
Vraťme se k historii vzniku námi zkoumaných lokalit. Po vybudování
obecní bytovky v Lokalitě 1 se do ní nastěhovaly rodiny, které v lokalitě
zůstaly. Konkrétně se jednalo o dvě nukleární rodiny CaD. Jak jejich
děti dorůstaly do sňatkového věku, začínaly mezi sebou navzájem uzavírat
manželské svazky (viz obrázek č. 5). Mezi oběma rodinami byly uzavřeny
čtyři sňatky, jde tedy o mnohonásobné propojení, jehož smyslem je co
nejvíce posílit vzájemné provázání. U mnoha uzavíraných manželství lze
sledovat "tendenci posilovat afinní vazby mezi jednotlivými (nukleárními)
rodinami prostřednictvím mnohonásobných manželských propojení" (Budilová 2006: 15).
Obrázek č. S. Sňatkové propojení rodin CaD v Lokalitě 1

1925

c

D

Obrázek č. 4. Model sňatku "pre čeranki"

Přeměna

formace příbuzenských vztahů - propojování lokality

Ještě jsme si nezodpověděli otázku, proč ke změnám formace příbuzenských
vztahů

dochází, co je vlastně způsobuje. Dříve než si na to odpovíme, pokusíme se celý proces přeměny formace příbuzenských vazeb ilustrovat na ně-
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V případě Lokality 2 jsme zaznamenali velmi obdobný jev, jako se udál
v Lokalitě 1. Poté, co se do obce začaly vracet nukleární rodiny z Čech (nukleární rodina A a B), usazovaly se v "nedávno" vzniklé Lokalitě 2, protože
v Lokalitě 1 již pro ně nebylo dostatek místa. Jejich příbuzní však zůstali
v Čechách, a tak se ocitli bez vazby na svůj sňatkový okruh, tzn. nedisponovali dostupnými manželskými partnery pro své potomky. Ocitli se tak
před velkým dilematem: (1) buď všechny své děti provdají/ožení za partnery
z vlastní příbuzenské skupiny v Čechách, jejich děti se odstěhují ze společně
obývané lokality do lokality velmi vzdálené, a rodiče tak přijdou o možnost
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využívat jejich vztah v rámci vzájemné kooperace a společné solidární sítě
v rámci lokality, nebo (2) jim najdou partnery uvnitř vlastní lokality.
Uvedené nukleární rodiny se rozhodly pro druhou z možných variant,
a tak uzavřely manželské svazky mezi sebou navzájem, tj. čtyři sňatky pre
čeranki (viz obrázek č. 6).
Obrázek Č. 6. Mnohonásobné sňatkové propojení rodin A a B v Lokalitě 2
1938 ·1992
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Budilová (2007) uvádí příklad ze svého výzkumu v České Kamenici,
kde se usídlila část jí zkoumané příbuzenské skupiny ze Slovenska. Ta žije
v České Kamenici již po čtyři generace - první dvě generace uzavíraly ve
většině případů sňatky endogamní, exogamní sňatky byly velmi ojedinělé
a neměly status kulturního ideálu. Formace příbuzenských vztahů se tedy
i přes značnou prostorovou vzdálenost stále reprodukovala. Avšak ve třetí
generaci se zmíněný vzorec již nezopakoval- místo toho došlo k propojení
s jinými příbuzenskými skupinami, do té doby bez jakékoliv vzájemné pří
buzenské vazby, v rámci jejich vlastní lokality v České Kamenici. "Jsou-li
v cigánské osadě lidé sousedy proto, že jsou příbuzní, začínají se v českých
lokalitách ve třetí generaci cigánské skupiny stávat příbuznými proto, že jsou
sousedé" (Budilová - Jakoubek 2006b: 22, srov. též Budilová - Jakoubek
v tomto sborníku, str. 302). A to "podle stejných principů", jaké jsme popsali v předchozích příkladech, "prostřednictvím mnohonásobných sňatků
,pre čeranki''' (Budilová - Jakoubek v tomto sborníku, str. 302).
Langness (1964) zkoumající skupinu Bena Bena, u které lze rovněž zaznamenat určité shody se sociální organizací cigánských osad, poukazuje
na skutečnost, že "vazby v rámci lokální skupiny jsou upevňovány [man-
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želskými svazky] ... na úkor vazeb descendenčních" (Langness 1964: 179).
Zároveň pouhý fakt rezidence "může příbuzenství determinovat, k čemuž
také dochází. Lidé se nutně někam nepřesidlují, protože jsou příbuzní, spíše
se stanou příbuznými, protože se tam přesídlili" (Langness 1964: 172).
O důležitosti lokální příslušnosti referuje i Kaplan (1973), když poukazuje na skutečnost, že Piaroa neudržují rovné vztahy se všemi členy blízkého
příbuzenstva (Kaplan 1973: 561). Když se blízký příbuzný ega ožení/vdá
do vzdálené lokality, ztrácí svůj status coby blízkého příbuzného ega, a to
dokud tato vzájemná geografická distance trvá (Kaplan 1973: 563). Tomu
odpovídá i zkušenost z výzkumu autorů, kdy jeden z informantů žijících po
několik desetiletí v Čechách deklaroval svou nulovou vazbu na zkoumanou
lokalitu na Slovensku. V průběhu hovoru se však jeho manželka "prořekla"
a sdělila, že zmíněný informant, stejně jako jeho rodiče, se v lokalitě narodil
a vyrůstal. Toto "prozrazení" muž velmi těžce nesl a od dalšího rozhovoru
s autory článku se distancoval.
Z výše uvedených příkladů vyplývá, že spíše než udržování příbuzenských
sítí napříč lokalitami, mezi nimiž je značná prostorová vzdálenost, lze zaznamenat snahu o posílení vztahů v rámci vlastní rezidenční lokality. Vztahy
uvnitř lokality mají primární důležitost pro funkční kooperaci a proces sdílení ekonomických i jiných zdrojů. Proto je příslušnost k prostorové jednotce
silnější než kulturní ideál endogamie, který je "porušován" prostřednictvím
instituce mnohonásobných sňatků. Plně tedy souhlasíme s tezí Titieva, dle
kterého mezi základní aspekty příbuzenství patří význam fyzické vzdálenosti,
který je "mnohem důležitější než genetické vazby" (Titiev 1956: 855).

Přeměna

formace příbuzenských vztahů - štěpení lokality

V procesu přeměny formace příbuzenských vztahů se autoři setkali s pří
pady, kdy docházelo ke sňatkovým strategiím zaměřeným na propojování
lokality, tzn. k endolokálním sňatkům, ve snaze vytvořit zde funkční lokální
příbuzenskou jednotku - základ pro společnou kooperaci a sdílení. Proto
bylo nutné nepříbuzenské vztahy "transformovat do těch příbuzenských, aby
tak získaly legitimitu" (Budilová, Jakoubek 2006: 73).
Námi zkoumané lokality měly jeden shodný znak - obývaný prostor
nabízel volnou možnost přístavby rezidenčních jednotek, a tak i možnost,
co nejméně se odchýlit od kulturního ideálu patrilokality. Panoval zde jasný
potenciál pro další růst obou lokalit v souladu s kulturním ideálem, bez
výrazných vnějších prostorových omezení.
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Nyní se však pokusíme ilustrovat odlišný případ přeměny formace příbu
zenských vztahů. Lokalita 1 byla v počátcích svého rozvoje, když došlo k mnohonásobnému manželskému propojení mezi nukleárními rodinami CaD
(viz obrázek č. 5). Přístavba nových rezidenčních jednotek, v souladu s preferovaným pravidlem postmaritální rezidence, probíhala vzhledem k absorpční
kapacitě prostoru v lokalitě bezproblémově. Avšak v době, kdy se do sňatko
vého věku dostávali potomci vzešlí z těchto manželských provázání, situace
v lokalitě se od stavu v předchozí generaci značně lišila. Možnosti výstavby
nových rezidenčních jednotek byly vzhledem k naplněné kapacitě obývaného
prostoru významně omezené a na tuto skutečnost bylo nutné zareagovat.
Místo, aby se reprodukovalo silné příbuzenské provázání z předchozí
generace, tak jak k tomu dochází u rodin A a B (viz obrázek č. 1) z Lokality 2, která stále disponuje volnou možností přístavby bytových jednotek,
u rodin CaD došlo k výrazné přeměně v otázce volených strategií při uzavírání sňatků. Většina manželských svazků nové generace byla navázána vně
lokality, tj. exolokálně. Byly zde využity endogamní vazby v rámci vlastního
sňatkového okruhu, neboli afinní vazby z předchozích generací, které však
později využívány nebyly. Stále však byly latentně přítomné a k dispozici
pro potenciální využití v budoucnosti. Výjimečně pak proběhly exolokální
sňatky exogamního charakteru, tj. s nepříbuznými skupinami, se kterými do
té doby nebyla ustavena žádná manželská aliance.
V souvislosti s nově uzavřenými svazky se v naprosté většině případů porušil ideál patrilokality a potomci rodin CaD si zvolili jako místo své postmaritální rezidence lokalitu svých manželských partnerů a odstěhovali se mimo
lokalitu svého původu. Tím došlo k odklonu od ideálu patrilokality k bilokální praxi v tom smyslu, že se novomanželský pár rozhoduje mezi dvěma
možnostmi usídlení, buď s příbuznými ženicha, nebo s rodinou nevěsty
(srov. Barnes 1960: 852). Tato praxe vedla k rozvolnění příbuzenských vazeb s původní lokální příbuzenskou jednotkou (vyjma vlastních rodičů), což
podporuje tezi, že hranice jednotlivého sdružování do příbuzenských skupin
se upravují dle ustavení konkrétního manželství a volby lokality (Budilová,
Jakoubek 2006: 66), neboť jsou to právě afinní vazby, které jsou klíčové pro
udržení vlastní lokality jako životaschopné jednotky (Kaplan 1973: 565).
Výše uvedený proces přeměny formace příbuzenských vztahů v rámci Lokality 2 je v rozporu s procesem reprodukce příbuzenských vazeb v Lokalitě 1.
Příčinou této odlišnosti není nic jiného, než charakter vnějších podmínek,
tj. prostorových vlastností lokality. Tlak, který prostorové podmínky na kulturní ideál a na příbuzenské vztahy vytvářejí, je pro jejich podobu a strategie
s nimi spojené určující.
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Závěr

V úvodu k předkládané práci autoři uvedli, že Jakoubek pokládá příbuzen
ství za determinantu, která utváří sociální povahu cigánských osad. Příbu
zenství vnímá jako "instituční řád ,totální', který v sobě ostatní subsystémy
obsahuje a určuje je" Qakoubek 2004: 160). Poznatky autorů z jejich
výzkumu toto tvrzení na úrovni weberovského ideálního typu potvrzují. 12
Vytváření ideálních typů je metodologický postup, který usnadňuje porozumění studovanému fenoménu. Je třeba mít na paměti, že ideální typy jsou
teoretické konstrukce, které nelze ztotožňovat s empirickou realitou. Jinými
slovy, je nemožné ideálně typický model vyvrátit poukázáním na jeden
soubor dat z mnoha možných, který daný model přímo nepodporují. Slovy
Maxe Webera: "čím ostřeji a jednoznačněji jsou ideální typy konstruovány,
čím jsou tedy v tomto smyslu světu vzdálenější, tím lépe konají svou službu,
a to terminologicky, klasifikačně, jakož i heuristicky" (Weber 1998: 153).
Předkládaný text není ani tak polemikou s Jakoubkovým modelem (resp.
ideálním typem) organizace cigánských osad, jako spíše pokusem o lepší
porozumění dynamice a změnám v organizaci cigánských osad, ke kterým
může docházet vlivem vnějších faktorů.
V předkládaném textu autoři mj. doložili, že názory na charakter sociální
organizace cigánských osad se u různých badatelů často liší. Každý takový
názor reflektuje specifika daného (tj. nějakého konkrétního) zkoumaného
prostředí a socio-historického kontextu.
Během vlastního výzkumu autoři zaznamenali situaci, kdy se dvě skupiny
sdílející stejnou "kulturu", resp. stejný kulturní ideál ovlivňující příbuzenské
vztahy, začaly vlivem vnějších podmínek příbuzenské vazby organizovat odlišným způsobem. Tyto dvě skupiny podřídily kulturní ideál vnějším omezujícím faktorům, vlivům a potřebám. Těmito vnějšími podmínkami byly
v tomto konkrétním případě charakteristiky vnějšího prostoru. Ve zkoumaném kontextu tak autoři oceňují návrh Titieva, že získáme "něco opravdu
hodnotného, pokud budeme klást větší důraz na prostorové a behaviorální
aspekty, než na podvojný koncept linie a descendence, které se až dosud
těšily největší pozornosti" (1956: 854). Jinými slovy je dle Titieva důležité
"věnovat více pozornosti prostorovým otázkám jako faktorům podporujícím
determinaci příbuzenství" (1956: 863).
V souladu s návrhem Titieva je i upozornění Ladislava Holého, že
"studium příbuzenství prošlo pozoruhodnými změnami ve své teoretické
12

Weberovy komentáře k metodologii ideálních typů viz (Weber 1998: 151-153).
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orientaci ... Nejdůležitějšíz nich je posun od struktury k procesu, posun od
posedlosti strukturou příbuzenských skupin k zájmu o proces reprodukce
pozorovatelných strukturálních forem" (Holy 1996: 3).
Autoři věří, že se jim v předkládané práci podařilo takový proces nejen
zaznamenat, ale i analyzovat. Sféra příbuzenství se sice ukázala jako něco, co
ostatní sféry sociální reality ovlivňuje, avšak nikoliv v tom smyslu, že by je
neomezeně utvářela, nebo nevyhnurelně determinovala. Je to tedy nejen kultura, nýbrž i prostor a jeho charakteristiky, co ovlivňuje příbuzenství, a tedy
i sociální organizaci cigánské osady. Příbuzenství v cigánské osadě tak autoři
chápou nikoliv jako sebereprodukující se strukturu, nýbrž jako dynamické
a adaptivní pole pro utváření a organizaci využitelných sociálních sítí a vztahů.
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ADDENDUM:
ZTRACENO V PŘEKLADU
ANTONíN FERKO

Byl středeční večer a v kavárně Na koleji ,,5" se sešla trojice debatérů. Jako
každý středeční večer po přednášce se přišli intelektuálně pobavit a společen
sky unavit, a tím drobet pročistit šedou kůru mozkovou.
Na dnešní večer si

měl

téma rozhovoru

připravit A.P.

"Tak co sis pro nás připravil?", zeptalo se nejkrásnější stvoření v celé
snad se s jejími přednostmi mohla měřit jen krásně hnědooká servírka, nazvěme to krásné stvoření třeba L.B.
A.P. v klidu odpověděl: "Chtěl jsem probrat něco úplně jiného, ale dnes
jsem, už ani nevím po kolikáté, musel dalšímu studentovi vysvětlovat, co
znamená slovo gádžo! Takže jestli dovolíte - rád bych se dnes bavil o slovech,
jejichž pravý význam se ztratil v překladu."
"Gádžo neznamená nic víc ani míň, než jiný než já, a to ve smyslu ten,
kdo není Cigán, Olach nebo jestli chcete Rom. Slovu Rom se ovšem raději
vyhýbám", začal svou řeč A.P.
"Pročpak?", zeptala se L.B.
A.P. vytáhl z aktovky kousek papíru, do ruky vzal tužku a začal čmárat
tabulku.
kavárně,

A.F.

L.B.

MJ.

Ferenc

Broučková

Jelínek

Domažlice

Rokycany

Plzeň

Cigán

Západočech

Olach

-

Čech

-

"Počkej, pořád nerozumím!", řekla L.B., "Určitě se někdo identifikuje
jako Západočech? Já jsem taky ze západních Čech ale nikdy jsem se s tím
nesetkala (maximálně mi říkali "ty seš od Plzně, co?", když jsem použila
slovo "tuto")."
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A.P. se pousmál, napil se a začal vysvětlovat, co myslel načrtnutou tabulkou.
"Tou tabulkou jsem chtěl nějak graficky zdůraznit, že neexistuje slovo
nadřazené ke slovům Cigán, Olach, apod. Tím, že jsem dal označení Cigán
a Olach na stejnou úroveň k označení "Západočech", jsem chtěl naznačit
samotnou podstatu toho, proč je někdo "Západočech", Olach nebo Cigán.
Tou podstatou je jazyk, kterým mluví, resp. nářečí tohoto jazyka.... Prostě
tebe někdo označí za "Západočecha", protože mluvíš dialektem češtiny typickým pro tuto oblast ČR", vysvětloval A.P., "jednoduše řečeno: Romové
jako skupina neexistují!"
"No a co ten gádžo, co to vůbec znamená?" zeptal se M.].
,,Abych mohl definovat, kdo je a kdo není gádžo, musím nejprve definovat, kdo je Cigán a kdo Olach, jak by mě napomenula L.B., kdybych tak
neučinil, že mám pravdu?", řekl s úsměvem A.P. a začal s definicemi.
Cigán je nositel specifických kulturních vzorců chování, které vychází
z původu rodiny, resp. místa jejího původu a odráží jeho sociální postavení,
ať ve společnosti nebo v rodině. Tato definice by byla shodná s definicí Olacha nebo chcete-li olašského Cigána. Rozdíl mezi Olachem a Cigánem je ve
variaci cigánštiny, kterou používají. Cigán v ČR většinou používá slovenskou
variaci cigánštiny, ať se jedná o východoslovenský nebo jiný dialekt, naproti
tomu Olach používá variaci cigánštiny pocházející původně z Rumunska.
Jednoduše: Cigán řekne "svetos" (svět), Olach řekne "luma".!
"Takže, abych se vrátil k definici slova gádžo", A.P. se napil a pokračoval,
"gádžo je ten, kdo není Cigán ani Olach. Ten, kdo je jiný z definice Cigána. Nezáleží na tom odkud pochází, jaké má vyznání, jakou má barvu kůže. Je jiný než
já. Je to identifikace někoho, kdo k nám nepatří. Je to identifikace zevnitř ven."
"Jestliže existuje identifikace zevnitř ven, musí existovat také identifikace
uvnitř. Jak se tedy identifikují samotní Cigáni?", zeptal se M.J.
A.P. si objednal a snažil se M.J. odpovědět slovy: "Podle názvů rodin."
"Chce to příklad!", zareagoval M.J.
"Když se potkají dva Cigáni, tak se představí asi takhle," uspokojoval
A.P. daný požadavek, "Jmenuji se tak-a-tak a můj otec je ten-a-ten. Takže se
zařadím do určité rodiny. Pak se mohu zařadit do širší rodiny, když řeknu:
Můj: děda je ten-a-ten nebo ještě do fajty, to když se představím tak, že můj
praděda je ten-a-ten. Rozdíl mezi širší rodinou a fajtou je kromě toho, že
společný předek je o generaci vzdálenější, také interakce mezi jejími členy."
1

Viz Ferko, A. - "Jazyk jako způsob identifikace a manifestace rozdílnosti" (nepubl.).
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"Co je to ta fajta?", otázala se nechápavě L.B. (ani se ji nedivím).
AF. se jí snažil odpovědět, jak to vnímají samotní Cigáni a hlavně on,
který se identifikoval jako Cigán: "Rod je okruh příbuzných po genealogické
linii (většinou) otce, končící u předka, kterého si pamatuje nejstarší člen
rodu. Fajta je skoro to samé jako rod s tím rozdílem, že se jedná o okruh
širších rodin oproti rodu, kde se jedná o okruh příbuzných osob. Dá se říci,
že fajta je název sociální sítě, která se aktuálně využívá a udržuje."
L.B. pokyvovala ale nikdo netušil, zdali pochopením nebo jen ze zdvoři
losti. Napila se svého drinku a pokračovala otázkou: "Když představím svého
otce, tak se zařadím do rodu nebo do rodiny?"
AF. ze sebe vychrlil: "Do obojího!" "Cigán X se většinou druhému Cigánovi Y představuje tak dlouho dokud si ho ten druhý není schopen někam
zařadit (zjišťuje, zdali si nejsou nějak příbuzní)," pokračoval A.F., "záleží na
druhém Cigánovi Y zda zná někoho z okruhu příbuzných Cigána X, když
tomu tak není, skončí vzájemné představování místem původu rodu."
M.J. dopil pivo a objednal sobě i vyčerpanému AF. se slovy ke krásné
servírce: "Slečno, dáme si ještě dvě a prosím napište to na lístek! Ono to
vypadá, že tu zůstanem o něco déle než obvykle!" Krásná servírka se na něj
usmála a vyzývavým mrknutím vzala objednávku na vědomí.
M.J. se otočil na L.B., která dopíjela svůj drink a políbil ji, snad aby dal
servírce najevo, kdo je u stolu "volný".
Když servírka přinesla pivo na stůl, její jisté zklamaní nedokázal zamaskovat ani profesionální úsměv, MJ objednal ještě jeden drink své L.B. a opět
ji políbil.
AF., když viděl očividné zklamaní krásné servírky, neudržel se a dostal
záchvat smíchu, který zastavila až otázka M.]., co znamená slovo degeš.
"Mnozí si myslí, že slovo degeš nějak souvisí s rituální (ne)čistotou a vzít si
degešku znamená, že se ze mě stane automaticky degeš. To je případ slova, jehož
pravý význam se ztratil v překladu," řekl na úvod A.F. a pořádně se napil piva.
"Pro spoustu Cigánů slovo degeš neznamená nic jiného než jiný než já. Je
to někdo, kdo se chová jinak a je to Cigán," pokračoval A.F.
"Znamená to, že gádžové degeši nejsou? Že se na ně tohle členění nevztahuje?", zeptala se L.B.
"Jistě, že jimi nejsou!", odpovídal AF., "jak jsi správně řekla, tohle členění
se na ně nevztahuje, ale slovo degeš v tomhle případě může sloužit jako jakási
nadávka, např. je horší než degeš, žijou hůř než degeši apod."
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"Cigánské rody opovrhují druhými rody. Dříve tomu bylo například tak,
že kovář opovrhoval hudebníkem a naopak, koňský handlíř opovrhoval košíkářem, dnes Ferencovi opovrhují Kokijovcema a nezáleží na tom, že kdybychom šli hluboko do rodinných genealogií, zjistili bychom, že Ferencovi
a Kokijovci jsou příbuzní. Prostě mají jinou výchovu, jinak se chovají, živí se
něčím jiným, jinak se oblékají, jinak mluví, tak to jsou degeší", AF. se napil
piva, zapálil si cigaretu a pokračoval: "není to, jak se často říká, tak, že když
si vezmu holku degešku, jsem automaticky degeš. Jen si takovou holku nechci
vzít, protože je jiná, má jiné (vy)chování a já, abych s ní vydržel, musel bych
si ji převychovat. Musela by se stát členem mého rodu a chovat se jako ostatní
členky mého rodu. Taková rodová asimilace. Kdybych si ji vzal a nepřevy
choval, stal bych se degešem - byl by ze mě příslušník jejího rodu."
M.J. se chtěl na něco zeptat, když v tom ze sebe L.B. vychrlila: "Co ještě
plyne z toho, že je někdo deges? Tedy kromě toho, že si jí radši nevezmu,
protože je jiná než já? Plyne z toho ještě něco?"
A.F. chvilku přemýšlel a vychutnával cigaretu. Napil se piva a snažil se
. stručně odpovědět na otázku L.B.
"Být degešem znamená být jiným! Vím, že jsem Ferenc a musím být
Ferenc, když budu chtít být Koki, jsem degeš. Nejsou zde nějaká pravidla
pro degeše a ty druhé, protože jediný, kdo není degeš, jsem já a moje rodina,
resp. mé příbuzenstvo", odpověděl A.F., který vůbec nečekal na reakci L.B.
a pokračoval, "ve slovenských osadách a ve městských ghettech, kde žije více
cigánských rodin společně, se děti vychovávají s tím, že degeši jsou všichni
nepříbuzní Cigáni a nejlepší je, když si partnerku vyberou z vlastního rodu,
resp. fajty, nebo ještě lépe, když jim ji vyberou rodiče. Důvodem je regulace, posilování, atd., sociálních sítí, které jsou stavěny na příbuzenském
principu."
L.B. přikyvovala a dělala si poznámky. Zato M.J. pokukoval po nově
příchozí blondýnce a očima mrkal na A.F. ať se taky podívá.
A.F. pohlédl na nově příchozí blondýnku a vtom zapomněl nejen, kde
skončil svůj výklad, ale i proč sedí u tohoto stolu. Nebýt L.B., která matně
čekala na další myšlenky do svého bloku (anebo to byl terénní deník?), seděl
by AF. u toho stolu s otevřenou pusou a s očima na krásné blondýnce snad
až do skonání světa.
"Takže degešství!", probudila zasněného AF. L.B
"Takže degešství," pokračoval AF., jakoby se nic nestalo, "závisí na jménu
rodu a na chování jedince, které se automaticky vztahuje k celému rodu."
"Chce tci příklad," poznamenal M.J., když objednával další rundu pěni
vého moku.
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"Například brácha je feťák - všechny jeho děti budou fetovat. Neříkám, že
je to dědičné, ale prostě v tom budou vyrůstat, tak se to naučí taky a budou
z nich feťáci. Ostatní Cigáni jeho rodinu nazvou degešskou a budou dělat vše
pro to, aby si náhodou některá z jejich dcer nevzala syna mého bratra. Na
degešství je v tomto ohledu zajímavé a důležité to, že kdo mě zná, neřekne, že
jsem degeš, i když ví, že mám stejné přijímení a patřím do stejného rodu jako
můj bratr, a mé děti nebudou brány za degeše. Ten, kdo mě ale nezná a zná
pouze bratra a já mu řeknu, že jsme příbuzní, tak mne bude automaticky
brát za degeše a mé děti pro něj budou automaticky degeši."
"Znamená to, že když se jedná o osobní vztah, degešství je určeno chováním, a když se jedná o vztah lidí, kteří se neznají, je determinovánováno
rodinnou příslušností a tedy připsané?", zeptala se L.B.
"Přesně tak", přitakal A.F a pokračoval, "to je pak také důvod ke genealogické manipulaci."
"Proč? Protože nechceš, aby tě měli za degeše?", skočil M.J. A.F do řeči.
"Přesně tak!", odpověděl A.F. a doplnil, "Cigáni tomu říkají normální
odepsání bratra z rodiny. "
"Z bratra se stane cizí člověk, buď je to shoda jmen nebo si jméno změ
ním, jen proto, aby mé děti nebyly degeši. Vše souvisí se vším, takže jakmile jsem degeš, nemám šanci si vzít pořádnou holku a skončím s nějakou
těhotnou nebo se svobodnou matkou nebo s bývalou prostitutkou apod.,"
dokončil svoji myšlenku A.F.

M.]. se napil piva a zeptal se: "No a co když si vezmeš degešku? Co musíš
aby ses nestal degešem?"
A.F. se pousmál a povídá: "Rodiče budou oběma z nás zakazovat se stýkat,
protože její rodina je degešská a naopak."
"Počkej, to jako, že obě rodiny se vzájemně považují za degeše?", skočila
L.B. do výkladu.
"No, přesně tak!", přitakal A.F.
,,Abych to dokončil, já se budu hádat doma a nakonec uteču k jejím rodičům. Oni mě budou tolerovat, ale budu muset dokázat, že nejsem zas takový
degeš, a že mám jejich dceru doopravdy rád. Samozřejmě to tam dlouho
nevydržím. Zase se vrátím ke své rodině a moje holka půjde se mnou. Uteče.
Její rodina se jí na čas zřekne," povídá A.F., když v tom mu L.B. opět skočí
do řeči: "Něco jako genealogická manipulace?"
A.F. chvilku nechápal, na co se ho L.B. ptá, ale po chvilce odpověděl: "Ne,
to je něco úplně jiného. Genealogická manipulace je např. změna jména,
,vydědění' apod., ale dočasné zřeknutí se dcery kvůli nedovolenému vztahu
udělat,

P~EKLADU

I 331

je něco jako prostředek sloužící k ubezpečení, že dcera toho kluka miluje
a myslí to s ním vážně. Rodiče dívku pořád vnímají jako svou dceru, jen jí
to nedávají najevo, ,máš to co jsi chtěla, tak se ukaž, když máš svou hlavu',
tak nějak by se dal shrnout důvod, proč se jí na čas zřeknou.", odpověděl
A.F. zvídavé L.B., která dopíjela svůj drink.
M.]., který objednal další pití, se zeptal A.F.: "Na jak dlouho se jí
zřeknou?"

A.F. chvilku dělal, že neslyší, protože přemýšlel, jak tu krásnou blondýnku
sedící u vedlejšího stolu pozvat na skleničku. Když se ta chvilka zdála dlouhá,
M.]. šťouchnul A.F. a svou otázku zopakoval.
A.F. neschopný odporu a bez nápadu, jak pozvat blondýnku na skleničku,
odpověděl: "Většinou do doby, kdy se jí narodí první dítě. Holka bude u mé
rodiny na převýchově ... a holka se stává pomalu členkou mé rodiny."
"To znamená, že se stává stejnou jako vy? Ze přestává být degeškou?",
zeptala se L.B.
"Tak nějak, vaří naše jídla, obléká se tak, jak se oblékají členky mého
. rodu, apod., stává se Ferencovou se vším všudy", odpověděl A.F. s pocitem,
že tomu stejně nikdo neporozumí.
"Tento příklad se týká rodiny, která zůstane u manželových rodičů. Proto
mladé ženy mají snahu a dělají pro to cokoliv, odtrhnout se od manželovy
rodiny a jít za svým. Tím spíš, když mají dítě. Potom je dítě jejich rodina
a záleží pouze na něm. Založí tak novou rodinu ... která je jediná důležitá.
Manžel to vše nějak nevnímá, nechápe maželčin důvod, proč jít bydlet jinam
a nejlépe co nejdál od jeho rodiny. Manžel až do smrti považuje za svou
rodinu i své příbuzné," upřesňoval A.F.
"Příklad, to chce příklad!", žádal M.J., který objednal další rundu piv
a krásné blondýnce poslal k vedlejšímu stolu sklenku vína.
A.F. neskrýval své zděšení, když M.]. rukou ukázal na A.F., jako na toho,
kdo si dovolil poslat to víno. Možná proto se A.F. snažil přijít na krátký
a výstižný příklad.
"To máš tak", začal s příkladem A.F., "kluk si vezme holku, přivede si
ji domů a ta se učí minimálně to, jak uvařit klukovi jeho oblíbené jídlo.
Holka očividně trpí, proto chce jít a postavit se na vlastní nohy. Kluk toto
převychovávání nevidí, tzn. nevidí v tom něco špatného a už vůbec nevidí
to, jak manželka trpí. Proto nechápe, proč se chce jeho manželka odstěhovat
daleko od jeho rodiny.
"Něco jiného je, když se mladé manželce povede odtrhnout se s manželem od tchýně a postavit se na vlastní nohy. U manželčiných rodičů to je
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velikánské plus a poprvé ji přijdou navštívit. Manželka není terorizována
od mé matky. Stává se Ferencovou. ]á akceptuji fakt, že jediná rodina jsou
mé děti a ke zbytku rodiny jsem pořád loajální. .. ne k manželčině rodině.
Má matka stále pomlouvá manželku. To jsou časté, a možná jediné důvody
k domácím hádkám. Manželé si navzájem vyčítají rodiny atd."
"Proč?", zeptal se skoro provokativně M.].
"Protože manželka musí dávat čest mé matce, a to i v případě, že bydlíme
ve svém", vysvětloval unavený A.F., "zato od manžela se neočekává, že bude
prokazovat čest své tchýnL" "Stačí?", zeptal se A.F. a pokračoval, aniž by če
kal na odpověď, "proto si nechci vzít degešku, kdo to má snášet. Nejde o to,
že jsou špinavý nebo co, ale jenom z důvodu, že je jinak vychovávaná a moje
rodina jí proto považuje za degešku."
L.B. pokyvovala hlavou na znamení, že to vše pochopila a jen pro jistotu
se A.F., který byl duchem u vedlejšího stolu s krásnou blondýnkou, zeptala:
"Takže proto se můžeme setkat s nevraživostí různých dgánských rodin,
které by tu druhou nejraději vypálily apod.?"
A.F. počkal až se jeho duch společně s tělem M.]., kterého vyslal k vedlejšímu stolu s pozvánkou na skleničku, vrátí. Když se tak stalo a M.]. se ke
stolu vrátil nejen s duchem A.F., ale i s krásnou blondýnkou, A.F ze sebe
vychrlil: "No jasně, protože se tak identifikují a manifestují svou odlišnost."
Potom se zvedl ze židle, uvítal krásnou blondýnku u stolu a pohledem poděkoval M.]. Když usadil blondýnku na židli vedle sebe a objednal jí drink,
pokračoval: ,,Abych to dokončil a mohl se věnovat nově příchozí, tak jen
připomínám, že to tak nemusí být všude, protože všude se najdou výjimky.
Každá rodina to má trochu jinak, protože není Cigán jako Cigán. Záleží
zde opravdu hodně na výchově," ukočil A.F. své středeční téma v kavárně
Na koleji ,,5" a začal se věnovat krásné nově příchozí.
Poznámky
Názvy rodin jsou smyšlené. Tímto se omlouvám Kokijovcům - ne, nejste degeši ©.
Rodinné vztahy, které jsem popsal, jsem viděl a znám je jak z vlastní zkušenosti, tak
i z vyprávění různých jiných Cigánů.
Pro ty, které zajímá, jak to dopadlo s tou blondýnkou: Je jí 18 let, jmenuje se Marcela
a není blondýnka. Slíbil jsem jí, že jí ten článek věnuji za slib, že už v životě nesáhne
na barvu na vlasy.
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SALD

The Kalderaš in Eastern Canada: Sodal organization

The article is the Czech translation of the chapter "Sodal organization"
from the monograph Salo, Matt T. & Salo, Sheila M. G. 1977. The Kalderaš
in Eastern Canada, National Museums of Canada: Ottawa. The authors
analyze - on the basis of their own fieldwork in Eastern Canada - kinship
system of the Eastern Canadian Kalderaš Rom. The Kalderaš are described
as organized into patrilineal descent groups - exogamous minimallineages
and non-exogamous dans (both referred to as vitsi). Other levels of sodal
organization are represented by the extended family and the household
(tsera). Interrelationships are also discussed in the text between the differ. ent Rom Gypsy groups - often referred to as tribes - Kalderaš, Machwaia
and Lovara) within the Canadian territory. In addition to the descripdon
of the descent groups, family and household, the authors analyze marriages,
marital alliances between groups, money transfers connected with marriages
(brideprice), and the question of kinship terminology and sodal contro!.

FREDRIK BARTH

The SodaI Organization of a Pariah Group in Norway

The following is an attempt at illustrating the application of some sodal
anthropological viewpoints to field data on the Taters, a Gypsy-like section
of the population of Eastern Norway. Previous studies of Scandinavian Taters have been mainly concerned with genealogical and historical problems,
in the tradition of Eilert Sundz, and with a prime interest in discovering the
genetic origins ofTaters. The present problem is one of sodal organization simply to map whatever features of organization might exist within the
group, and to see this structure in relation to the spedfic requirements of the
Tater mode oflife - in reladon to the types ofproblems it is designed to solve.
For the purpose of collecting relevant material, various visits were made over
a period of three years to different Taters in Eastern Norway; wherever possible, the information gathered was checked against the 6les of Norsk Misjon blant Hjeml0se - a spedal mission institution concerned with Taters.
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DAVID LAGUNAS AR lAS

Rethinking Gitano kinship: The Calós of Catalonia
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evolutional stage of social deve!opment, the author proves the correctness
of her conclusions on the ethnonymes and se!f-consciousness of Gypsies
in Bulgaria.

David Lagunas, in his article Rethinking Gitano kinship: The Calós ofCatalonia, analyses the kinship system of the community of Calós from the Catalan
town Mataró. Lagunas discusses the problem of the possibility to apply to
various Gypsy groups the lineage theory and stresses the importance of bilateral kinship ties among his informants. Following the modern kinship
theories, Lagunas concentrates on the native concept of kinship and studies
kinship not as a substantial entity, but rather as a system of meanings. He
analyses the discourses of conception both of the men and the women and
asks how these discourses re!ate to the native conception of ethnicity. The
author describes how the main types of re!ationships (genealogical, affine,
friendship, flctive kinship and between neighbours) interact in the daily lives
of Calós and shows that this interaction forms very flexible type of kinship
system.

ELENA MARUSIAKovA

The Characteristic of the Gypsy Ethnos (The Case of Bulgaria)
ln this paper an attempt is made to solve the problem of situating the
Gypsies in the hierarchy of ethnic societies. In the land of their origin they
were social layer and became ethnic societies only after having inhabited
the new lands. The primitive re!ations in Gypsy societies began to collapse
while stili in India, but in Europe they were raised to the state of transition from tribal to national phase, although never reaching the flnal state
of nation (narodnost). Their evolution is stili on the leve!, characterized in
literature as "an overtribal ethnic society" or "intragroup ethnic society".
At the same time the Gypsies appear to be an extraterritorial group, living dispersed among alien ethnoses, which stand on higher leve!s of social
evolution. The inadequacy between the stages of deve!opment of Gypsies
on the one side, and the surrounding ethno-social organism on the other,
determines the necessity of transformations. The peculiar features of Gypsy
societies are the ground of their transitional, metaethnic character. The
author of the paper deflnes the Gypsies as "a pre-class metaethnic formation of a intragroup ethnic society type". The ethnonymes of Gypsies in
Bulgaria are analyzed; a scheme of Gypsy groups is made. Proceeding from
the assumption that ethnonymes and se!f-consciousness correspond to the

IGNACy-MAREK KAMINSKI

The dilemma of power: Internal and externalleadership.
The Gypsy-Roma in Poland
The text analyses the characteristics of the external and internalleadership
on the example of the Roma in Poland. Kaminski flrst presents a brief historical overview of the migratory routes of the Gypsies in Poland and introduces the main sub-group affiliations of the Polish Gypsies (Polska Roma,
Carpathian Roma - Bergitka Roma and Slovak Roma, Vlach Roma - Kalderasha and Lovara). The problems ofleadership and social control are analysed
in relation to the social organization of the peripatetic Gypsies. Severalleve!s
. of kinship and sodal organization (rasa, natsia, vitsa, familija, tsera, tabor
and kumpania), together with the concept of ritual im/purity, determine the
criteria and functioning ofboth the external and internalleadership among
the Gypsies. While the internalleaders emerge in correspondence with the
kinship organization and taboo concepts, external leaders are usually appointed by the non-Roma authorities to maintain control over them. The
comprehension of the interre!ationships between the internal and external
leadership and their functioning is a necessary condition of understanding
the Gypsy political activity.

KAMl LL ERDÓS

A Classification of Gypsies in Hungary
The study of Gypsies in Hungary began in the second halfofthe 19th century.
A number of more or less scientiflc articles in various periodicals were followed at the end of the century by a few comprehensive works of which the
Gypsy-grammar ofArchduke ]oseph and Wlislocki's books (partly published
outside Hungary) are worth mention. Archduke ]oseph's work comains the
flrst attempt at classifying the Gypsies in Hungary. He distinguishes three
dialects linguistically viz. the Carpathian, Transdanubian and Wallachian.
A somewhat earlier attempt at classiflcation made by Ferenc Sztojka of
Nagyida, a poet of Gypsy extraction, regarded as a criterion nationality
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only in determining various groups of Gypsies. However, his grouping is
far from exhaustive, and his criteria are open to serious criticism. In our
opinion a classification is important for both Hungarian ethnography and
the international investigations into the problem of Gypsies, seeing further
that a work of this kind might prove helpful to future research-work. I have
decided to make a fresh attempt at a new classification or the "Gypsies in
Hungary". In what follows, both linguistic and ethnographical considerations have been taken into account.
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them. By this means the demarcation is usually made from the two groups,
namely from the Hungarians, who are "to uchy" and the Oláh Cigánys, who
are "grimy". Within the family the Gypsies also have to show that they have
not become "touchy", that cleanliness is not important to them because
they want to satisfy Hungarian demands, but that it is in fact a particularly
Gypsy characteristic.

MARIA DUBAYOvA

The Gypsy family in Slovakia
PÉTER $ZUHAY

The self-definition of Roma ethnic groups and their perception of
other Roma groups
The aim of the article is, by approaching from the folk culture of the groups
in Hungary that are referred to as Roma, to examine the classification of the
groups and their relationship with one another, including their opinions
on other Roma groups. The conclusion is, that it is possible to register, as
a general trend among the groups, a desire to be separate and distinctive.
Indeed, almost all the groups referred to as Roma seek to clearly distinguish
themselves from other groups referred to as Roma, often rejecting any comparison with the other groups.

KATA HORVATH

&

(SABA PRÓNAI

Between "gr imy" and "touchy'~
On the purity system of a Magyar Cigány community
The text deals with the question of the Gypsy purity system, beliefs relating
to (un)cleanliness and the observance of pollution taboos as the basis of the
Gypsy identity. Ir is based on fieldwork conducted by Kata Horváth and
Cecília Kovai in 2000 in Magyar Cigány settlement of Gombaija in the Borsod County. The authors argue that the Cigánys, when making distinctions
concerning the Hungarians or other Gypsy groups, often use purity as the
main characteristic for distancing themselves. Cleanliness and dirtiness are
categories along which competition and an inner hierarchy develop within
the Gypsy community. In this argumentation the two most common categories are kényesség (griminess) on one hand and retkesség (touchiness) on the
other hand, as the permanent characteristic of those who are different from

This study deals with research into the family in the Gypsy ethnic community in Slovakia. The family is the only intra-ethnic institution which has
had structured social relations in this community up to the present. This
means that practically all intra-ethnic regulation mechanisms, values, cultural models of behaviour, of intra-ethnic communication and organization
are bound up with the institution of the family.
The rise ofthe family, analysis of the choice ofthe marital partner, analysis
of details of the rise of a Gypsy family against the background of objective
social predispositions - as far as the dissolution of matrimony in the given
community, are the points of departure for a methodological study, which
aims to solve the given problem in terms of minority - majority inter-ethnic
communication.
On the basis of the explication of the research data (2241 Gypsy families)
as well as from other sources, one may generally state the following;
1. Both methodological points of departure and the other methods used are
productive, and in this way one may get to know the situation in smaller
geographical units (regions, localities).
2. The material analyzed represents the largest sample ever studied in Cental
Europe, referring to a family of this ethnic community as a social institution.
3. The interpretation of information about a Gypsy family is indicative of
conclusions and orientation not only for further ethnological-sociological investigations, but also for practical analysis - not only in the field
of Slovak socia! politics, but also in other European countries in which
Gypsy migration may be expected
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RASTISLAV PIVOŇ

Rituallmpurity: A Part of (Not Only) Romani Traditional Culture
The text draws on theoretical works on ritual impurity among the Roma
written by Milena Hiibschmannová and Marek Jakoubek. The author connects the concept of ritual impurity in Romani culture with the presence
of similar concepts in the European Middle Ages and the beginning of the
modem times. He supports with evidence this assertion by pointing out various groups of people considered by that time to be people with an "unclean
status" (e.g. some particular craftsmen, nomadie people, illegitimate children, Jews, Gypsies etc.). As well as in Romani culture, the impure status of
these groups was marked by the prohibition of commensality, marriage and
any kind of contact with them. This status was hereditary, but at the same
time transmittable; people bom as impure were impure their whole lives,
while the "pure" could be polluted by contact with the impure. Therefore,
the only way to protect their "purity" was to limit contact with the ritually
impure. Also, the ritual impurity of women during their menstrual period,
pregnancy and after childbirth, which can be found among the Roma, was
similar with the concept of ritual impurity in the European past. The author
supports his thesis with numerous citations from academie literature, mainly
from the historical anthropology discourse. He concludes that the alleged afnnity of the Romani concept ofritual impurity with the Indian caste system
and purity complex should be challenged in favour of an interpretation in
terms of "traditional culture" without any ethnic connotations.

KVĚTA KALlBovA

The demographic characteristics of Roma in selected countries
in Central and Eastern Europe
The study was written as a part of the Council of Europe project "Demographic characteristics of national minorities in Europe" that was realized
in 1995-1999 and was based on the censuses from the beginning of the
1990's. In all of the selected countries (Bulgaria, Czech Republic, Hungary, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Romania, Slovakia and
Slovenia) the Roma had an option to declare Roma nationality; altogether
1 OII 900 persons declared Roma nationality. The main goal of the project
was the study of the demographic characteristics of the Roma population
and comparison of this data with the characteristics of the majority society,
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Le. to nnd out to what extent their demographie behavior differs from or
converge to the behavior of the majority society. The outcomes of the research proved that in the studied countries with the higher concentration of
the Roma the basie demographic characteristics of the Roma populations are
the same. The main demographic characteristics ofthese populations are: the
young age structure, the higher rate of natality and mortality in comparison
with the majority society and consequently also the faster pace of the population growth. Even though we can assume that the demographic behavior
of the Roma and the majority populations will converge, it will come in
a long run. The pace of these changes will surely be also influenced by the
different systems of values of the populations in question and the resistance
of the Roma to changes. The different demographic behavior of the Roma
population in contrast to demographic behavior of the majority population
cannot be considered to be somehow exceptional since it fully corresponds
to the given stage of the demographic evolution.

EVA

DAVIDovA

Intergenerational change: The loss of two generations in the past
half-century (the case of Gypsies/Roma in the Czech Republic)
The former situation, way oflife and value system ofGypsies/Roma changed
in unprecedented ways in the period after the Second World War in what
is now the Czech Republie. This was largely for two reasons. The nrst was
migration from their previous, traditional surroundings in Slovakia, where
they had lived for centuries, to environments in Bohemia and Moravia that
were completely new to them. Some trave1led to large industrial towns and
cities while other took part in the resettlement of border areas from which
the former German inhabitants had been expelled. The way oflife and value
system of the nrst generation of extended families came into conflict with
the lifestyle, values and laws of the majority society in these places where the
migrants arrived and in most cases later gradually settled. A further cause,
which exerted a negative influence on their development from the 1950s
onwards, was the forcible, assimilatory pressure brought to bear by the
totalitarian society of that era. Its so-called solution of the Gypsy problem
was the most uncompromising of all Communist regimes in the region and
consequences for Roma included the progressive loss of their language and
family authórity and serious deformations of their value system, all ofwhich
affected the second, third and still rising younger generation. A further forty
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years of this policy in practice broke the continuity of natural development
and resulted in the loss of two generations. The current, growing problems
suffered by many Roma communities, not only those that are soda!ly exduded, are a reflection of this whole experience.
The second integral part ofthis artide looks at the case ofa concrete loca!"
ity - the south Bohemian town of Český Krumlov - where the development
of immigrant Gypsy/Roma generations and their generationa! watershed
followed a spedfic course. This is evident from the differentiated position
of individua! family communities in relation to their lineage - Jajta, to their
newly adopted home and to the importance of dispersed or concentrated
residential patterns in particular loca!ities.
The article condudes with a discussion of the stili undarified and unresolved problems of the position and place ofRoma in sodety (a debate not
helped by incorrect genera!isations about an undifferentiated Roma community) , both from the perspective ofthe majority and that ofRoma themselves.

WILL GUY

RESUMt

formation of a part of the studied group in the Czech loca!ities after their
emigration since the end of the WWlI from Slovakia. The authors present
a model of the patterns which prevailed in the choice of the marita! partner
in the oldest generation, living in the Slovak Gypsy settlements. This pattern was characterized by stress on the fact that the marita! partner should
be either a cognate or an affine or related by both of these ways. The first
generation of the people who left Slovakia and settled in the Czech urban
localities adhered to these patterns. The second generation, born or brought
up in the Czech Republic, either stick to the old patterns (within the origina!
kin group), or tried to devise new solutions (a marriage with a non-Gypsy,
a marriage with another, non-Czech stranger, or a marriage with a member
of a strange Gypsy group from the same loca!ity). These solutions, and marriages following from them, were, however, mostly unsuccessful. In the third
generation the same patterns are applied as in the first generation, but not
with the members of the origina! kin group, but with the other (for previous years considered as strange) Gypsy groups from the same loca!ity. Many
marital a!liances are established between these groups, till this time strange
and mutually endogamous.

The significance of family ties in Czech and Slovak Roma migration
In his artide Will Guy discusses a vety contemporary issue, the controversia!
migration of Roma asylum seekers from the Czech and Slovak Republics to
western European countries. The author points out the fact that the most
significant characteristic of this migration is that Roma asylum seekers often
attempt to migrate in extended family groups. Apart from the extended
character ofthese travelling groups the Roma a!so strive to maintain their kin
ties across the different countries. Will Guy compares the recent migration of
Roma from centra! to western European countries with the migration within
the Czechoslovak state in the 1970s, when he carried out his fieldwork there.
The crudal aspect of Roma migration, both in the past and in the present,
is on the one hand the maintaining of the extended family and on the other
hand the effort to provide economica!ly for the wellbeing of its members.

LENKA BUDILovA

&

MAREK JAKOUBEK

Three-generation model of the transformation of a Gypsy kin group
The artide is based on the ana!ysis of the field data from the Slovak and
Czech loca!ities inhabited by the Gypsies. Ir presents a model of the trans-
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The socio-spatial dynamics of kinship in the Gypsy settlement
Authors' research supporrs the thesis that soda! organization and kinship
system in Gypsy "osadas" co-exist in a vety close relationship. In their artide,
the authors focus on the ana!ysis of the process oftransformation ofmarriage
patterns in one, or two respectively, Gypsy "osadas" in eastern Slovakia. After
the summarization and critique of some possible theoretical approaches to
the study of kinship in Gypsy "osadas", authors ana!yze conditions under
which formations ojkinship relations, not seen as solid "structures", transform
and how they adapt to externa! extra-cultura! conditions and influences.
Kinship systems in Slovakian Gypsy "osadas" are thus not seen as self-reprodudng structures, but rather as dynamic fields for arranging expedient soda!
networks and relations.
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Matt T. Salo, antropolog a ciganolog
Po studiu filozofie získal Ph.D. z antropologie na State University of New
York at Binghamton. Ve studiu Cikánů se angažuje od šedesátých let
20. století. Publikoval řadu statí a knih zaměřených především na teritorium severní Ameriky a zejména na cikánskou etnicitu (Salo, M. T. 2003.
Romnichels, Roaders and Travelers on the Great Plains. In: Ethnic ldentities in Dynamic Perspective. Budapest: Hungarian Academy of Sciences,
s. 147-158; Salo, M. T. 2003 Ispoluautor se Sheilou Salol. Basket Makers of
York, Pennsylvania, c. 1840-1930. In: Ethnic ldentities in Dynamic Perspective. Budapest: Hungarian Academy of Sciencess, s. 139-146; Salo, M. T.
1998. Gypsies in the Field, Gypsies in the Ubrary. American Library
Association Ethnic Materials and lnformation Exchange Bulletin. Vol. XV 13/,
1, s. 7-8, 16-17; Salo, M. T. 1987. The Gypsy Niche in North America:
Some Ecological Perspectives on the Exploitation of Social Environments.
In: Aparna Rao, led.!, The Other Nomads: Peripatetic Minorities in CrossCulturalPerspective. Bohlau Verlag: KaIn, Wien, s. 89-109; Salo, M. T. 1986
Ispoluautor se Sheilou Salol. Gypsy Immigration to the United States. In:
Grumet, Joanne led.!, Papers ftom the 6th and 7th Annual Conferences. New
York: GLSNA, s. 85-96; Salo, M. T. 1982 IEditorl Urban Gypsies, Special
double issue of Urban Anthropology ll, 3-4, 168 stran. Česky: Salo, M. T.
2008. Cikánská etnicita: Důsledky nativních kategorií a vztahů pro etnickou klasifikaci. In: Jakoubek, M. led.!, Cikáni a etnicita. Praha: Triton,
s. 206-240). Byl prvním, kdo prováděl výzkum americké populace Romničelů; objevil do té doby neznámou skupinu Roaderů a se svou ženou Sheilou
Salo objasnil původ Jenišů ve Spojených státech. V současnosti se zaměřuje
na studium amerických Sintů, Cikánů-Ludarů a skotských Travellerů, při
čemž stále pokračuje ve výzkumu Romničelů, romských skupin Cikánů
a ostatních travellrských populací.
Od roku 1978 byl členem výkonného výboru Gypsy Lore Society,
v několika obdobích byl jejím prezidentem a angažuje se ve všech sférách
působení této organizace. Byl organizátorem několika každoročních setkání Gypsy Lore Society, včetně konference ke stému výročí Společnosti
v roce 1988.
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Sheila Salo, ciganoložka
Prováděla etnografický výzkum severoamerických Romů, Romničelů a Ludarů a věnovala se historickému studiu cikánských skupin ve Spojených
státech a evropských Romů v Asii. Kromě prací, na nichž se autorsky
podílela společně s Mattem Salo (1977: The Kalderaš in Eastern Canada.
Ottawa: National Museums of Canada; 1986: Gypsy Immigration to the
United States. In: Grumet, Joanne led.!, Papersftom the 6th and 7th Annual
Conferences. New York: GLS, s. 85-96; 2003 Ispolečně s Mattem Salo/: Basket Makers ofYork, Pennsylvania, c. 1840-1930. In: Ethnic ldentities in Dynamic Perspective. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, s. 139-146),
je autorkou rejstříku ciganologických sbírek z výzkumů Carlose de WendlerFunaro [Register ofthe Carlos de Wendler-Funaro Gypsy Research Collection]
(1986, Washington, DC: Archives Center, National Museum of American
History, Smithonian Institution) a řady dílčích studií, jako např. 1988:
"Stolen by Gypsies": The Kidnap Accusation in the United States. In:
Grumet, Joanne (ed.), Papers ftom the Eight and Ninth Annual Meetings.
New York: GLS, s. 25-41; 1992: The Flight into Mexico, 1917 [Útěk do
Mexika roku 1917], Journal of Gypsy Lore Society, 2, s. 161-81; 1999: Au
American Rom Family in the World, c. 1918-1949, Journal of the Gypsy
Lore Society ser. 5, s. 117-132, 1995 (editorka a autorka poznámek): "The
Ways of My People." Lolya Steve Kaslov, Journal of the Gypsy Lore Society
ser. 5, 5, s. 15-50. Společně s Williamem G. Loockwoodem sestavila anotovanou bibliografii Cikánů a Travellerů v severní Americe [Gypsies and
Travelers in North America: An Annotated Bibliography] (The Gypsy Lore
Society Publication No 4, Cheverly, Maryland, 1994); dohromady s Csabou Prónaiem pak editovala sborník Ethnic ldentities in Dynamic Perspective:
Proceedings ofthe 2002 Annual Meeting ofthe Gypsy Lore Society (Ethnic and
National Minority Studies Institute HAS, Budapešť, 2003). Od roku 1991
do roku 1999 byla editorkou časopisu Gypsy Lore Society UournalofGypsy
Lore Society], v současnosti pak edituje bulletin téže společnosti [Newsletter
ofthe Gypsy Lore Society]. Od roku 1976 je členkou řídícího výboru Gypsy
Lore Society a jejím pokladníkem, v letech 2002 až 2006 zastávala funkci
prezidenta této společnosti.

Fredrik Barth, sociální antropolog
Studoval na univerzitě v Chicagu a Cambridge. Své četné a dlouhodobé
terénní výzkumy realizoval zejména v Asii - uskutečnil výzkum v iráckém Kurdistánu, pákistánské oblasti Swat, v Íránu, Ománu či Bhútánu.
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Z mimo-asijských lokalit dělal E Barth výzkum v rodném Norsku (k nejvýznamnějším příspěvkům v této oblasti náleží jeho studie The Social
Organization of a Pariah Group in Norway, Norweg 5, s. 125-44) a dále
v Súdánu (Darfur). Fredrik Barth se v prvních fázích své odborné kariéry
věnoval zejména politické a ekonomické antropologii. Do tohoto období
spadá např. vydání jeho monografie Political Leadership among Swat Pathans z roku 1959 či Models oj Social Organization z roku 1966. Později
se Barth začal odborně angažovat zejména v problematice etnických skupin a etnických procesů. Bezesporu nejvýznamnější publikací z oblasti
teorie etnicity je Barthem editovaný sborník Ethnic Groups and Boundaries z roku 1969, v němž byla formulována teorie etnicity, zdůrazňující
koncept hranic spíše než kulturní "obsah" který se nalézá v jejich rámci.
Fredrik Barth je považován za zakladatele moderní norské antropologické
tradice.

David Lagunas, sociální antropolog
David Lagunas je profesorem sociální antropologie na UniversidadAutónoma
del Estado de Hidalgo v Mexiku. Titul Ph.D. získal v humanitních vědách
na Universidad de Jaén. Věnuje se výzkumu katalánských Calós, antropologii turismu a způsobům konstruování etnických identit v současném světě.
Mezi jeho nejvýznamnější publikace patří: Lagunas, D. A. - Anta, José Luis.
2002. lntroducción a laAntropología Social [Úvod do sociální antropologie].
Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Lagunas, D. A.
2002. Modern Gypsies: the Calos of Catalonia [Moderní Cikáni: Katalánští
Calós], Romani Studies 5, Vol. 12, No 1, s. 35-55; Lagunas, D. A. - Anta,
José Luis. 2003. Vidas al margen: gentes, cultura, identidad en Hidalgo [Zivoty
na okraji: Lidé, kultura a identita v Hidalgo]. Jaén: Meta4.; Lagunas, D. A.
2004. Hablar de otros. Miradas y voces del mundo Tepehua [Mluvit o těch
druhých. Pohledy a hlasy ve světě Tepehua]. México D. E: Plaza y Valdés.; Lagunas, D. A. 2005. Los tres cromosomas: modernidad, identidad y
parentesco entre los gitanos catalanes [ni chromozomy: modernita, identita
a příbuzenství u katalánských Cikánů]. Granada: Comares; Lagunas, D. A.
2007. Antropología y turismo [Antropologie a turismus]. México D. E: Plaza
y Valdés; Lagunas, D. A - Sánchez, Sergio. 2008. Estudios de Antropología
e Historia. Antropología Social [Antropologické a historické studie. Sociální
antropologie], (v tisku).

MEDAILONKY

AUTORŮ

I 345

Elena Marušiaková, etnografka
Elena Marušiaková je autorkou několika publikací o Cikánech v Bulharsku,
na Balkáně a ve střední a východní Evropě. Mezi její nejvýznamnější publikace (spolu s Veselinem Popovem) patří monografie Marushiakova, Elena Popov, Vesselin. 1997. Gypsies /Roma/ in Bulgaria. Frankfurt am Main: Peter
Lang; a kniha o Cikánech v Osmanské říši (Marušiakova, Elena - Popov, Vesselin. 2000. Ciganite v Osmanskata imperija. Centar za ciganoložki izsledvanija/
Izdatelska kašta "Litavra" [Collection Interface: 22]). Tato autorská dvojice
vydala též několik sborníků věnovaných romskému folkloru "Studii Romani"
(sv. I, 1994; sv. II, 1995, sv. III-IV, 1997, sv. V-VI, 1998). Po roce 1989
Elena Marušiaková spoluzakládala Společnost pro studium minorit Studii
Romani. E. Marušiaková je vedoucí Oddělení etnologie Balkánu v Etnografickém institutu s muzeem Bulharské akademie věd, kde spolu s V. Popovem
založili Cikánské/Romské výzkumné centrum se specializovanou knihovnou romských/cikánských studií s archivem (http://www.studiiromani.org).

Ignacy-Marek Kamitíski, sociální antropolog
Studoval právo a etnografii na Jagellonské univerzitě v Krakově, později
etnografii ve Varšavě. Titul Ph.D. v sociální antropologii získal v roce 1980
na univerzitě v G6teborgu ve Švédsku. Od roku 1978 má švédské občanství.
V letech 1980-1982 působil na katedře sociologie a antropologie na Metropolitní univerzitě v Tokiu, kde získal post-doktorské stipendium japonské
vlády. V současné době je hostujícím profesorem na Linacre College na Oxfordské univerzitě. Profesor Kamitíski přednášel aplikovanou antropologii,
interkulturní komunikaci a mezikulturní fllmovou tvorbu na japonských
a evropských univerzitách: v Tokiu, G6teborgu, Uppsale a Varšavě. Zabývá
se komparativním studiem politické kultury a řešením konfliktů v etnických
a sociálních menšinách. Jeho globálně zaměřený terénní výzkum zahrnuje
fllmovou tvorbu u Okinawů, Ainů, Romů a Inuitů. V roce 1984 byl zvolen
členem švédského sdružení spisovatelů (Swedish Writers' Union) a jeho práce
jsou publikovány v jedenácti jazycích. Od roku 2008 je ředitelem výzkumných aktivit LinguaPax Asia v Tokiu.

Kamill Erdos, ciganolog, etnograf a lingvista
Jako důstojník se za druhé světové války dostal do francouzského zajetí, kde
se naučil tzv. "karpatsko-cikánské" a "valašsko-cikánské" dialekty. Vycházeje
z těchto znalostí posléze sbíral lingvistické a etnografické materiály, na jejichž
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základě vypracoval dodnes užívanou klasifikaci skupin maďarských Cikánů.
Zajímal se o široké spektrum maďarské lidové kultury; usiloval o poznání
duchovního života lidu a jeho materiální kultury. Zabýval se též historií
výzkumu Cikánů. Jeho dílčí analýzy byly uveřejněny v časopisech Néprajzi
Kozlemények, Journal oj the Gypsy Lore Society a Études Tsiganes. Jeho nejvýznamnějším dílem je: A Békés megyei cigányok - Cigánydialektusok
Magyarországon [Cikáni v župě Békés. Cikánské dialekry v Maďarsku]. In:
A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 3-4. Gyula, 1959.

Péter Szuhay, etnolog a sociolog
V roce 1978 získal na universitě Eotvose Loránda diplom v oboru etnografie-muzeologie a roku 1980 na téže univerzitě v oboru sociologie. Od
sedmdesátých let až do současnosti se účastnil řady terénních výzkumů
(1978: výzkum etnických vztahů v župě Somogy; 1983-1987: historicko-sociologický výzkum v obci Besenyotelek /župa Heves/; 1989-dodnes:
etnické, religiózní, ekonomické a identitární diference v romských komunitách v obcích Nagycserkesz /župa Szabolcs-Szatmár/, Kétegyháza /župa
Békés/, Felsotelekes, Szendrolád, a Árokto /župa Borsod/ a Ozora /župa
Tolna!) a věnoval se různým badatelským tématům (1976-1980: Zeměděl
ská ekonomika ve 20. století v župě Borsod; 1978-1982: rituály a obřady
v soudobém Maďarsku). V současnosti působí jako kurátor romských sbírek
Etnografického muzea v Budapešti. Je autorem řady publikací věnovaných
romské problematice (např.: A társadalom peremén. Képek a magyarországi
cigányság életébIJl [Na okraji společnosti. Obrazy ze života Cikánů v Maďar
sku], Budapešť: Néprajzi Múzeum - CSzMMK, 1989, 96 s.; A magyarországi
cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. [Kultura Cikánů v Maďarsku: etnická kultura nebo kultura chudoby?], Budapešť: Panoráma - Medicina, 1999,205 s.; Képek a magyarországi cigányság 20. századi
torténetébIJl [Obrazy z historie Cikánů v Maďarsku ve 20. století], Budapešť:
Néprajzi Múzeum, 1993, 365 s. /společně s Antónií Barati/; Az emlékezés
színes álmai -A magyarországi kortárs cigány képzlJmuvészek reprezentatív
tárlata [Barevné sny - reprezentativní výstava současných maďarských cikánských umělců]. Budapešť, 2007, 99 s.) a dalším tématům (např.: A Szendro kornyéki falvak paraszti gazdasága a kapitalizmus korában [Zemědělská
ekonomika v regionu Szendro ve věku kapitalismu]. Borsodi Kismonográfia,
Vol. 8, Miškolc, 1982,210 s.), spoluautorem (společně s Edit Koszegi) desítky dokumentárních filmů (Romák Kozép- és Kelet-Európában [Romové ve
střední a východní Evropě], Etnografické muzeum, 44 min, 1999; Cigány-
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-kép - Roma-kép [Obrazy Cikánů - obrazy Romů], Etnografické muzeum,
78 min, 2002; Kései sziiletés [Pozdní zrození], Néprajzi Múzeum, 65 min,
2003; Pászítás, avagy az egyuttélés [Přizpůsobení anebo soužití] I-VI., Fórum
Film A1apítvány, 6 x 65 min, 2004) a autorem řady výstav (např. Obrazy
z historie Cikánů v Madársku ve 20. století Etnografické muzeum, Budapešť,
700 m 2 , 1993; Maďarský institut v Berlíně, Berlin, 400 m 2, 1994; Nyírbátor,
400 m 2, 1994; Hatvan, 200 m 2, 1995; Romové střední a východní Evropy,
Etnografické muzeum, Budapešť, 900 m 2, 1998; Vzpomínky na Pharrajimos. Romský holokaust. Holocaust Center, Budapešť, 200 m 2 , 2004). Je též
autorem DVD-ROM Aroma kultúra virtuális háza [Virtuální dům romské
kultury], 2006/2008.

Kata Horváth, kulturní antropoložka
Kata Horváth je maďarská kulturní antropoložka, která je v současné době
studentkou doktorského oboru kulturní studia na Univerzitěv Pécsi. Zabývá
se problematikou cikánských skupin, uskutečnila terénní výzkum u "maďar
ských Cigánů" (magyar cigány) ve východní části Maďarska. Zaměřuje se na
diskurzivní konstrukci odlišností v každodenních situacích. Je výzkumnou
pracovnicí ve skupině Theater in Education (KÁVA) v Budapešti, která se
věnuje aktivitám ve prospěch chudých (většinou romských) dětí a používá
metodu dramapedagogiky.

Csaba Prónai, kulturní antropolog
Působí na katedře kulturní antropologie Fakulty sociálních věd University
Eotvose Loránda v Budapešti. Titul MA obdržel v oborech historie, kulturní antropologie, maďarský jazyk a literatura a estetika. Dizertační práci
v oboru sociologie obhájil v roce 1999. Zabývá se historií antropologie a vývojem antropologických teorií, zejména ve vztahu k ciganologii. Je autorem
monografie Cigánykutatás és kulturális antropológia [Ciganologie a kulturní
antropologie] (1995), v níž shrnul své přednášky na dané téma.

Mária Dubayová, etnografka a kulturní antropoložka!
Doc. Ph. Dr. Mária Dubayová, CSc. ukončila vysokoškolské studium na FF
Univerzity Komenského v Bratislavě v r. 1969 v oboru národopis diplomovou
1

Spoluautorkou medailonku je Tatiana Búgelová.
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prací na téma Ludové výtvarné umenie na severnom Spiši - Zamagurí, so
zv!áštnym zretelóm na umelecké výrobky z dreva. Po ukončení vysoké školy
nastoupila jako asistentka na FF UK v Prešove UPJŠ v Košicích. Od
roku 1979 pracovala ve Východoslovenském muzeu v Košicích. Podílela
se na přípravě více než 50 výstava dvou stálých expozic. V dubnu 1982
vykonala rigorózní zkoušku na Katedře evropských dějin a etnografie na
Univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Od roku 1984 začala pracovat v Ukrajinském národním divadle v Prešově jako dramaturgyně pro soubor PULS.
V roce 1987 M. Dubayová nastoupila na Společenskovědný ústav SAV
v Košicích, kde se věnovala problematice výzkumu romské rodiny. Tuto
problematiku zpracovala i v dizertační práci na téma vazby cigdnskej rodiny
na vlastné etnické spoločenstvo a dynamika týchto vazieb, kterou obhájila na
Etnologickém ústavu SAV v lednu 1993.
Od roku 1991 začala na FF v Prešově pracovat jako externí lektorka a od
školního roku 1992/93 nastoupila jako odborná asistentka na katedru vzdě
lávání dospělých; od roku 1995 působila na katedře managementu. V dubnu
2003 se habilitovala na docentku pro obor etnologie před Vědeckou radou
FF Univerzity Konštantína filozofa v Nitře.
M. Dubayová je autorkou monografie Rómovia v procesoch kultúrnej
zmeny. Kultúrno-antropologickd štúdia (Prešov: FF PU v Prešove. 185 s.);
kromě toho publikovala řadu dalších vědeckých prací a studií v zahranič
ních a domácích časopisech a sbornících (kromě již uvedených viz např.:
1989: Vazby cigánskej rodiny na vlastné etnické spoločenstvo. In: Bačová,
V. led.! Teoreticko-metodologické východiská výskumu cigánskej rodiny
a cigánskych občanov, Košice: SvÚ SAV, s. 83-94; 1990: K problematike
cigánskej lokálnej a cigánskej etnickej skupiny, Slovenský národopis, 1-2,
s. 274-278; 1995: Chudoba ako problém kultúry. In: Ikol. aur.! Chudoba
ako socidlny problém: teória a prax, Bratislava: Mezdinárodné stredisko pre
štúdium rodiny, s. 78-80; 1995: Malé mesto na východnom Slovensku
a vznik jedného národnostného divadla, Etnologické rozpravy, 2/1995,
s. 38-45, 1995: Poznámky etnológa k problému vzdelávania rómskych
detí, Slezský sborník 93, 1-2, Opava: Slezský ústav SZM, s. 165-168;
1997: Niektoré problémy intra a extrakultúrnej komunikácie I na príklade
kultúrnoantropologického výskumu rómskej kultúryl In: Slovakia and
Europe, vol. II., Brusel: Prolingua, s. 54-60; 2000: Rómovia v postkomunizme. In: Dilema č. 1, s. 50-55; 2000: Etnicita a občanská spoločnost,
alebo paradoxy etnického vývoja Rómov. In: Šrajerová, O. led.! Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy, Opava: Slezský ústav Slezského muzea v Opavě, s. 227-234; 2001:
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Chcú či nechcú sa rómske deti učit? Etnologické rozpravy, roč. 8, č. 2,
s. 52-57).
Byla spoluautorkou tří expertních zpráva řešitelkou grantových projektů
schválených grantovou komisí KEGA.

Rastislav Pivoň, romista
Absolvoval studium na katedře romské kultury v Nitře (diplomová práce:
Lexikografický rozbor nárečia Rómov z okolia Trnavy), od roku 2004 externí
doktorand oboru romistika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Zabývá se studiem jazyka, zejména pak dosud málo zpracovanými dialekty romštiny na západním Slovensku. Kromě toho se zabývá také sběrem
folkloru a lidových vyprávění. Zvláštní zájem věnuje studiu kultury tzv. olašských Romů. Společně s Petrem Stojkou napsal o této skupině monografii
Amáro Trajo/Náš život, SD Studio: Bratislava, 2003, 138 s.
Od roku 2005 se podílel na experimentu Státního pedagogického ústavu
v Bratislavě o zavedení romštiny jako vyučovaného jazyka na základních
a středních školách, kde patřil spíše k oponentům tohoto experimentu.
Od roku 2004 absolvoval řadu terénních výzkumů v romských osadách
po celém Slovensku, ale i v Rumunsku, Rusku, Rakousku, Maďarsku, Finsku a jinde.
Kromě uvedené monografie je také autorem dílčích studií z oblasti jazykovědy (2008: Formování romského národa a roština Ipředevším na školách/.
In: Jakoubek, Marek & Hirt, Tomáš leds.! - Rómske osady na východnom
Slovensku z hládiska terénneho antropologického výskumu 1999-2005, Nadácia otvorenej spoločnosti OSF: Bratislava 2008, s. 93-102), historie, (2004:
Arcivojvoda Jozef Karol Ludovít Habsburk - jeho výsost romista, Romano
Džaniben, ňilaj 2004, s. 92 Ispolečně s A. Gálovoul) a etnologie.
Květa

Kalibová, demografka
Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1990-2007 pracovala na katedře demografie, kde přednášela Světový
populační vývoj a Základy demografie. Kromě obecné demografie patří
mezi hlavní oblasti jejího odborného zaměření národnostní/etnická skladba
obyvatelstva, demografické studium národnostních menšin se zaměřením
na romskou populaci v ČR a v Evropě, populační vývoj České republiky
v rámci populačního vývoje Evropy a světový populační vývoj. Autorka
spolupracovala na projektech mezinárodních organizací (OECD, UNICEF)
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zaměřených na romskou populaci v Evropě a v letech

1994-1999 byla členem
Skupiny specialistů na demografickou situaci národnostních menšin při Radě
Evropy. Její publikační činnost je zaměřena kromě studií o populačním
vývoji v České republice a v Evropě především na možnosti statistického
zjišťování národnostní/etnické skladby obyvatelstva a na demografické charakteristiky romské populace. Publikace: (Kalibová, K. 2001. Romové v Evropě z pohledu demografie, Demografie 200112; Kalibová, K. 2000. Caractéristiques démographiques de la population romltsigane dans certain pays
d'Europe centrale et orientale. In: Les caractéristiques démographiques des
minorities nationals dam certain Etats européens. Coordinateurs: W Haug,
Y. Courbage, P. Compton. Volume 2. Études démographiques, No 31. Editions du Conseil de ľEurope. Strasbourg 2000; Kalibová, K. 1999. Romové
z pohledu statistiky a demografie. In: Kol. aut. Romové v České republice
(1945-1998). Socioklub. Praha; Kalibová, K. - Haišman T., Gjuričová, J.
1993. Gypsies in Czechoslovakia: demographic development and policy perspectives. In: Loughlin, J. O. - Wusten, H. (ed.), The New Political Geography
ofEastern Europe. Belhaven Press. London. New York.

Eva Davidová, etnoložka2
Narodila se v Praze, kde také vystudovala národopis a dějiny umění na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je první etnoložkou v Čechách,
která se soustavně věnovala problematice Cikánů/Romů, které zkoumala
jak na Slovensku, tak i v českém prostředí. Jako první u nás věnovala tomuto tématu svou diplomovou práci. Po ukončení vysoké školy neměla
však na přelomu 50. a 60. let možnost na tématu odborně pracovat. Byla
zaměstnána na středočeském Krajském národním výboru, později na vlastní
žádost odešla na východní Slovensko a v obou případech se snažila poznávat
život a kulturu Cikánů/Romů vlastními výzkumy. Své poznatky z východoslovenského pobytu (v letech 1960-1962), předměty, které shromáždila,
včetně svých fotografií prezentovala na velké výstavě v Košicích v roce 1962,
"Cigáni východného Slovenska", první svého druhu. V letech 1965-1968
pracovala ve výzkumném oddělení Osvětového ústavu v Praze. Od 1. srpna
1968 byla přijata (spolu s M. Hiibschmannovou) do Ústavu pro filozofii
a sociologii ČSAV, kde působila do roku 1976. V roce 1976 se Eva Davidová přestěhovala z Prahy do Českého Krumlova a zde působila v Okresním
2 Autorem medailonku je
upraven a zkrácen).
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muzeu, přičemž začala zpracovávat výzkum poválečných změn
zejména přeměn jeho etnicko-národnostního složení. Kontakt s Prahou však neztratila. Zejména v 80. letech, kdy se
začaly realizovat výzkumy cikánské/romské populace v Ústavu pro etnografii
a folkloristiku ČSAV, zde byla stálým spolupracovníkem. V roce 1991 spoluzaložila Muzeum romské kultury v Brně, v němž odborně pracovala dvanáct
let a spoluvyrvořila základ dnes rozsáhlého muzejního sbírkového fondu.
Dodnes je externí spolupracovnicí muzea. Současně přednášela romistiku
na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2003 přednáší na Jihočeské
univerzitě - na Zdravotně-sociální fakultě v Českých Budějovicích.
K nejvýznamnějším dílům E. Davidové patří publikace Bez kolíb a šiatrov
(Košice 1965), která je etnografickým popisem specifik způsobu života a kultury Cikánů/Romů na Slovensku. Určitým pokračováním tématiky je její
publikace Romové a česká společnost: hledání domova, porozumění a vzájemného soužití (Praha 2001), který vyšel za přispění Hlávkovy nadace. Pravdě
podobně nejvýznamnějším dílem E. Davidové je publikace Romano drom Cesty Romů 1945-1990: změny vpostavení a způsobu života Romů v Čechách,
na Moravě a na Slovensku (Olomouc 1995, reedice 2004), která se pak stala
i její zredigovanou dizertační prací. Uměnovědná profilace E. Davidové je
patrná z publikace Černobílý život - The Life in Black and White, sestavené
ve spolupráci s fotografem J. Štreitem a M. Černou (Gallery, Praha 2000).
Vedle etnografických prací se E. Davidová věnovala též folklórním projevům
a především pak hudební a písňové tvorbě Romů; viz např.: A letelepedett
cigányság népzenéje Csehszlovákiában, Folk Music ofthe Sedentary Gypsies of
Czechoslovakia, Lidové písně usedlých Cikánů-Romů v Československu (Budapešť 1991), sestavené spolu s J. Žižkou, dále Čhajori romaňi - Romská
dívenko (Praha 1999), vydané K. Holubem, nebo Vlachicka djila, nejstarší
terénní nahrávky hudebníhofolkloru olašských Romů z České a Slovenské republiky (Academia, Praha, 2001).
E. Davidová studuje Romy též s přihlédnutím na širší evropský kontext.
Spolu s P. Lhotkou a P. Vojtovou publikovala práci Právní postavení Romů
v zemích Evropské unie (Triton, Praha 2005). Je dlouholetou aktivní členkou
nejstarší vědecké ciganologické společnosti Gypsy Lore Society. Kromě uvedených publikací obsahuje bibliografie E. Davidové též např. Davidová, E. 1970.
The Gypsies 1970 in Czechoslovakia,]ournalofthe Gypsy Lore Society, I, 3--4,
s. 84-97, II. (1971),1-2, s. 40-51; Davidová, E. 1982. Le Folklore vocal des
Tsiganes contemporain en Tchécoslovaquie, Études Tsiganes, 2-3, s. 4-12;
Davidová, E. 1988. Cikáni (Romové) v městském prostředí Českého Krumlova (1945-1988). In: Cikáni v průmyslovém městě, Zpravodaj KSVlEF, č. 3,
českokrumlovského pohraničí,
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ÚEF ČSAV, Praha, s. 2-81; Davidová, E. 1988. Lidové náboženství Cikánů-Romů v 50. letech 20. století, před rozpadem jejich tradiční komunity,

Slovenský národopis, 36, I, s. 93-104; Davidová, E. 1989. Tradiční i současný
romský (cikánský) písňový folklor, Český lid 76, 1, s. 39-46; Davidová, E.
1992. Ke způsobu bydlení Romů v českých zemích a na Slovensku. In: Bulletin muzea romskékultury, Brno,!, s. 8-15; Davidová, E. 2001. Romové a česká
společnost. Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky, Studie 3. Praha.
Will Guy, antropolog a sociolog
Působí jako výzkumník na Katedře sociologie a antropologie a v Centru
pro studium etnicity a občanství na University of Bristol. Jako lektor se vě
nuje otázkám výzkumné metodologie, problematice evropské rozmanitosti
a občanství v Evropě a Romům. Poté, co ve druhé polovině šedesátých let
20. století žil a pracoval v Československu, napsal a v roce 1977 obhájil
dizertaci věnovanou problematice úsilí komunistického režimu o asimilaci
československé romské minority. V práci vycházel z analýzy dokumentů
vztahujících se k vládní politice, jakož i z rozsáhlého terénního výzkumu zahrnujícího pobyt v segregovaných romských osadách na východním Slovensku a také mezi romskými migranty ze Slovenska v českých městech. V této
době též spolupracoval se Svazem Cikánů-Romů a jako překladatel doprovázel jeho delegaci na první Světový romský kongres, který se konal roku
1971 v Londýně.
Od té doby pokračoval v pravidelných výzkumných cestách do střední
a východní Evropy a na Balkán, na jejichž základě publikoval množství textů
věnovaných především Romům. V roce 2001 editoval publikaci komplexně
popisující situaci Romů v daném regionu (Guy, W led.l2001. Between Past
and Future: The Roma ojCentral and Eastern Europe. Hatfleld: University of
Hertfordshire Press) a v roce 2004 spolueditoval studii o romských migracích pro Etnologický ústav AV ČR (Guy, W - Uherek, Z. - Weinerová, R.
Ieds.l 2004. Roma Migration in Europe: Case Studies. Etnologický ústav AV ČR
v Praze). Vedle akademického výzkumu prováděl v oblasti romské problematiky řadu šetření pro různé mezinárodní nevládní organizace, jakož i pro
Evropskou komisi, pro kterou provedl evaluaci romských programů dotovaných Evropskou unií v České republice, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku,
Španělsku a Chorvatsku. Je členem výkonného výboru časopisu Ethnicities
a členem redakční rady časopisu Český lid.
Kromě uvedených děl je Will Guy autorem celé řady dalších studií a knih,
z nichž k nejvýznamnějším patří: (1975) Ways oflooking at Roms: the case
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ofCzechoslovakia. In: Rehflsch, F. (ed.), Gypsies, Tinkers and Other Travellers,
London: Academic Press; (1975) Historical background. In: Koudelka, J.
Gypsies. London, Paris, New York: Aperture Inc.; (1998) Afterword 1996:
A brave new world. In: Tong, D. (ed.), Gypsies: A Book oj lnterdisciplinary
Readings. New York: Garland Publishing Inc.; Guy, W 2001. Romani
identity and post-Communist policy. In: Guy, W (ed.), Between Past and
Future: The Roma oj Central and Eastern Europe. Hatfleld: University of
Hertfordshire Press; (2001) [The Roma ofl the Czech lands and Slovakia:
Another false dawn?" In: Guy, W (ed.), Between Past and Future: The Roma
oj Central and Eastern Europe. Hatfleld: University of Hertfordshire Press;
(2002) Late arrivals at the nationalist games: Romani mobilisation in the
Czech lands and Slovakia. In: Fenton, S. and May, S. (eds.), Ethnonational
ldentities, London: Macmillan; (2003) "No 50ft touch": Romani migration
to the UK at the turn of the 21st century, Nationalities Papers, Vol. 31, no. 1,
March; (2004) Recent Roma migration to the United Kingdom. In: Guy, W Uherek, Z. - Weinerová, R. (eds.), Roma Migration in Europe: Case. Etnologický ústav AV ČR v Praze; (2006) EU-funded Roma Programmes: Lessons
from Hungary, Slovakia and the Czech Republic. London: Minority Rights
Group International. http://www.minorityrights.org/admin/Download/pdf/
MRG_Phare2006.pdf (společně s M. Kovatsem).

Lenka Budilová, sociální antropoložka
V roce 2005 absolvovala obor Obecná antropologie na Fakultě humanitních
studií Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je studentkou doktorského studijního programu Etnologie na Katedře antropologických a historických věd Fakulty fllozoflcké Západočeské univerzity v Plzni.
Zabývá se problematikou příbuzenství v cikánských skupinách v České
republice a ve Slovenské republice a u českých reemigrantů z bulharského
Vojvodova. Je autorkou řady studií věnovaných příbuzenství, manželství
a rodině (např. Budilová, Lenka - Jakoubek, Marek. 2005. Ritual Impurity
and Kinship in a Gypsy Osada in Eastern Slovakia, Romani Studies 5, Vol. 15,
No. 1, June 2005, s. 1-29; Jakoubek, Marek- Budilová, Lenka. 2006. Kinship, Social Organization and Genealogical Manipulation in Gypsy Osadas
in Eastern Slovakia, Romani Studies, Vol. 16, No. 1, June 2006, s. 63-82;
Budilová, Lenka. 2008. Některé aspekty příbuzenství a sňatkových vzorců
u "vojvodovských Čechů", Český lid/Etnologický časopis 95, 2, s. 127-142)
a obecně problematice cikánských skupin v ČR a SR (Budilová, Lenka
2008. The Dynamics of Identities - Kinship, Locality, State and Europe:
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The Case of Gypsies from Chminianske Jakubovany. In: Marushiakova, E.
(ed.), Dynamics ofNationalIdentity and Transnational Identities in the Process
ofEuropean lntegration. Cambridge Scholars Publishing, s. 407-415. Společně s Markem Jakoubkem editovala sborník o cikánské rodině (Budilová,
Lenka - Jakoubek, Marek. 2007. Cikánská rodina a příbuzenství. Plzeň: Zá~
padočeská univerzita v Plzni a Vlasta Králová), a sborník o cikánských skupinách Budilová, Lenka - Jakoubek, Marek. 2008. Cikánské skupiny a jejich
sociální organizace. Brno: CDK). Je členkou Gypsy Lore Society a European
Association ofSocialAnthropologists. Kontakt: Mgr. Lenka Budilová, Katedra
antropologických a historických věd Fakulty fllozofické Západočeské univerzity v Plzni, Tylova 18, 306 14 Plzeň, e-mail: budlenka@hotmail.com.

Marek Jakoubek, sociální antropolog a hermeneur
Zabývá se cikánskými-romskými skupinami, česko-(slovensko)-bulharskou
krajanskou problematikou a obecně otázkami spojenými s teoriemi kultury
a etnicity a metodologií společenských věd. V oblasti ciganologických studií je
autorem monografie Romové- konec (ne)jednoho mýtu, Socioklub 2004, (spolu)editorem řady dalších publikací Qakoubek, M. - Poduška, O. led.!. 2003.
Romské osady v kulturologické perspektivě. Brno: Doplněk; Jakoubek, M. Hirt, T. led.!. 2004. Romové: kulturologické etudy. Etnopolitika, příbuzen
ství a sociální organizace. Plzeň: Aleš Čeněk; Hirt, T. - Jakoubek, M. led.!.
2005. Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit. Antropologická perspektiva, Plzeň: Aleš Čeněk; Hirt, T. - Jakoubek, M. led.!. 2006.
"Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk; Budilová, L. Jakoubek, M. led.!. 2007. Cikánská rodina a příbuzenství, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové; Jakoubek, M. 2008. Etnicita a Cikáni.
Praha: Triton); jakož i (spolu)aurorem několika desítek statí u nás i v zahraničí (například Hirt, T. - Jakoubek, M., POMCKUR HGl/UOHaJlU3bM - mUnOJlOZUR
HG Mum06eme. In: EaJlKGHUCmU'IeH fjJOpYM / Balcanistic Forum, 1-2-3/2004,
roč. XIII, s. 182-190; Budilová, L. - Jakoubek, M. 2005. Ritual Impurity
and Kinship in Gypsy osada in Eastern Slovakia, Romani Studies, 5, Vol. 15,
No. 112005, 1-29; Jakoubek, M. 2005. Apologie kulturomů, Politologický
časopis, 2, s. 181-195; Jakoubek, M. - Budilová, L. 2006. Kinship, Social
Organization and Genealogical Manipulation in Gypsy Osadas in Eastern
Slovakia, Romani Studies, Vol. 16, No. 1, s. 63-82). Své výzkumy v bulharském Vojvodovu shrnul v knize: Jakoubek, M. - Nešpor, Z. - Hirt, T. (ed.).
2006. Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje a řadě dílčích
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studií (například: Hirt, T. - Jakoubek, M. 2005. Idea krajanského hnutí
ve světle konstruktivistického pojetí národa: proměny kolektivní identity
vojvodovské náboženské obce, Český lid/Etnologický časopis, 4, s. 337-366;
Jakoubek, M. 2006. Osud Vojvodovo. In: Jovova-Dimitrova, S. - Majchrakova, L. (ed.), Ilo nbmR KbM n03HGHUemo. Sofia: Bohemia klub, s. 9-20).
Vedle vlastní tvorby se věnuje též překladatelské činnosti z angličtiny (Eriksen, T. H. 2006. Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě, Praha: Triton, Ikap. III., lY. IX!; Cohn, W. 2009. Cikáni, Praha: Slon)
a bulharštiny (Neco Petkov Necov. Dějiny Vojvodova. In: Jakoubek, M. Nešpor, Z. - Hirt, T. led.! 2006, Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice
Čechů a Slováků v Bulharsku, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Plzeň, s. 27-89 [společně s T. Křivánkovou]).
Provádí četné terénní výzkumy v České a Slovenské republice a v Bulharsku. Je členem řídícího výboru Gypsy Lore Society a členem European
Association ofSocialAnthropologists. Kontakt: PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.
Katedra antropologických a historických věd, Tylova 18, 30125 Plzeň;
e-mail: jakoubek@ksa.zcu.cz.

Lucie Plavjaniková, sociální antropoložka
V roce 2008 ukončila magisterské studium obor Sociální a kulturní antropologie v Plzni, kde obhájila diplomovou práci Analýza příbuzenských vztahů
v romské osadě a jejich prostorová manifestace. Od roku 2004 provádí terénní výzkumy v tzv. romských osadách na Slovensku a v socio-prostorově
vyloučených lokalitách na území České republiky. Svůj výzkum zaměřuje
především na téma příbuzenství, analýzu ustavování příbuzenských vztahů,
způsobů jejich reprodukce a transformace, s ohledem na dílčí faktory, které
celý proces ovlivňují či determinují.
K publikacím L. Plavjanikové patří např.: Plavjaniková, Lucie, Růžička,
Michal. 2006. Psychologické aspekty terénního výzkumu. In: Lenk, Lukáš Svoboda, Michal a kol. Argonauti za obzorem západu. Ústí nad Labem:
Dryáda; Plavjaniková, L. 2006. Strategie manželských výměn ve vztahu
k determinantům lokality. In: Budil, Ivo T. - Horáková, Zoja - Ulrychová,
Marta (eds.), Antropologické sympozium IV. Plzeň: Aleš Čeněk.
Michal Růžička, sociální antropolog
Od roku 2002 provádí návratový etnografický výzkum v romských osadách
na Slovensku. Spolupracoval na řadě výzkumných projektů zaměřených na
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sociálně vyloučené prostředí,

aby rozšířil svůj výzkumný zájem i na městské

prostředí v ČR. Z výzkumného hlediska ho na obecné rovině zajímají teorie

a praxe sociální exkluze, konkrétně se pak zabývá komparativním studiem
praxí sociální exkluze, jakož i forem adaptace marginalizovaných jedinců
a skupin na jejich znevýhodněné postavení ve společnosti. Dále se zabývá
vztahem mezi sociální organizací a prostorem, způsoby reprezentace etnických menšin ve společnosti i ve vědě a teoriemi a praxemi sociální deviace
a klasifikace. Michal Růžička učí na Katedře sociologie FF ZČU a studuje
doktorský program Etnologie na téže instituci. V roce 2008 obhájil rigorózní
práci "Studium klasifikace v sociální antropologii". V minulosti absolvoval
semestrální studijní pobyt na Durham University ve Velké Británii a v akademickém roce 2008-2009 působí jako visiting researcher na University of
California v Berkeley.
K bibliografii M. Růžičky patří např.: Kalvas, František - Růžička,
Michal. 2008. Role interpersonální komunikace a genderu v procesu nastolování témat. Mediální studia 1/2008; Růžička, Michal - Henig, David.
2007. "Identita" v sociálním výzkumu: epistemologické meze. In: Mareš,
Petr - Hofírek, Ondřej (eds.), Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze.
Brno: Masarykova univerzita, s. 225-245; Růžička, Michal- Sosna, Daniel.
2007. Odkaz Roberta Hertze. In: Lenk, Lukáš - Svoboda, Michal (eds.).
Veselé tropy. Praha: Dokořán, s. 144-156; Růžička, Michal. 2006. Geografie sociální exkluze, Sociální studia 2/2006, 117-132; Růžička, Michal.
2006. Sociální exkluze v Plzni. In: Waisová, Šárka (ed.), Bohatství a chudoba
v současném světě. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 131-147; Radostný, Lukáš - Rů
žička, Michal. 2006. Terénní výzkum v hyperrealitě. Poznámky k mediální
konstrukci sociálně vyloučené lokality. In: Hirt, Tomáš - Jakoubek, Marek
(eds.), Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 201-229;
Růžička, Michal. 2004. Sociální funkce manželství v romské osadě. In: Jakoubek, Marek - Hirt, Tomáš (eds.), Romové: kulturologické etudy. Plzeň:
Aleš Čeněk, s. 274-291.

Antonín Ferko, nezávislý autor
Věnuje

se především kritické reflexi tzv. romské etnoemancipace, jakož
i obecně otázkám cikánské/romské identity v současné české společnosti
a dalším aktuálním tématům souvisejícím s problematikou cikánské kultury a vzájemného soužití Cikánů a ne-Cikánů v současném světě (příbu
zenství, rituální nečistota, jazyk a další). Uvedeným tématům se A. Ferko
věnuje též publikačně, viz např.: Ferko, A. 2005. Ani Romové, ani Češi.
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noviny, 16.-17.4.2005, s. 1 a 10; Ferko, A. 2005. O čem
bych vám chtěl povědět, Romano hangos, roč. 7, č. 5 (http://www.roman
ohangos.cekit.cz/clanek.php?id_clanek= 1706); Ferko, A. 2006. Hovory
A na téma R z koleje S. In: Lenk, L. - Svoboda, M. a kol. (eds.), Argonauti
za obzorem západu. Sborník textů z 1. mezinárodní konference Antropo\Vebu, Plzeň 4.-5. 11. 2005, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Vlasty
Králové, s. 88-95; Ferko, A. 2007. Romský jazyk nebo nové esperanto?
In: Antropowebzin 0112007 (http://antropologie.zcu.cz/index.php?clanek
=761 &static=webzin&webzin=71 5); Ferko, A. 2005. Cigánská kultura
jako kultura chudoby. In: Hirt, T. - Jakoubek, M. (eds.) "Romové" v osidlech sociálního vyloučení, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
s. 398-400; Ferko, A. Tradiční pohřeb? in: Jakoubek, M. - Budilová, L.
(eds.), Romové a Cikáni - Neznámí i známí. Interdisciplinárnípohled. Praha:
Leda, s. 151-155.
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