
M A R G I T A  R E I Z N E R O V Á

Proč jsem se narodila?

Abych dospěla.

Proč jsem dospěla?

Abych poznala bolest 

a zestárla.

Pro koho jsem zestárla?

Jen sama pro sebe.
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V dubnovém čísle si můžete přečíst

s t r a n a   1 R e i z n e r o v á  a  M a c h a t

Úvodní báseň ilustrovaná Michalem Machatem pochází ze sbírky 
Suno (Sen) Margity Reiznerové, kterou vydalo Sdružení Společná 
budoucnost a Triáda v roce 2000. Více informací o autorce si mů-
žete přečíst na straně 55.

Z a s t a v e n í  s  r o m s k o u  l i t e r a t u r o u  a  k u l t u r o u

Materiály v tomto čísle, které se vztahují k romské literatuře a kul-
tuře (u nás i ve světě), připravila Karolína Ryvolová (nar. 1977), 
romistka a anglistka, ve spolupráci s dalšími mladými romisty, 
překladateli a také pracovnicemi Muzea romské kultury v Brně. 
Karolína Ryvolová působí na Gymnáziu Jana Palacha, Literární 
akademii Josefa Škvoreckého a Evangelické akademii v Praze. 
Překládá a publikuje v odborném i denním tisku články o romské 
problematice.

S t r a n a   68 Ž i v o t  M i l e n y  H ü b s c h m a n n o v é

Nejvýznamnější českou romistku Milenu Hübschmannovou 
(1933–2005) ctili nejen Romové, ale všichni, kdo ji měli příleži-
tost potkat. Loni v září bohužel zahynula při automobilové nehodě 
v Jiho africké republice. Malíř Rudolf Dzurko opsal význam Mi-
leny Hübschmannové jednoduše, a přitom metaforou, která určitě 
platí i obecně: „Jako romského malíře mě přivedla na světlo…“ 
S životem a prací Mileny Hübschmannové se můžete seznámit 
v rubrice Pohledy.

K r e s b y  D a v i d a  D a v i d a 

V posledních číslech se pravidelně setkáváte s kresbami výtvarníka 
Davida Davida. Narodil se v roce 1972 v Ostravě. V Praze se vy-
učil reprodukčním grafikem. Má rád komiks a černobílou kresbu. 
Pracuje tuší, občas tabletem. Skromně říká, že „zatím vystavoval 
jen v tetovacím salonu, v hospodě, předsálí kina a že stále hledá 
svůj styl“. Nyní žije v Brně a pracuje v grafickém studiu.

U V Í Z L É  V Ě T Y  M A R T I N A  Š K A B R A H Y

Třeštiti dějiny

Jaký je vztah mezi poznávacími schopnostmi lidské mysli a tím, čemu říkáme reali-
ta? Do jaké míry je podoba toho druhého podmíněna tím prvním, a co o tom lze zjis-
tit? Ne, nechci vás přivádět do rozpaků učenou disputací, která by stejně nevedla ke 
kloudnému řešení. Chci vám povědět anekdotu. Vypráví se mezi filozofy vědy a skvěle 
vystihuje začarovaný kruh, který je obsahem jmenovaného problému. Je krátká a má 
oblíbenou hádankovou formu. OTÁZKA: Existovaly bakterie před Kochem a Pasteurem, 
nebo jsou výtvorem jejich objevů a existují tedy až po nich? ODPOVĚĎ: Samozřejmě že 
před Kochem a Pasteurem žádné bakterie neexistovaly. Ale po jejich objevu už existovaly 
i před ním… 
Tato anekdota se mi vybavila, když jsem v Dějinách a současnosti nedávno narazil na 
nový článek historika Dušana Třeštíka. Toho Dušana Třeštíka, který počínaje knihou 
Mysliti dějiny vstoupil do povědomí historiemilovné veřejnosti jako nejen úspěšný ba-
datel, ale též bystrý a provokující teoretik. Zdaleka však ne k radosti všech. Mezi čtenáři 
i kolegy z oboru nalezl autor řadu odpůrců, kteří z historie v jeho pojetí udělali záleži-
tost vysloveně hysterickou.
Třeštík si totiž dovolil rozlomit jedno staré dogma a bez obalu prohlásil, že historikové 
nikdy nepopisovali dějiny, „jak se doopravdy staly“; historik prý si dějiny spíš vymýš-
lí, a to většinou s ohledem na potřeby společnosti, v níž žije a jejíž sebeospravedlňující 
mýty pomáhá utvářet a udržovat.
Skandál! Vzpomínám si, jak jeden pedagog mé alma mater sháněl přispěvatele pro 
malé sázavské sympozium o svatém Prokopovi. Když mu navrhli Dušana Třeštíka, zdě-
šeně odmítl se slovy: „Vždyť on by ještě tvrdil, že žádný Prokop neexistoval!“
Jiní zase Třeštíkovi namítali: jak může říkat to, co říká, když je sám historik a ve svých 
výkladech se nás snaží přesvědčit, že právě on nejlépe ví, „jak to doopravdy bylo“?
Tak to tedy doopravdy je? Vtip je v tom, že Třeštíkovy kacířské teze jsou právě nej lépe 
ospravedlněny tím, co autor produkuje jako profesionální historik. Jestliže mnohé tak 
pobouřil názorem, že české národní dějiny jsou jedním velkým mýtem, bylo to spojeno 
i s tvrzením, že ten mýtus dávno neodpovídá potřebám dnešních Čechů, kteří se musí 
vyrovnávat s takovými úkoly jako „návrat do Evropy“ nebo adaptace na multikultur-
ní realitu globalizace. Historikové by v takové situaci měli staré mýty bořit a pomoci 
usměrnit rozvoj společnosti jinými, „pravdivějšími“, tedy novým pohledům na svět více 
odpovídajícími mýty.
Málokomu se to daří tak jako Dušanu Třeštíkovi. Mýtus o zrození českého státu z moud-
rého vladařství přemyslovské dynastie rozbořil vyprávěním o krutých vládcích tyjících 
z prodeje slovanských otroků. Smysl dějin Velké Moravy nalezl ne v početí národního 
státu, ale ve vytvoření nadnárodní mocenské struktury, kterou pak přebíraly („vyše-
grádské“) státy Poláků, Maďarů a — trochu zdlouhavě — i Čechů; to vše vztaže-
no k celo evropskému horizontu otonské říše. A konečně podstatu sporu mezi Vršovci 
a Slavníkovci popsal Třeštík ne jako boj o centralizovanou moc ve státě Přemyslovců 
(jimž měli v tradičních představách Vršovci sloužit jako katani), ale v tragickém střetu 
starých slovanských zvyků, obsahujících i zákon krevní msty, a nároků nové křesťanské 
Evropy, reprezentované až kontraproduktivně agilním Vojtěchem; tedy typicky post-
moderní motiv setkání dvou kultur.
Tato vyprávění opírá Třeštík o interpretaci v podstatě týchž pramenů, které měli k dis-
pozici již obrozenští a prvorepublikoví historikové. Fakta se nezměnila. Nebo snad ano? 
Co je vlastně „fakt“?
Rekonstruuje historik, jak se to či ono doopravdy stalo, nebo vypráví vymyšlené příbě-
hy? Tušíte správně. Ty příběhy jsou vymyšlené. Ale když už se jednou vymyslely, je třeba 
je vyprávět tak, jak se doopravdy staly.

Autor (nar. 1979) je esejista a prozaik.
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 10 K R I T I K A

   Michal Sýkora: Cyklus násilí 
nepřerušen
Salman Rushdie: Shalimar 
The Clown

 12 Psát romány po 11. září 2001...
Salman Rushdie o svém novém 
románu a úloze romanopisce 
v současném světě

 13 Největší román, největší pohroma
Klaun Šalimar v zrcadle britské 
a americké kritiky

 15 Lukáš Přeček: Romové jako kýč
Martin Šmaus: Děvčátko, rozdělej 
ohníček (Na cikňi na bari, 
čarav tro voďori)

 76 V  P Ř E D S T I H U

   Eliška F. Juříková: Torzo románu, 
který není, aneb Ouředníkova stručná 
prozaická hříčka
Patrik Ouředník: Příhodná 
chvíle, 1855

 78 R E C E N Z E

   Ctibor Nečas: Poslední dílo docentky 
Mileny Hübschmannové
Milena Hübschmannová: 
Po Židoch Cigáni I

 79 Tomáš Kubíček: Snímání otisků
Dušan Šlosar: Otisky

 79 Igor Kędzierski: Rejžkova 
publicistická summa
Jan Rejžek: Z mého deníčku: 
1984–2003

 80 Josef Prokeš: Moralista humorně 
smutný
Ivan Klíma: Kostlivec pod kobercem

 82 Daniela Mrázová: Nic naivního 
mi není cizí
Erlend Loe: Naivní. Super

 82 Milena M. Marešová: Levicí 
i pravicí, stojící a běžící
Leonard Michaels: Levá noha, 
co běží
Leonard Michaels: Pravá noha, 
co stojí

 83 Denisa Kantnerová: Kněz učitelem 
marxismu
Roberto Bolaño: Chilské nokturno

 84 Petra Havelková: Bubenice? 
terapeutka? anebo velká 
spisovatelka?
Olga Tokarczuková: Hra na 
spoustu bubínků

 86 Josef Prokeš: Literární taneček 
o vývoji lidstva
Roy Lewis: Co jsme to tátovi provedli

 87 Pavel Hruška : Hic Rhodus, hic salta!
Sylva Fischerová: Krvavý koleno

 87 Martin Tomášek: Tragédie a revoluce 
Terry Eagleton: Sladké násilí. 
Idea tragična

 88 Karolína Stehlíková: Pod tlakem času
Thomas Hylland Eriksen: 
Tyranie okamžiku

 90 Hana Borovská: S Janem Lehárem 
nejen o staré české literatuře
Jan Lehár: Studie o sémantizaci 
formy

 92  Helena Sadílková: Memoáry 
romských žen

 92 Magda Kucharičová: Eva Davidová
 92 Karolína Ryvolová: Delfín a velryba 

v moři holokaustu
Jana Kramářová a kol.: (Ne)bolí
Milena Hübschmannová (ed.): 
Po Židoch Cigáni

 93 Karolína Ryvolová: Na antologii 
romské literatury si ještě počkáme 
The Roads of the Roma (Cesty Romů)

 94 Jana Kramářová: Žár lásky básníka 
Vlada Oláha
Vlado Oláh: Khamutno kamiben / 
Žár lásky

 81 P E R I S K O P

  Pavel Ondračka: Industria aneb 
Konec minimalu v Rudolfinu
Václav Jirásek: Industria, 
Galerie Rudolfinum, Praha

 85 Č E R V O T O Č

  Petr Štědroň: Vyrostla z kříže 
šibenice…
Tiso, scénář a režie Rastislav Ballek, 
divadlo Aréna, Bratislava

 89 Z O O M

  Dora Viceníková: Konejšivý půvab
Gejša, režie Rob Marshall, USA 2005

 96 T E L E G R A F I C K É  R E C E N Z E 

   Pavel Hruška: 3 + 1 aneb 
V básních se nedá bydlet

 98 Kateřina Vašutová: Pionýr romské 
literatury Matéo Maximoff 

 99 Napsal jsem to jako dítě, 
ale mělo to styl…
Matéo Maximoff vypráví 
o cestě romského spisovatele

 100 Matéo Maximoff: Řekněte to pláčem
 102 Georgij Nikolajevič Cvetkov: 

Krasavice Lana
 104 Romové byli vždycky vyděděnci...

Rozhovor s Ronaldem Leem
 107 Ronald Lee: Osudové setkání 

v motorestu
 109 Nikola Štěrbová: Ostrakizace 

a emancipace
Z dějin španělských Romů

 112 José Heredia Maya: Nikdy nespím
 113 Athena Alchazidu: Nejméně 

romští Romové
Romové ve španělské literatuře

 115 Jan Vrba: Čarodějná láska
Z dějin flamenka

 116 Fátima Néry-Plch: Cikáni 
v Portugalsku

 118 Olga Natália Maia Mariano: 
Cikánské básně vezdejšího života...

 119 H O S T I N E C

kresba David David

SVĚTOVÁ LITERATURAKRITIKY A RECENZE
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foto: Vojtěch Vlk

R O Z H O V O R  S  R E Ž I S É R E M 

J A N E M  Š V A N K M A J E R E M
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Minulý rok v listopadu měl premiéru váš nový film Šílení. Dnes již můžeme říct, 
že jeho přijetí je rozporuplné. Sledujete aspoň zpovzdálí jednotlivé reakce publi-
ka? Nemáte někdy chuť se k těm různým interpretacím nějak vyjádřit nebo je 
korigovat?
Když je film jednou hotov, dá se s ním už sotva co dělat. Je to 
svým způsobem konzerva. To má své výhody, ale i nevýhody. 
Výhoda je v tom, že například oproti divadlu si může na svého 
diváka počkat. Nevýhoda je v tom, že na hotovém filmu už ne-
můžete nic změnit, i kdybyste chtěl. Stálo by to totiž příliš mnoho 
peněz. A tak nechávám hotovému dílu svobodný život a nepletu 
se mu do něj. Ostatně u imaginativního filmu — ale i u ostatní 
tvorby napájené ze zdrojů imaginace — je hotové dílo jen od-
razovým můstkem k divákovým aktivním interpretacím. Takže 
definitivní podoba a vyznění filmu se odehrává až v hlavě divá-
ka, kde by měl rozpoutat následný tvůrčí proces, interpretaci jako 
tvůrčí činnost. To je ovšem ideální stav komunikace s divákem. 
Imaginativní film má ještě jednu výhodu v tom, že umožňuje ne-
konečnou řadu interpretací, překračuje to, čemu se říká dokument 
doby. Změna vnějších reálií přináší nové možnosti interpretace. 
Když se podíváte zpátky do dějin umění, zjistíte, že právě imagi-
nativní díla, ať už poezie nebo malířství, jsou nejživotnější. Jsou 
stále inspirativní. Je pravda, že současné umění vypouští do obě-
hu stále více artefaktů, ke kterým chybějí klíče. Na druhé straně 
by tyto klíče neměly zakřiknout svobodu divákových interpretací. 
Jde tedy o míru. Právě v předmluvě k Šílení jsem se o něco tako-
vého pokusil.

Hodně diskusí ale vzbudil váš, trochu nezvyklý, prolog k filmu, který se může je-
vit právě jako jistá potřeba vysvětlení, či dokonce obhajoba vlastních postupů. 
Co vás tedy k tomuto prologu vedlo, respektive nemyslíte si, že jste tak podstat-
ným způsobem zúžil možné pole interpretačních možností? 
Částečně jsem už na tuto otázku odpověděl. Myslím si, že „nevo-
li“ můj úvod u některých kritiků vzbudil proto, že u filmu nejsou 
na něco podobného zvyklí. U knih je zcela přirozené, že autor 
napíše úvod nebo doslov, a nikdo se nad tím nepozastaví. Myslím 
si, že můj úvod je právě jen úvodem s mírným náznakem jakého-
si „klíče“, ale že diváka příliš neomezuje v interpretacích. Aspoň 

na diskusích s diváky jsem vyslechl několik skutečně „divokých“ 
interpretací, které jsem nezamýšlel. Ale vždy upozorňuji diváky, 
že všechny interpretace jsou správné.

 
V minulosti jste vícekrát vycházel ve svých filmech z literárních děl. Je pro vás 
vztah literatury a filmu důležitý? V Šílení je to kromě E. A. Poea taky markýz de 
Sade nebo J. K. Huysmans. Jedná se v podstatě o typ literatury, která, s výjimkou 
Poea, stojí trochu mimo tradiční literární kánon. V čem je literatura pro filmaře 
důležitá? A v čem je pro vás důležitý právě tento typ literatury?
Můj vztah k literatuře jako inspiračnímu zdroji je poněkud jiný, 
než je v kinematografii obvyklé. Neberu si nikdy literární dílo 
jako podklad k adaptaci. Čili nepřevádím literaturu do řeči filmu, 
ale jedná se u mne vždy o velmi subjektivní interpretaci (např. 
Něco z Alenky), anebo vytrhávám části díla a kolážuji je v jiný ce-
lek (Faust, Šílení). Navíc díla, která si vybírám, se už v některém 
úseku mého života stala pro mne natolik důvěrná, že je nepovažuji 
za něco, co stojí mimo mne: Alenka (dětství), E. A. Poe (puberta), 
markýz de Sade (moje surrealistická dospělost). Je pravda, že je 
to vždy výběr z atektonické (revolučně romantické) strany bari-
kády. To ale není intelektuální záměr, je to mentální přitažlivost. 
Jsem atektonický typ — podle typologie V. Effenbergera.

Záměrně si vybíráte témata, ke kterým máte ambivalentní vztah. Totéž lze říci 
o dvou protichůdných životních postojích ve filmu Šílení, ztělesňovaných posta-
vami Markýze a Lékaře. Nebál jste se, že to vyzní trochu „à la teze“, když Marký-
zovy monology přímo demonstrují jeho ideologii, s níž navíc, jako surrealista, 
sympatizujete? 
Není sporu, že mé sympatie ve sporu Markýze a Coulmiera ve fil-
mu Šílení jsou na straně Markýze, ale ne bezvýhradně. Ostatně 
když jsem psal v roce 1970 první verzi filmové povídky, neměl 
jsem autentické texty de Sada k dispozici. Překlady do češtiny, 
s výjimkou okleštěné Justiny, se objevily až v devadesátých le-
tech. Chci tím říct, že film Šílení nevznikl kvůli demonstraci Sa-
dových myšlenek. Proto nelze mluvit o filmu „à la teze“. Sadovu 
„absolutní svobodu“ je třeba brát jako extrémně vypjatý filozofic-
ký extrakt, spíš jako „božskou“ ideu než jako návod k praxi. Ne-
boť není možné, aby praktikovaná absolutní svoboda  jednotlivce 

Imaginace je možná cesta ke svobodě…

Česká kinematografie nemá tolik tvůrců, jejichž jméno by znali i filmoví fanoušci v zahraničí. Jedním z těch, kteří se pravidelně a s úspě-
chem účastní festivalů po celém světě, je Jan Švankmajer. Není tomu jinak ani v případě jeho zatím posledního snímku Šílení, který měl 
premiéru vloni, právě v den státního svátku 17. listopadu. Snímek představující českému divákovi (mimo jiné skrze postavu markýze de 
Sade) modelový „souboj“ dvou způsobů řízení společnosti vzbudil velmi kontroverzní reakce a je dalším důkazem toho, jak se Švankmaje-
rova tvorba tematicky i formálně vymyká současné české filmové produkci. 

O S O B N O S T  
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nenarážela na nesvobodu a manipulaci druhých. Přesto si myslím, 
že o jinou než absolutní svobodu nemá smysl usilovat. Absolut-
ní svoboda je paradoxně tou Svobodou „bez přívlastku“. Cestou 
k její realizaci vám ji stejně společnost okleští k nepoznání. Když 
začnete níž než u absolutní svobody, nezbude vám ze svobody nic.

Máte nedůvěru k pevným, neměnným scénářům. Přesto se vaše filmy vyznačují 
literární propracovaností. Jak lze skloubit narativní ucelenost s improvizací?
Musíte mít téma plně zažité a při jeho realizaci musíte být celých 
čtyřiadvacet hodin „v tom“. Teprve pak přicházejí ty správné ná-
pady, kterým můžete plně důvěřovat, i když jim ještě ani nemu-
síte rozumět.

Někteří filmaři dneška — například Oliveira či Sokurov — tvrdí, že film stále 
nedospěl do své vrcholné éry, nevyužil všech svých možností. Proto čerpají ná-
měty z tematicky bohatého odkazu literatury a malířství, a ty pak rozvádějí 
 novým způsobem. Dá se říct, že je to i váš případ?
Film je relativně mladé umění. Určitě nevyčerpalo všechny své 
možnosti. Například jeho „narativně technologická“ blízkost 
lidskému snu nebyla zatím zcela využita. Nevidím ale cestu jen 
v čerpání podnětů z literatury a malířství, ale spíše v čerpání ze 
specifiky samotného filmu. I když samozřejmě film, podobně jako 
divadlo od dob Richarda Wagnera, směřuje k jakési synestezii.

Ve svém Desateru hovoříte o unavenosti oka v audiovizuální civilizaci a o zkuše-
nosti těla nezatížené estetizací. Není pro vás absence hmatu v kinematografii 
limitující?
Nemyslím si, že film, i když jde především o svrchovaně audio-
vizuální prostředek, by nebyl schopen přenést na diváka taktilní 
pocity. Ostatně jsem se o to záměrně v několika filmech poku-
sil. Například v Zániku domu Usherů jsem taktilně interpretoval 
báseň „Zakletý zámek“, která je součástí Poeovy povídky. Nebo 
prostřední dialog ve filmu Možnosti dialogu je celý taktilní. Podle 
Merleau-Pontyho neurologické případy Goldsteinovy jako první 
zpochybňují myšlenky, že hmat je možný pouze díky přímému 
kontaktu s předmětem. Ale už dříve jsem ve svých filmech pra-
coval a stále pracuji s velkými detaily struktur, věcí a lidí, které 
evidentně mají taktilní hodnoty.

Chápete surrealismus nikoli jako estetický směr, ale duchovní cestu. To je asi je-
diný přístup, který ho činí stále živým. Lze však tento postoj přenést na diváka? 
Může být film v době konzumní kultury ještě revolučním aktem?
Podle mě jediným smyslem umění (má-li vůbec jaký), je to, že 
má člověka osvobozovat. Jestliže surrealisté ve třicátých letech 
přišli s heslem „Změnit svět (Marx), proměnit život (Rimbaud)“, 
pak šlo skutečně o převratný názor na umění (a to i v rámci teh-
dejší umělecké avantgardy). Dnes to zní značně utopicky a po de-
baklech, které civilizace utrpěla fašismem a stalinismem, to zní 
téměř jako ironie. Přesto si myslím, že bez utopií by se svět zasta-
vil. A umění je půda, kde utopie má své domovské právo.

Začínal jste jako loutkař, divadelník volně přecházející k filmu. V čem pro vás 
 spočívá hlavní rozdíl mezi jevištěm a plátnem?
Především v práci s časem. Na jevišti nemůžete urychlit reálný 
čas. A proto je divadlo vždy zatíženo „přechody“. Film má k dis-
pozici střih. Což je něco tak úžasného, že jsem v pokušení říct, že 
film = střih.

Jaký je váš přístup k filmovému herectví? Je pro vás herec spíše loutkou — mo-

delem (Bresson), nebo spolutvůrcem filmu? Nebo naopak — je partnerem v dia-
 logu sama loutka?
Imaginativní filmy tím, že pracují s analogií, metamorfózou, se 
symbolem, snovou logikou, těžko mohou uplatnit psychologické 
herectví tak, jak je známe z takzvaných filmů ze života. Postavy 
v imaginativním filmu, kromě toho, že jsou nositeli děje, jsou zá-
roveň i symboly, metaforami, zhmotnělými ideami, ale i autoro-
vými démony, podobně jako je tomu například ve snu. Ani dialog 
v těchto filmech nekopíruje zaslechnuté věty na ulici, a když, tak 
to má jiný smysl než v realistickém filmu. A tak ať se to hercům 
líbí nebo ne, nejlépe tomuto druhu filmu vyhovuje herec-loutka. 
Navíc v imaginativním filmu je všechno stejně důležité: rekvizity, 
prostředí, zvuky, herci, kostýmy, všechno totiž může být nosite-
lem významu.

Ve vašich celovečerních filmech je hraná složka stále výraznější. Vyčerpávají se ve 
věku digitální animace možnosti animace klasické? Čili — je trojrozměrná lout-
ka nahraditelná?
Nikdy jsem se nepovažoval výhradně za režiséra animovaných 
filmů. Animace je jen jeden z výrazových prostředků, které pou-
žívám. Například už v roce 1968 jsem natočil krátký film Zahra-
da, ve kterém není ani jediný animovaný záběr. Výběr prostředků 
jsem vždy volil podle tématu, nikoliv naopak. Digitální animace 
jistě obohatila filmové výrazové prostředky o nové možnosti. Je 
to prostředek jako kterýkoli jiný a zcela zásadně se ho nezříkám. 
Mám ale vůči němu určité výhrady, které jsou spíše emocionální-
ho než technického rázu. Digitální (trojrozměrná) animace pracu-
je s virtuální realitou. Schází mi při práci s touto uměle stvořenou 
realitou taktilní kontakt. Tady bych se odvolal pro změnu zase na 
Alberta Camuse: „Co nahmatám, co mi klade odpor, to chápu.“ 
A dále mi u virtuální reality vadí, že takhle vzniklé předměty ne-
mají minulost. Rád pracuji s předměty, kterých se lidé dotýkali 
a zanechali na nich otisky svých emocí, věřím totiž se starými 
hermetiky, že tyto jednou vtisknuté emoce nabíjejí daný předmět 
obsahy, které pak za jistých okolností — například při citlivé ani-
maci — jsou schopny vyjevit.

 
Vaši filmoví „spiklenci“ jsou známí: Méliès, Bowers, Ejzenštejn, Vertov, Fellini, 
dvojice Buñuel — Dalí. Zároveň jste si vždy držel pochopitelný odstup od české 
„nové vlny“. Existují naopak dnes režiséři, se kterými pociťujete určitou spřízně-
nost — například David Jařab? Narážíme na vaše pojímání surrealismu jako 
„kolektivního dobrodružství“… 
Jařabův Vaterland je jistě filmem ze stejného břehu. Považuji ho 
za jeden z nejlepších filmů, které zde v poslední době vznikly. 
A není to jen proto, že se oba hlásíme k surrealismu. Stejně obdi-
vuji filmy Davida Lynche nebo bratrů Quayů (nebo třeba Brazil 
Terryho Gilliama), kteří se k surrealismu sice nehlásí, ale spojuje 
mě s nimi vzývání imaginace jako „královny lidských schopnos-
tí“, jak se o ní vyjádřil Charles Baudelaire.

Vraťme se ještě k filmu Šílení. Lze, aspoň myslíme, říct, že hlavním tématem fil-
mu je lidská svoboda, respektive dva modelové systémy jejího chápání. Na jedné 
straně stojí absolutní svoboda individua, nepodřízená žádným pravidlům nebo 
vnějším institucím, včetně těch náboženských. Na druhé straně stojí represivní 
řád rozumu se všemi svými omezeními a pravidly kontroly. Jedná se v podstatě 
o velké téma jedné linie francouzské filozofie — jména jako Barthes, Foucault, 
Lacan, Deleuze a jejich často zmiňovaní předchůdci Nietzsche a Freud —; nako-
lik jsou pro vás teoretické úvahy těchto i jiných myslitelů určující? S jejich názory, 
i přes vzájemné rozdíly, je spojen určitý projekt chápání literatury (de Sade, 
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Lautréamont, Céline), jazyka i společnosti. Accord minimal všech těchto teorií je 
specifické pojetí individua (individuality) jako určité „podvratné“ síly, která svým 
působením rozvrací normativní univerzalitu k celku směřujícího rozumu. Je vám 
tato v podstatě anarchistická povaha myšlení blízká? 
Je mi blízká, a to nejen proto, že surrealismus přes své filozofic-
ko-ideologické peripetie od Hegela k Marxovi, dále přes Trocké-
ho, nakonec zakotvil právě v anarchismu. Surrealistická vzpoura, 
která začala jako vzpoura proti kapitalistické společnosti třicátých 
let, se postupem rozkladu zapříčiněného fašismem a stalinismem 
přenesla na celou atlantickou civilizaci. Jestliže Breton vymezil 
surrealismus trojicí svoboda–láska–poezie, snažil se tak položit 
základ „nového mýtu“, nové civilizace. (Zase jedna ze surrealis-
tických utopií.) Jedinou autoritou v politickém myšlení dnes je 
pro mne Noam Chomsky. Myslím si, že v současné pokleslé době 
je možné uchovat si jakous takous integritu a svobodu vůči vše-
objímající manipulaci jedině osobní revoltou.

V již zmiňovaném filmovém prologu poukazujete na slavný mýtus o Narcisovi, 
jenž zamilovaně hledí na svůj obraz na hladině. Současná umělecká produkce je 
pravděpodobně skutečně přehnaně narcistická, zhlížející se ve vlastním obraze 
společenských úspěchů, a díky tomu je i v podstatě represivní (Foucault vidí v in-
stituci autorství tzv. vnitřní mechanismy represe), ve smyslu spoutání významo-
vé energie díla jediným pohledem právě autorského subjektu. Ale není, para-
doxně a bez úmyslu, originální přístup k umělecké tvorbě právě tím, co neustále 
poukazuje k osobě autora? Tedy: není váš zcela specifický filmový jazyk tím, co 
vždy diváka bezpečně odkáže do prostoru „Švankmajerovy filmografie“?  
Celý tvůrčí život jsem se úzkostlivě snažil nevytvořit si svůj 

„umělecký rukopis“, svou stylizaci. Všimněte si, že ve své vý-
tvarné produkci — a to i pro film — pracuji s reálnými předměty, 
které buď používám přímo (například ve filmu), nebo je asamblá-
žuji do nových významových celků (objektů). Většinou pracu-
ji s nalezenými předměty, musím-li něco pro film vytvořit, buď 
napodobuji (například lidové loutkáře) a snažím se diváka touto 
mystifikací přesvědčit, že jsem i tyto loutky-předměty někde na-
šel, anebo použiji stylizaci někoho jiného (třeba Evy). Myslím 
si, že to, co podle vás vytváří můj specifický filmový jazyk, není 
mé „umění“, ale mé obsese, mé touhy, mé revolty. A to je, aspoň 
doufám, trochu mimo narcismus, který v současném umění dělá 
z umělců prostitutky uměleckého trhu.

Poslední otázka, pane Švankmajere, možná trochu žurnalistická. Co plánujete 
dál?
Sháníme peníze na realizaci mého nového scénáře Přežít svůj ži-
vot. Podtitul je: Psychoanalytická komedie. Již dlouho jsem chtěl 
realizovat ve filmu autentický sen. Dokonce v sedmdesátých le-
tech vznikl jeden scénář na základě tří mých snů, které se mi zdá-
ly na pokračování. Nazval jsem ho Útěk z deprese. Ale ten zřej-
mě ještě zůstane v šuplíku. Přežít svůj život je zcela nový scénář, 
který vznikl na základě jednoho mého snu, jejž jsem spontánně 
rozvinul v jakýsi děj přecházející volně ze snu do reality a zpět. 
Zcela v duchu G. Ch. Lichtenberga vytvářeje tak jeden nedělitel-
ný život.

Ptali se Michal Kříž a Jan Křipač

J A N  Š V A N K M A J E R 

(narozen 4. září 1934 v Praze) je jedním z našich nejznámějších 

filmařů v zahraničí. Po absolvování Divadelní fakulty (v letech 

1954–1958) Akademie múzických umění v Praze působil mimo 

jiné i v Laterně Magice a svým dílem i teoretickými úvahami 

(o imaginaci a hmatu) se hlásí k Surrealistické skupině. Roku 

1964 natočil svůj první film Poslední trik pana Schwarzewaldea 

a pana Edgara v Krátkém filmu Praha. Jeho originální způsob 

animace se stal světově uznávaným uměleckým postupem. 

Vedle filmu se Jan Švankmajer věnuje výtvarnému umění 

a literární činnosti (zmiňme například jeho taktilní básně). 

Z filmografie: Zahrada (1968), Don Šajn (1970), Zánik domu 

Usherů (1980), Něco z Alenky (1987), Lekce Faust (1994), 

Otesánek (2000) a nejnovější Šílení (2005). Film získal Českého 

lva za rok 2005 v kategorii Nejlepší výtvarný počin (Eva 

Švankmajerová a Veronika Hrubá) a také Cenu za nejlepší 

filmový plakát roku 2005 (Eva Švankmajerová).

foto: Vojtěch Vlk
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Tématy Švankmajerova „filozofického hororu“ Šílení (proces, ni-
koli atribut) jsou, slovy samého režiséra, absolutní svoboda, civi-
lizační represe a manipulace. Námětem se mu staly dvě povídky 
E. A. Poea a texty markýze de Sade. Již na první pohled zajímavá 
kombinace je doplněna originálním a ve světě tak známým re-
žisérovým způsobem animace, která ve filmu tentokrát vystupu-
je jen ve „služebné“ roli, v pravidelných a stereotypních vlnách 
mezi jednotlivými dějovými sekvencemi; v nich můžete vidět, ale 
také (a to hlavně) slyšet, cítit na vlastní kůži ty neustále se z plát-
na valící přívaly masa v syrovém či vařeném, rozkouskovaném 
stavu. Masa (1) královského, (2) určeného nenasytným a zlým 
jazykům, (3) hovězího a vepřového, (4) smaženého ve vlastní 
šťávě, (5) vyplňujícího nebohé duše a duté hlavy, (6) ve vlast-
nictví nájemníků odnaproti atd. Překvapuje vás tato nesouvislá 
klasifikace? Nedivte se, kultura masa svým obhroublým jazykem 
oslintá vše, i rozum. Nebo je to naopak: rozum ve své hamižnosti 
a touze produkuje maso ve všemožných formách.

Skrze šílení jedné z postav, Jeana Berlota (Pavel Liška), vstu-
pujeme i do filmového příběhu, jenž je sice pestrou směsicí růz-
ných motivů a témat, ale přesto je „řízen“, nebo lépe: ovládán 
zcela racionálním záměrem ukázat dvě extrémní podoby vlády 
— naprostou svobodu jedince jakožto tvůrce svých vlastních 
pravidel, a naopak extrémní represi a diktaturu „shora“, z moci 
svrchované instituce (s heslem dohlížet a trestat). Každá z těchto 
podob společenského uspořádání je ve filmu symbolicky zastu-
pována určitou postavou. V záhadné postavě Markýze (Jan Třís-
ka), který se ujme Jeana Berlota po jednom z jeho záchvatů, jsou 
kumulovány snad všechny teze libertinské filozofie o naprosté 
svobodě člověka ve světě zbaveném Boha, morálky i jakéhoko-
liv teleologického vyústění. Naopak postava doktora Coulmiera 
(Martin Huba) ze samé své podstaty (jako výsledku racionální 
kalkulace) představuje řád, pravidly spoutané a řízené společen-
ství bytostí, které jsou na základě binárního pravidla rozděleny 
do dvou skupin: vůdci + dozorci (rozum) a ovládaní (šílenci). 
Krutost a surovost první skupiny není třeba komentovat, jsou ex-
plicitně a mrazivě zřejmé na první pohled. Ale jistá přítomnost 

vůle k moci se objevuje i ve skupině druhé, a to především ve scé-
ně dramatické inscenace jednoho slavného obrazu od Delacroixe. 
I v atmosféře naprostého individualismu, nespoutaného žádnými 
vnějšími zákony, se náhle projeví moment represe. Ve chvíli, kdy 
koktavý trpasličí blázen není schopen zpaměti pronést Markýzem 
připravenou řeč, si bere slovo právě Markýz. Extrémně divadel-
ním způsobem „recituje“ své obvinění celému světu (a hlavně 
Bohu), mimo jiné textem ze slavného satanského románu J. K. 
Huysmanse Tam dole.

Popisovat do podrobností celý Švankmajerův příběh by za-
bralo mnoho místa (ostatně tak činí každá z recenzí, mimo jiné 
zveřejněných na www.sileni.cz), jen přítomnost mnoha odkazů 
k různým oblastem lidské činnosti (literatura, film, politika, fi-
lozofie /zejména M. Foucault/ atd.) je obdivuhodná, respektive 
je překvapivé, že i přes síť různorodých intertextových odka-
zů lze celým příběhem projít s lehkostí a švihem Coulmierova 
nože. Tedy: spolu s Jeanem Berlotem, jenž je v podstatě naším 
průvodcem a je zpočátku nezasvěcen stejně jako my, postupně 
poznáváme záhadného Markýze (hlavně jeho podivuhodný, se-
xuálně podmanivý filozofický pohled na svět), účastníme se jeho 
pohřbu i následného „znovuzrození“. Poté se v již změněném 
stavu vědomí přesuneme do charentonského ústavu pro choro-
myslné (v  němž skutečný markýz de Sade skutečně zemřel), kde 
své léčitelství svobodnou vůlí praktikuje Dr. Murlloppe (Jaroslav 
Dušek) společně s nymfomankou a intrikánkou Charlotou (Anna 
Geislerová). Charlota představuje další možnou souvislost obou 
extrémních modelů společenského zřízení — podlost a zrada si 
najdou své místo vždy, v jakémkoli systému. Ostatně postava 
Charloty je nejen ukázkou hereckého mistrovství Anny Geisle-
rové (v hyperdivadelní podobě, podobně jako u Jana Třísky), ale 
také může být chápána jako určitá výzva všem feministickým teo-
riím, které často traktují řeč ženy jako vícehlasí, jež konstituuje 
„ženskost“ formou „dotýkání“, tedy zdvojenou identitou, dvou 
pysků jejího pohlaví.

Pohled většiny recenzentů se zaměřil především na následu-
jící body: (1) prolog režiséra k filmu, ve kterém odmítá „umě-

Represe hodnocení
N A D  F I L M E M  J A N A  Š V A N K M A J E R A  Š Í L E N Í 

M I C H A L  K Ř Í Ž
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S každým novým filmem režiséra Jana Švankmajera se s podivuhodnou pravidelností objevují velmi podobné způsoby hodnocení. Většina 
recenzentů (tzn. nikoli všichni) poukazuje na originalitu režisérova filmového umění, na jeho zvláštní, „nekomerční“ postavení v kontextu 
českého filmu nebo na bohatý myšlenkový odkaz jeho snímků, a to vše jen proto, aby mohli učinit závěr, že jeho filmy jsou provokativní, 
pobuřující nebo dokonce filozofické. Vezmeme-li v úvahu, že Jan Švankmajer je jedním z našich nejznámějších aktivních tvůrců hlásících 
se k surrealismu, je poměrně zajímavé sledovat, jaké typy hodnocení se v souvislosti s jeho tvorbou objevují. Jeho nový film Šílení (pre-
miéru měl v listopadu 2005) toho může být důkazem.
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leckost“ svého počinu a stručně nastiňuje ústřední téma filmu; 
(2) v podstatě modelové zobrazení dvou krajních způsobů vlády 
a řízení společnosti; (3) provokativní ráz celého snímku. Někte-
ré oko recenzentovo zaostřilo na přitažlivou sílu šílení, jež svým 
působením vždy pronikne do prostoru rozumu (např. oko Tomáše 
Baldýnského v Reflexu, rubrika Do černého, 24. 11. 2005, s. 69), 
některé zase kriticky mrklo nad příliš doslovným „poselstvím“ 
onoho sváru dvou společenských modelů (např. oko Mirky Spá-
čilové v Mladé frontě Dnes, rubrika Kultura, 16. 11. 2005, s. 7), 
ale s jistou dávkou zjednodušení lze říci, že oči recenzentovy jsou 
v českém prostředí pod dioptriemi zcela specifického rázu: v pro-
cesu hodnocení využívají zautomatizovaných výpovědí určitého 
druhu, například je-li tématem snímku krajní podoba revolty, jed-
ná se zcela určitě o provokaci, popřípadě snahu pobouřit, nebo 
v lepším případě, řečeno poněkud politicky, jen vyvolat diskusi. 

S konstatováním, že se jedná o provokaci, přichází i tvrzení o její 
nemožnosti, neboť dnešní společnost již není na podobné provo-
kace citlivá (nejexplicitněji v případě oka Kamila Fily, Cinema 
11/2005, s. 61n.). Příkladů by bylo možno uvést mnoho; snad jsou 
tyto osvícené racionální konstrukce jen projevem určité oční vady 
současné společnosti, která je opravdu narcistická. Možná se brzy 
rozplynou v hlubinách každodenního šílení podobně jako ty před-
chozí. Nejde totiž o obsahy a popisy, ale o radostnou hru veselí 
a utrpení. A to i v případě Švankmajerova filmu Šílení.

Šílení (ČR 2005); scénář a režie: Jan Švankmajer; kamera: Juraj Galvánek; hrají: Pavel Liška 

(Jean Berlot), Anna Geislerová (Charlota), Jan Tříska (Markýz), Martin Huba (Dr. Coulmiere), 

Jaroslav Dušek (Dr. Murlloppe), Pavel Nový (sluha Dominik) a další; Athanor — Warner Bros., 

118 min.
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„Vše je teď součástí něčeho jiného,“ říká si hned zpočátku In-
dia Ophulsová. „Naše životy, naše příběhy se vlévají do příběhů 
a životů někoho jiného, nejsou už dále naše, osobní, soukromé...“ 
Formulovala tím jednu z ústředních myšlenek románu. Jeho děj 
zahrnuje více než šedesát let a odehrává se téměř po celém svě-
tě. Uspořádáme-li události chronologicky, Klaun Šalimar začíná 
v předválečném Štrasburku, pokračuje jeho okupací Německem 
a účastí Maxe Ophulse ve francouzském odboji. Také se ocitneme 
v Dillí druhé půlky šedesátých let, v Londýně let sedmdesátých, 
v Los Angeles od roku 1991 až do předvečera 11. září 2001 (zni-
čení „dvojčat“ je předznamenáno proměnou vztahu k muslimské 
komunitě po prvním bombovém útoku na WTC v půli devade-
sátých let), v epizodách také v New Yorku, Egyptě, Pákistánu, 
na Filipínách. V centru ovšem stojí Kašmír a jeho padesátiletá 
moderní historie. Rushdie sleduje proměnu malého kousku země 
z rajské idyly ve válečnou zónu, plnou strachu a nesmyslného ná-
silí. A všechna ta rozdílná místa a různé časy se navzájem proplé-
tají v řetězci příčin a následků a souvislostí, které čtenář postupně 
odkrývá: události z francouzského odboje souvisejí s teroristic-
kými akcemi kašmírských separatistů. Autor vytváří souvislosti 
nápaditě, paralely buduje originálně a provokativně (například 
si pohrává s relativností „odboje“: ve válečné Francii hrdinství, 
v případě odporu Kašmířanů proti indické okupaci terorismus), 
ale především bez sebemenší známky vykonstruovanosti, což 
jen potvrzuje spisovatelovo renomé brilantního stavitele zápletek 
a bravurního vypravěče.

Běsnící Romeo, zrádná Julie, spřátelené rody

Jak je u Rushdieho románů zvykem, děj je bohatý a rozkošatělý, 
s řadou vedlejších linií, prostoupen odkazy na starobylé indické 
mýty, a vystupují v něm desítky barvitých postav. Příběh začíná 
v L.A. roku 1991, když osmdesátiletého Maxe Ophulse, bývalého 
ambasadora USA v Indii, zavraždí jeho kašmírský řidič na pra-
hu domu, v němž bydlí Ophulsova čtyřiadvacetiletá dcera India. 
Vražda je zpočátku chápána jako politický útok, její příčiny jsou 
však mnohem osobnější. Ve druhé části se přesuneme o více než 
čtyřicet let zpět do Kašmíru, do vesnice Pačigam u řeky Muska-

dún, kde žijí dvě spřátelené rodiny — pandit (učený brahmán) 
Pjarelal Kaul s ženou Pampoš a Abdulláh Noman s ženou Fir-
daus. Hinduista Kaul byl kuchařský mistr v přípravě wazwaanu, 
hostiny o šestatřiceti chodech, zatímco muslim Noman vedl sou-
bor lidových umělců, komediantů, pěstujících lidovou klaunskou 
zábavu. Pačigam a celý Kašmír vůkol jsou vykresleny jako rajský 
a tolerantní prostor, plný lásky a vzájemného pochopení. Ves obý-
vá hinduisticko-muslimsko-židovská komunita, ale náboženství 
nehraje roli, všichni jsou Kašmířané. Multikulturnost společen-
ství symbolicky vyjadřuje postupné splývání hinduistické a mus-
limské kuchyně, takže po nějaké době už nikdo nedokázal rozlišit, 
čí jídlo vlastně jí. Jediný konflikt na sebe vezme podobu takzvané 
„kastrolové války“ se sousední vesnicí Širmal, jejíž obyvatelé 
v čele s kuchařem Bomburem Jambarzalem se odmítli smířit se 
skutečností, že je z pozice kuchařské jedničky v kraji vytlačili 
Pačigamští. Nicméně obě vesnice se semknou, když v říjnu 1947 
do severního Kašmíru vtrhne pákistánská armáda, zrovna v oka-
mžiku, kdy se dvěma nerozlučným přítelkyním Firdaus a Pampoš 
současně narodí děti — chlapec Noman Šer a dívka Bhúmi.

O čtrnáct let později se Noman Šer, přezdívaný pro kome-
diantské schopnosti klaun Šalimar, a krásná Bhúmi, přezdívaná 
Búny, do sebe zamilují. On je muslim, ona hinduistka, láska hrozí 
přerůst v náboženský konflikt, ale vesnická rada mladým milen-
cům sňatek povolí. Proběhnou dokonce dva obřady, hinduistický 
i muslimský, aby se ani jedna rodina necítila poškozena.

Temným bodem kašmírské idyly je přítomnost indické armá-
dy, která sice před lety zastavila pákistánskou invazi, ale nyní je 
vnímána jako okupační síla. Armádní tábor, přezdívaný pro svou 
rozpínavost Elastiknagár, vede ambiciózní plukovník Kačwaha, 
nejvýstižněji charakterizovatelný slovem „lampasák“. Sexuálně 
frustrovaný důstojník, který by si rád nechal říkat plukovník Kla-
divo, ale jemuž lidé říkají plukovník Želva, je bizarní směsicí ko-
mických tužeb a komplexů (sní, že se stane hrdinou a miláčkem 
žen, otec ho však považuje za zbabělce), byrokratické omezenosti 
(„Byl v něm zmatek. Lidé ho nenáviděli. Bylo to ilegální, ale stej-
ně s tím nepřestali“) a démonické brutality neomezené síly.

Obdobným hraničním prostorem jako Kašmír je v románu ev-
ropský Štrasburk. Hranici chápe Rushdie v mnohosti významů — 

Cyklus násilí nepřerušen
O  N O V É M  R O M Á N U  S A L M A N A  R U S H D I E H O

M I C H A L  S Ý K O R A

Čtyři roky po předchozí Zběsilosti vyšla v září 2005 nová kniha Salmana Rushdieho. Dlouho zamýšlený román o Kašmíru (autor o něm 
uvažoval už od roku 1987, kdy kraj svých předků po letech navštívil a viděl, co s Kašmířany udělalo čtyřicet let indické vojenské přítom-
nosti v důsledku hraničního konfliktu s Pákistánem) dostal díky událostem z 11. září 2001 konkrétnější podobu a je možné jej označit za 
dílo aktuální a (nebojme se toho slova) angažované. Nový román Klaun Šalimar je o příchodu doby démonů, o lásce a terorismu, ale také 
o tom, jak se všechny příběhy navzájem dotýkají.

 K R I T I K A
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jako cosi viditelného i neviditelného, fyzického i metaforického, 
amorálního i morálního. Jako později Kašmír i Štrasburk doplatí 
na svou hraniční polohu: ráj mládí Maxe Ophulse zničí německá 
okupace. Maxovi židovští rodiče skončí jako pokusný lékařský 
materiál v koncentráku a on sám se přidá k francouzskému od-
boji. Jeho nejbrilantnější kousky souvisejí právě s překračováním 
hranic, skutečných i pomyslných.

O hraniční zlom v ději se však postará Búny. Temperament-
ní, nevypočitatelná, nespokojená se zamilovaným manželem Ša-
limarem (klaunem, který by neublížil ani mouše), filozofujícím, 

ve vzpomínkách na mrtvou ženu uvíznuvším otcem a s idylickou 
nehybností rajského Kašmíru využije první příležitosti k útěku. 
Maxova zářná politická kariéra „konstruktéra nového světa“, jímž 
se jako válečný hrdina na půdě OSN stal, vyvrcholí (a také skon-
čí) rolí ambasadora USA v Indii. Po nastoupení do funkce v po-
lovině šedesátých let jej při zhlédnutí vystoupení pačigamských 
lidových umělců uhrane krása a um mladičké tanečnice. Búny 
uteče a uzavře s Maxem obchodní dohodu: ona mu bude kdykoli 
k dispozici, on z ní udělá taneční hvězdu.

Búny ovšem zapomněla na Šalimarův dávný slib, když se 
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z nich stali tajní milenci: „Neopouštěj mě, nebo ti nikdy neod-
pustím a pomstím se. Zabiju tě, a jestli budeš mít děti s jiným 
mužem, zabiju i ty děti.“ Tenkrát to bezstarostné Búny připadalo 
úžasné: „Jak jsi romantický. Říkáš ty nejsladší věci.“ Navíc se 
taneční kariéra nekoná; výukou pověřený taneční mistr nad stá-
le línější svěřenkyní zlomí hůl: v jejím tanci je spousta sexu, ale 
žádná duše a žádný talent. Nudící se milenka (konstruktér nového 
světa Max se chová jako starý anglický kolonizátor) hledá útěchu 
v jídle, psychofarmakách a žvýkacím tabáku, což se nemůže ne-
projevit na jejích půvabech. Otěhotní. Vztah se zveřejní a skandál 
zničí Maxovu kariéru. Búny se narodí dcera Kašmíra, ale Maxova 
studená žena Peggy ji přesvědčí, aby se dítěte vzdala. A tak se 
z Kašmíry stane India. India Ophulsová.

Pro rodný Pačigam je Búnin návrat zhmotněním ducha, který 
v posmrtném životě jen jedl a jedl. Vesnická rada ji dávno pro-
hlásila za mrtvou. Komunita ji nepřijme a dívka žije v lesích nad 
Pačigamem v pastoušce po věštkyni Nazarebaddoor. Jen mimo-
řádný tlak obou rodin přiměje Šalimara, aby odložil splnění dáv-
ného slibu o pomstě — po dobu, co budou Nomanovi a pandit 
Kaul naživu.

Celý kraj se utápí v depresi. Šalimar, znechucený dobou, zha-
nobený Búninou zradou, se rozhodne jako jeho bratr Anees při-
dat se k partyzánům. Nejprve k těm sekulárním, později přejde 
k fundamentalistům. Scény z teroristických výcvikových táborů 
jsou strhující. Klaunovi a provazochodci Šalimarovi vymyjí mo-
zek a zařadí ho do „ocelového komanda“ fanatického ocelového 

mulláha, kdysi přezdívaného Smraďoch Bulbul. Do Pačigamu se 
vrátí až po patnácti letech, maje za sebou úspěšnou kariéru zabijá-
ka. Z minulosti mu zůstala jen touha po pomstě. Po letech čekání 
zabije Búny, s pomocí celosvětové sítě islámských fundamenta-
listů se dostane do L.A. a vyhledá Maxe. Když pak poprvé uvidí 
Indii/Kašmíru, je uhranut její krásou a podobou s Búny. Jako by 
žila v Americe a znovu jí bylo čtyřiadvacet. „Miloval by ji, kdy-
by ještě věděl, jak se miluje. Ale tohle už zapomněl. Vše, co teď 
uměl, bylo vraždit. Zabiju i ty děti.“

Nekonečný cyklus násilí

Ve čtvrté části nabírá román strhující tempo. Osudy protagonistů 
se prolnou se vzestupem separatistického odboje, z něhož po-
vstanou teroristické skupiny, a partyzánské akce přejdou ve vál-
ku všech proti všem. Rushdie dynamicky střídá události a úhly 
pohledu, soukromé se prolíná s veřejným. Povstalci se dělí na 
frakce, radikalizují se, přichází Tálibán, al-Kajdá, Hizballáh, 
mudžáhedíni a další. Původní sekulární separatisté, jimž šlo jen 
o „Kašmír pro Kašmířany“, se stávají menšinou a povstání pře-
roste v náboženský konflikt. Islámští fundamentalisté vraždí ne-
jen hinduisty, ale i liberálnější muslimské rodiny. Indická armá-
da provádí etnické čistky, ale není s to zabránit exodu hinduistů 
z Kašmíru. Objevují se sebevražední atentátníci. Uprostřed toho 
zůstává Pačigam jako chřadnoucí zubožený ráj, na který coby 
centrum kašmírské lidové kultury si ze strachu z veřejného míně-

Jako každý spisovatel na světě se snažím 
přijít na to, jak psát po 11. září 2001, po 
dni, který se stal jakýmsi předělem, pro-
tože jsme tehdy všichni překročili nevidi-
telnou hranici mezi představitelným a ne-
představitelným.

Literatura umí, co noviny nedokáží. 
Čtenáři se díky ní mohou v představách 
dostat do světů, které by jim jinak byly 
cizí... Romanopisci vám mohou ukázat, 
jaké jsou lidské životy v jiných situacích, 
a udělat z nich součást vašeho světa. Li-
teratura má takové možnosti a dnes, kdy 
k porozumění světu skutečně potřebujeme 
představivost, román podle mě znovu na-
bývá na důležitosti.

Bývalo možné psát třeba o Londýně 
nebo Kašmíru nebo Štrasburku nebo 
Kalifornii bez jakéhokoli propojení. 
Ale dnes je to celé jeden příběh. Tohle 
jsem chtěl vyjádřit. Příběh každého člo-

věka přechází v příběh někoho jiného.
Před čtyřmi lety by nikoho nenapadlo, 

že by se například příběh al-Kajdy a pří-
běh New Yorku mohly nějak propojit. 
Už to není, jako když vznikaly Půlnoční 
děti, kdy jsem psal o Indii a Pákistánu 
a nepotřeboval jsem psát o zbytku svě-
ta, abych vyprávěl příběh. Nyní jsem si 
stále jistější, že chystáte-li se vyprávět 
o vraždě v Kalifornii, skončíte u vyprávě-
ní o spoustě jiných míst v jiných dobách, 
abyste této události a tomuto místu dali 
smysl. Abyste zkusili ukázat, jak se ty pří-
běhy dotýkají.

Postupně jsem si čím dál víc uvědo-
moval tyto důsledky zmenšujícího se světa 
— že naše příběhy nejsou úhledně oddě-
leny v krabičkách, střetávají se navzájem, 
někdy tvořivě, jindy násilně a destruktiv-
ně. Stojí za tím jednak masová migrace, 
jednak věc, na kterou všichni myslíme 
téměř denně: mezinárodní násilí a teror. 
A tak — pro mne — bylo náhle stále dů-
ležitější zkusit vytvořit příběhy, které no-
vou skutečnost prozkoumají, v nichž vše 
prostupuje něčím jiným. Kniha se pokou-
ší ukázat, do jaké míry i tak neslučitelné 
reality jako soudobá Kalifornie, nacisty 
okupovaný Štrasburk, Anglie sedmdesá-

tých let a Kašmír v uplynulém půlstoletí 
jsou teď ve skutečnosti součástí jediného 
příběhu.

V obecné rovině jsem vycházel ze 
svých zkušeností — chtěl jsem zobrazit, 
když už ne se sympatiemi, tedy aspoň 
s empatií, portrét onoho typu mladých 
mužů, kteří se mě kdysi chystali zabít.

Ale není to román o mně, je to kniha 
o nich. A když jsem ji psal, neměl jsem 
v úmyslu teroristům odpouštět.

Někteří lidé namítají, že ukázat je jako 
lidské bytosti znamená omlouvat je. Ale já 
si to nemyslím. Porozumět jim neznamená 
nechat je být. Nedávný film o Hitlerových 
posledních dnech Pád Třetí říše ukázal 
Hitlera, Evu Braunovou a další jako ce-
listvé charaktery, s projevy citů. O to je to 
horší, když vidíte, že taková hrůzná roz-
hodnutí nedělali komiksoví padouši, ale 
skuteční lidé.

Günter Grass mi kdysi vyprávěl, jaké 
to bylo vyrůstat za nacismu a být jedním 
z posledních odvedenců do německé ar-
mády, a jak mu pak Američané vysvětli-
li, co se doopravdy dělo ve výcvikových 
táborech. Řekl mi, že najednou musel 
pochopit, že vše, co se do té doby o svě-
tě naučil, bylo lživé. Ne pouze lživé, ale 

Psát romány 
po 11. září 2001...
Salman Rushdie o svém novém románu a úloze 

romanopisce v současném světě
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ní armáda netroufla, ale ne nadlouho. Nejprve do vesnice vtrhnou 
fundamentalisté, ale jsou pobiti sekulárními partyzány vedený-
mi Aneesem Nomanem („bitva o Pačigam“ patří k nejdramatič-
tějším okamžikům románu), záchrana je však jen dočasná. Na 
začátku devadesátých let Kačwahovy jednotky Aneese zajmou 
a Pačigam je následně srovnán se zemí. Z jeho tří set padesáti 
obyvatel přežije jen hrstka.

Rushdie brilantně vystihuje „logiku“ násilí: pomsta střídá 
odplatu, akci protiakce bez vnějšího smyslu. Nekonečný cyklus 
násilí, který dává vzniknout hrůze, jež se brání popisu. „Co se ten 
den stalo v Pačigamu,“ čteme poté, co armáda povraždila jeho 
obyvatele, „tu nepotřebuje být popsáno do detailu, protože bruta-
lita je brutalita a krutost je krutost, a to je k tomu vše. Jsou věci, 
na něž se nesmíme dívat přímo, protože kdybyste jim pohlédli do 
tváře, oslepily by vás jako oheň slunce. Takže abych to zopako-
val: žádný Pačigam tu už nebyl. Pačigam byl zničen. Představte 
si to sami.“

Cyklus násilí požere všechny. Ocelový mulláh je zrazen a za-
bit, „ocelové komando“ zlikvidováno. Generál Kačwaha zemře 
na nesčetná kobří uštknutí — Firdaus Nomanová na něj před 
smrtí seslala hadí kletbu. Šalimar zánik „ocelového komanda“ 
přežil ironickou šťastnou náhodou. Zatímco jeho spolubojovníky 
v Širmalu střílelo Kačwahovo komando, on jel do lesů nad Pa-
čigamem konečně vykonat pomstu na zrádné ženě. Búny, která 
věděla o smrti otce i Šalimarových rodičů, už svého vraha čekala. 
Nakonec zůstal jen Šalimar a jeho pomsta.

Zánik starého světa

Rushdie sahá k osvědčenému postupu nahlížet na velké události 
zespodu. Fundamentalismus je konfrontován s všedními životní-
mi potřebami nebo radostmi. Existenciální prožitek prostých ven-
kovanů nahlíží Rushdie ze dvou úhlů. Na jedné straně frustrace 
a sílící pocit nepřátelství celého světa, který mladé muže nutí bo-
jovat proti všem, protože všichni jsou nepřátelé. A naproti tomu 
otřes těch starších, jimž se s „novou dobou“ zbortil svět, ideály 
a iluze. Ale to není jen pocit Kašmířanů; Maxovi staří rodiče se 
na začátku války také uzavřou do vnitřního světa, protože doba, 
jež přichází, není pro ně. I Max je ve stáří stejný. India jej vní-
má jako muže minulosti; býval vizionář, umí ironicky glosovat 
soudobou Ameriku, ale už neví, jak v ní žít. Po Maxově smrti 
India sleduje v televizi zprávy: vidí Gorbačova, jak se najednou 
stal nedůležitým mužem z minula, který stojí opodál, protože otě-
že převzal Jelcin; vidí propuštění Nelsona Mandely z vězení, jak 
se vede s manželkou Winnie... „India pochopila, že se dívá na 
alegorii budoucnosti, té budoucnosti, kterou si její otec nechtěl 
představit... Morálka a nemorálnost, blahoslavený a zkažená krá-
čejí ke kamerám, ruku v ruce, s láskou.“

Starý svět padne za oběť novému, ne však jeho kráse, ale jeho 
brutalitě. Nejsilněji deziluzi a bázeň z blížícího se pociťuje Bú-
nin filozofující otec, pandit Kaul. Prvním otřesem pro něj byl už 
dceřin útěk. Její a Šalimarovu lásku „bránil celý Pačigam, stála za 
tu ochranu jako symbol vítězství lidského nad nelidským, a hroz-

morálně odporné. A že musel odmítnout 
vše, co znal, aby mohl začít znovu. Totéž 
se děje dnes, sice z obrácené strany, ale je 
to stejný fenomén.

Takže to, co se děje v teroristických 
výcvikových táborech, bych nenazval 
„vymýváním mozků“, to je příliš prova-
řené. V románu ukazuji, jak můžete pře-
svědčit lidi, že na svět pohlížejí špatně, že 
svět vypadá jinak a že se musíte odnaučit 
vše, co jste se už naučili, abyste poznali 
pravdu.

Jste-li spisovatelem teď a tady, v tom-
to momentu světových dějin, musíte se 
zabývat tím, co je teď a tady — a tohle 
je téma současnosti, nemůžete se mu vy-
hnout, narážíte na ně na každém kroku. 
Jinak raději knihy nepište.

Z rozhovorů pro Vanity Fair (Anderson 
Tepper: „Rushdie on Line Two“, 15. 8. 
2005), The Times (Ginny Dougary: „The 
Incredible Lightness of Salman“, 20. 8. 
2005), The Guardian (Emma Brockes: 
„‚I have the hatred in a trunk in stora-
ge‘, The Monday Interview“, 29. 8. 2005) 
a z knihy Step Across This Line (Jona-
than Cape, London 2002) vybral, přeložil 
a uspořádal Michal Sýkora.

John Updike: „Paradise Lost“, The New Yorker 5. 9. 
2005
„Rushdie ve svém útočišti na Manhat-
tanu není už spisovatelem třetího světa, 
ale bardem zlověstného světa, jehož jsme 
— plni obav — obyvateli,“ píše americký 
klasik. Jeho esej je spíše citlivým rozbo-
rem Rushdieho způsobu psaní než recenzí 
románu, byť ve článku najdeme řadu ná-
paditých postřehů a poznámek.

Nejnovější román Salmana Rushdieho 
Klaun Šalimar byl dlouho očekávanou 
událostí. V rámci reklamní kampaně už 
měsíc před vydáním autor poskytoval 
rozhovory a prestižní noviny a časopisy 
považovaly téměř za svou povinnost kni-
hu recenzovat, když už ne předem, tak 
alespoň okamžitě po jejím vydání. Pozo-
ruhodná ale byla bipolární reakce kritiky: 
recenzenti dávali najevo buď nadšení, 

Největší román, 
největší pohroma
Klaun Šalimar v zrcadle britské a americké kritiky
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nebo román odmítli, nejčastěji kvůli spi-
sovatelovu „manýristickému stylu“. Ná-
zory někde mezi těmito dvěma hodnotí-
cími póly téměř nezazněly. Následujících 
pět oglosovaných ukázek z kritického 
ohlasu nového Rushdieho románu zda-
leka nevystihuje množství recenzí, ale 
jejich tón a vyznění ano.

Suhayl Saadi: „Storm in the Valley of Death“, The 
Independent 9. 9. 2005
Recenzent vytýká Rushdiemu několik 
detailů (jako například otřepanost „ma-
gickorealistického stylu“, podléhání za-
vedeným povahovým klišé u některých 
velmi okrajových postav), ale uzaví-
rá, že nic z toho nemůže zničit sílu této 
pozoruhodné knihy. „Klaun Šalimar je 
brilantní symfonie s několika špatnými 
notami.“ Výjimečná je jeho dynamická 
bezprostřednost a obraznost, která dove-
de čtenářem otřást. Postavy venkovanů 
jsou podány s humorem, inteligencí a mi-
mořádnou emocionální silou. Je to jeden 
z nejlepších Rushdieho románů. „Hrůza, 
kterou popisuje, volá, aby byla vykřiče-
na, slovo po slově, v mešitách, chrámech, 
z kostelních věží a na kongresech těch, 
kteří jsou posedlí zabíjením, znásilňová-

ním a mučením — a těch, kteří na roz-
díl od Rushdieho neměli odvahu ptát se 
svých vlád, své víry, sebe sama: proč se 
to stalo?“

Peter Kemp: „Shalimar The Clown by Salman 
 Rushdie“, The Times 11. 9. 2005
Jedna z nejodmítavějších recenzí. Podle 
autora je na románu patrný trend všech 
Rushdieho posledních próz — snaha 
kompenzovat opakování stejných témat 
rozvíjením stále pronikavějšího sensua-
lismu. Takže se v románu otevírá propast 
mezi seriózním záměrem a bezcennou 
tretkovitostí stylu. Román je útočištěm 
otřepaných klišé magického realismu, je 
plný křiklavých metafor, „melodramatic-
kého syčení“, „od teatrálního přehrávání 
se stáčí k banalitám jako z lehkých nove-
lek“ a nejslabším článkem románu je jeho 
humor. A recenzent uzavírá, že „Klaun 
Šalimar není pouze obrazem  pohromy, 
ale sám se pohromou stal“.

Natasha Walter: „The Children of Paradise“, The 
 Guardian 3. 9. 2005
Velmi rezervovaná, vyzněním negativní 
recenze, psaná z pozic feministické kri-
tiky (recenzentka se v kratičkém textu 

mimo jiné zaměřuje spíše na ženské hr-
dinky knihy). Autorčin postoj k románu 
nejlépe charakterizují slova: „Jestliže 
chcete román brát jako vzrušenou před-
nášku o kořenech násilí a hrozném osu-
du Kašmíru, mocně zafunguje. Ale dejte 
přednášku stranou a zůstane vám stále 
absurdnější zápletka a stále manýristič-
tější styl.“

Ron Charles: „Love Under Siege“, The Washington 
Post 9. 9. 2005
Nesmírně příznivá, až nadšená recenze, 
jedna z mála, jež dávají Klauna Šalima-
ra do kontextu jiných knih s tematikou 
islámského fundamentalismu a 11. září 
2001. Recenzentův (dle mého názoru vel-
mi vnímavý) text končí vyjádřením víry 
v nadčasovost knihy: „Rushdie napsal 
silně politický román ze současnosti, ale 
jeho emocionální šíře sahá mnohem dál 
než za současnou krizi a vhled do vrto-
chů srdce je tak citlivý, že si lze snadno 
představit, že Klaun Šalimar se bude číst 
i dlouho poté, co se naše doba svatého te-
roru stane historií.“

Připravil Michal Sýkora

ný konec této lásky přiměl Pjarelala, prvně v životě, zpochybnit 
ideu, že lidé jsou v základě dobří, [...] a začal se ptát, zdali ne-
soulad není silnějším principem než harmonie. Všude vládlo vše-
obecné násilí... Když vypuklo, člověka nezabili cizinci. Byli to 
vaši sousedé, s nimi jste sdíleli dobré i zlé, s jejich dětmi si ještě 
včera hrály ty vaše. V těchto lidech náhle vzplane oheň nenávisti 
a oni zabuší na vaše dveře uprostřed noci s hořícími pochodněmi 
v ruce“. Vědomí, že harmonie a mír byly jen iluzí, protože násilí 
a tyranie jsou normou, ho vede až k fatalistické rezignaci, k poci-
tu, že už je zbytečné žít jako dobrý člověk. „Náš charakter už dál 
není kritickým faktorem našich osudů,“ říká. „Když přijdou vrazi, 
co bude záležet na tom, jestli jsme žili dobře, nebo špatně?“

Bezmoc, hořkost, hrůza a jejich bezprostřední prožitky dávají 
Rushdieho novému románu rozměr, na který jsme u něj dosud 
nebyli zvyklí. Spisovatelova dřívější osvědčená metoda útoku na 
autority a vůdce jejich zesměšněním, zveličením jejich negativ-
ních stránek ad absurdum zde ustupuje pocitu bezmoci. Dva pro-
tivníci, mezi nimiž se jako v mlýnském kameni ocitnou Pačigam-
ští, generál Želva a ocelový mulláh Smraďoch Bulbul, jsou zprvu 
dovedně parodováni, pak ale démonické stránky jejich osobností 
nabývají vrch. Jako by výsměch už nemohl dál být zbraní proti 
zlu, protože už se mu nelze smát. Semknutí muslimské komunity 
Pačigamu na ochranu hinduistických sousedů je gestem sice pate-
tickým, ale bezmocným.

Možno namítnout, že pravdy, o kterých Rushdie ve svém 
románu hovoří, jsou příliš obecné a dávno již objevené. To 

jim ovšem neubírá na naléhavosti — především díky autorovu 
mimořádnému talentu. Osobně považuji za nejsilnější stránky 
Klauna Šalimara zrovna ty momenty, které pro jiné kritiky mo-
hou být největšími slabinami textu: emocionální vzepětí a patos 
scén, v nichž se autor staví proti násilí a krutosti na stranu zá-
kladních lidských hodnot a svůj postoj nerelativizuje a neironi-
zuje.

V posledním, pátém díle se vracíme do L.A. po smrti Maxe 
Ophulse. India vypátrá svou minulost a zjistí, kdo byla její matka. 
A vydá se do Kašmíru na místa, kde žili její předci. Uvědomí si 
vlastní kořeny, začne si říkat Kašmíra a chápe věci, které dosud 
nechápala. Šalimar je zatčen a odsouzen k trestu smrti. Než však 
je poprava vykonána, podaří se mu využít hromadného útěku 
a dostat se z vězení. Jeho první kroky na svobodě vedou k Indii/
Kašmíře, aby dokonal pomstu. Ta jej už čeká, nikoli však pasivně 
jako Búny, ale připravena se bránit. Román končí ve chvíli, kdy 
ti dva stojí proti sobě. On s nožem, ona s namířeným lukem a ší-
pem. Zdali se Kašmíře zásah podaří, se nedozvíme. Nejspíše ano, 
neboť v lukostřelbě vynikala. Ale to není podstatné, cyklus násilí 
zůstane nepřerušen.

Autor (nar. 1971) působí na Katedře divadelních, filmových 

a mediálních studií FF UP v Olomouci. 

Salman Rushdie: Shalimar The Clown, Jonathan Cape, London 2005
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Martin Šmaus (nar. 1965) byl ještě donedávna člověkem literárně 
i mediálně neznámým; když však rukopis jeho knihy Děvčátko, 
rozdělej ohníček zvítězil mezi stovkou dalších v anketě Knižního 
klubu a byl vydán, strhla se o Šmause a jeho titul na naše pomě-
ry nebývalá lavina zájmu. Na knihu rázem vyšlo mnoho recenzí 
a zmínky o ní se objevily nejen na internetu a v literárních časo-
pisech, ale také v některých denících a ostatních tištěných, řekně-
me společenských periodikách, v rozhlase, a dokonce i v televizi 
(pokud je mi známo, tak zatím „pouze“ ve veřejnoprávní v rámci 
literární revue Třistatřicettři). Z neznámého elektrotechnika se 
přes noc stal literát, a co víc, literát mediálně mnohem známěj-
ší než kdekterý ostřílený literární pardál. Nepodávám zde však 
obraz jakéhosi dravého vzestupu, Šmaus naopak působí, soudě 
z různých rozhovorů, jako člověk velice skromný a spíše i sám 
ne zcela chápající, kdeže se ten úspěch vzal. Odmyslíme-li si 
tedy jistou nezbytnou reklamní kampaň vydavatele (přebal knihy 
s oznámením o vítězství), které bych v našich podmínkách nepři-
kládal kdovíjak závratný vliv, zůstane nám odpověď na tázání se 
po příčinách úspěchu skryta v knize samé. Tedy v jejím obsahu, 
formě, tématu, postavách, zpracování — čili v předkládaných 
kvalitách, a nikoli vně „produktu“. Projděme si proto jednotlivé 
složky díla a pokusme se jádro úspěchu najít.

Síla příběhu a vyprávění?

Martin Šmaus vypráví příběh Andrejka Dunky, který se narodil 
v cikánské osadě kdesi na východním Slovensku, ale ruka osudu 
ho vyrvala z matčiny náruče a zavedla do Prahy, Plzně a dalších 
velkých měst a přinutila ho k drsnému životu na okraji společ-
nosti. Andrejko kradl, dopustil se dokonce vraždy, ale neustále se 
v něm také probouzely etické otázky. Etické ve smyslu „gádžov-
ské“ etiky. A právě z tohoto vnitřního sporu se zrodilo Andrej-
kovo utrpení, ztráta domova, tj. vědomí přináležitosti k cikánské 
komunitě a jejím principům. Vyprávění o Andrejkovi de facto 
postrádá zápletku a spíše než o opravdovém příběhu je vhodnější 

mluvit o sledu obrazů, které sice často působí velmi sugestivně, 
ale na druhou stranu se ve svém jádru stále opakují a maximálně 
pouze různě variují — a nerozvíjejí se. Šmausův příběh je tedy 
sice poutavý a velmi čtivý, ale postupem času spíše unavuje. Ne-
myslím si proto, že by příběh sám byl tím, co ze Šmausovy knihy 
udělalo literární událost.

Na pozadí Andrejkových pohnutých životních peripetií se 
však promítá ještě další příběh. Příběh či historie Romů v Čes-
koslovensku druhé poloviny dvacátého století. Avšak ani přes 
množství komunikovaných reálií a historických faktů nelze tuto 
knihu bezvýhradně považovat za seriózní kapitolu z dějin Romů. 
Šmausův text je v prvé řadě uměleckou interpretací, fikcí, která 
takové vědecké ambice nemá, a není namístě jí je ani přisuzo-
vat. Na druhou stranu však samy zvolené reálie mohou být pro 
leckterého čtenáře z různých důvodů atraktivní. Atraktivní je již 
koneckonců sám fakt, že „gádžo“ napsal knihu, která se zaobírá 
romským světem, nahlíží na něj co možná nezaujatě, a hlavně se 
ho snaží pochopit.

Dalším důležitým znakem literárního textu, který lze posuzo-
vat, je jazyk a obecně formální prostředky. Šmausova kniha na 
první pohled upoutá metaforičností, hojným užíváním opisů a ob-
razných pojmenování. V mnohém se tak podobá způsobu, jakým 
pracoval s jazykem například Vančura. V živelném vypravěčském 
stylu můžeme rozeznat „stopy“ Hrabala, a nadto popis některých 
scén především z pivovarského prostředí k tomuto srovnání pří-
mo vybízí. O baladičnosti Šmausova textu potom můžeme říci, 
že je to baladičnost takřka olbrachtovská. A takto bychom mohli 
pokračovat. Všechny tyto prvky lze přičíst spisovatelovu čtenář-
skému ovlivnění a inspiraci, která se však přesvědčivě nezbavila 
nahořklé příchuti napodobování. Výpůjčky nemají hlubší, řekně-
me intertextový význam, ale Šmausův styl nelze přímočaře ozna-
čit za plagiátorský; je pouze naivní a dalo by se říci nekultivovaně 
upřímný a v podstatě vzhledem k soudobé literatuře archaizující 
(odpovídající autorovu čtenářskému ovlivnění). Za poněkud 
extrémní lze pak považovat popisy erotických scén, které jsou 

Romové jako kýč
O  R O M Á N U  M A R T I N A  Š M A U S E  D Ě V Č Á T K O ,  R O Z D Ě L E J  O H N Í Č E K

L U K Á Š  P Ř E Č E K

Budeme-li chtít zhodnotit „události“ českého literárního dění za několik posledních měsíců a vybrat z nich jednu, tu opravdu nejdůleži-
tější, bude náš výběr — jak jinak — určován prizmatem, jímž budeme „české literární dění“ nazírat. Pro někoho se tou „událostí“ bude 
jevit „bombastický“ zánik Petrova, pro jiného třeba udělení té či oné literární ceny, pro dalšího zase vydání nové knihy Jáchyma Topola. 
Rozhodování to bude rozhodně nelehké. Mým osobním favoritem na post „literární události“ je udělení Literární ceny Knižního klubu, 
respektive vítězná kniha této ankety. Protože té se jako jedné z mála podařilo mediálně více než zaujmout (a tím získat status událos-
ti). Čím je prvotina neznámého autora tak výjimečná, že si zasloužila tolik pozornosti ze strany médií? A nejen médií, také odborníků, 
vždyť získala literární cenu. Jaká je a co musí mít kniha, která dokáže vyvolat zájem široké veřejnosti a zároveň i veřejnosti odborné?

K R I T I K A  
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 jakoby vystřiženy ze zcela jiného čtiva, a přestože jsou bezesporu 
sugestivní, nelze je označit jinak než jako kýč. Na druhou stranu 
roztomile nepatřičně působí hojně se vyskytující deminutiva.

Nezaměnitelní hrdinové?

Šmausova kniha je všeobecně nazývána knihou o Romech. Šmaus 
oproti tomu neustále opakuje, že nepsal o Romech, ale o cikánech. 
Toto označení, které je dnes často mylně považováno za vulgár-
ní, však nelze chápat jako projev neúcty či dokonce rasismu. Má 
své kořeny a svůj specifický význam, nezaměnitelný s označením 
Rom, a ve Šmausově knize je použito zcela patřičně a účelově. 
Postava cikána (jako typ) je v literatuře většinou zobrazována 
pomocí několika stále stejných vlastností a motivů. Například je 
to muzikálnost, silné rodinné cítění, žití jen pro jeden, ten prá-
vě přítomný okamžik, neschopnost považovat krádež za morálně 
závadný čin. A takové jsou i Šmausovy postavy — typy, nikoli 
charaktery, a tedy cikáni, nikoli Romové. Jejich původ i existence 
znatelně připomínají něco, co dobře známe. Jsou to pouze naivní 
apriorní „gádžovské“ představy o Romech, zjednodušená sché-
mata, všeobecně přijímané pololži a polopravdy, „jsou to cikáni“. 
Nevěrohodnost, neplastičnost či neautentičnost těchto postav je 
však podružná, neboť není důležitá pro role a funkce, které mají 
tyto postavy naplňovat.

Ani o hlavní postavě nelze bez výhrad říci, že je opatřena plno-
hodnotným charakterem. Spíše se jeví jakoby vybavena (ad absur-
dum) všemi kladnými i zápornými vlastnostmi, které se cikánům 
obvykle připisují. Nedostatek charakteru je v podstatě nahrazen 
hyperbolizováním „známých“ cikánských vlastností a motivů. 
Andrejko je sice ten „nejcikánkovatější“ cikán, ale stále je jen 
postavou-typem. Chtěl-li tedy Šmaus ztvárnit cikány (Romy) 
v celé jejich složitosti, nepovedlo se mu to, jelikož své postavy 
nedokázal oživit, vtisknout jim jedinečnost a autentičnost. Tolik 
připomínají paňáce uplácané z pomyslného pytle „pravd a před-
stav o Romech“. Podle mého názoru tedy není sebemenší důvod, 
proč bychom právě postavy měli považovat za příčinu úspěchu 
Šmausovy knihy.

Média, marketing a rasismus

Většina recenzentů a médií (včetně romských) chválí Šmausovu 
knihu pro věrné zobrazení romské společnosti, přestože v tomto 
aspektu jde — jak se ukazuje — víceméně o jakýsi konglomerát 
klišé a obecně přijímaných a šířených „pravd“ a představ. Dale-
ko více bych čekal, že se tyto „pravdy“ naopak nutně musí stát 
terčem nevole zastánců „Romů jako lidí“, musí jim přece vadit, 
že předkládaný obraz cikána, respektive Roma, a mnohdy i jich 
samých, je neoprávněně zjednodušující a oním zjednodušením až 
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urážlivý. Ve skutečnosti se tak ale neděje. S obdobným názorem, 
aniž bych si činil nárok na úplnost, jsem se setkal pouze u recen-
zentky Jany Kabeláčové, jejíž článek nese příznačný název „Po-
někud naivní sonda do života česko-slovenských Romů“ (Romano 
hangos, č. 21, 2005).. Za naprosto paradoxní pak považuji přístup 
samotných romských organizací, sdružení a spolků a v prvé řadě 
také (nejen romských) médií, která Šmausovu knihu s nadšením, 
a co hůře, bez sebemenších výhrad a entuziasticky přijímají jako 
nezaujatou a zároveň chápající knihu o Romech ve smyslu zdařilé 
sondy do jejich života a historie. Skutečnost, že kniha zobrazující 
romské etnikum byla vůbec napsána, je asi natolik zaslepila, že 
jim znemožnila uvědomit si, jací „Romové“ a jakým způsobem 
jsou zobrazováni. 

Přemítáním nad knihou Martina Šmause, a především nad je-
jím přijetím českou společností (tj. médii) se zákonitě dostaneme 
k poznatku, který je mnohem důležitější než například neplastič-
nost postav. Je to něco, co překračuje rámec literatury a alespoň 
zčásti náleží do oblasti sociologie. Na jedné straně samozřejmě 
stojí romská hrdost či spíše národnostní cítění, které se tolik po-
dobá cítění českých obrozenců začátku devatenáctého věku (co-
koli je napsáno česky, je úžasné). Tento postoj je z národnostního 
hlediska, ať ve svém důsledku zapříčiní cokoli, legitimní. Mno-
hem nebezpečnější je však jakási fobie z rasismu, která způsobi-
la to, že Šmausova kniha o cikánech byla na základě „čtenářské 
konkretizace“ přetvořena na knihu o Romech, zredukována na 
příběh o malém Romovi, přestože tématem knihy je něco doce-
la jiného... Romská otázka je, jak vidno, velmi aktuální, a proto 
i mediálně dobře prodejná — neboli romské téma je báječný pro-
dejní artikl.

Outsider

Šmausova kniha je příběhem malého Roma jen jednou svou částí 
a jen okrajově ji je možno považovat za jakousi kapitolu z dějin 
Romů žijících v Česku a na Slovensku. Šmaus se nesnaží podat 
svědectví o skutečných pocitech skutečných Romů, ale obecně 
pojednává o nezačleněnosti, ztrátě domova, o hledání, o touze 
najít. Tématem je cesta, pouť, hledání; je to příběh o nesnadnosti 
či nemožnosti nalézt domov, zakořenit, příběh zakládající se na 
zkušenosti být stále znova a znova vystavován přijetí či nepřijetí 
novými lidmi, novými komunitami, příběh vyvěrající ze zkuše-
nosti neustálých vstupů do nových interakcí (zdráhám se napsat 
vztahů) a útěků z nich. I když jsou tato témata možná v mnohém 
Romům blízká, nelze je spojovat pouze s nimi. Jsou to témata 
obecná, a proto také onen zjednodušující pohled na společenství 
cikánů není handicapem; obraz jejich světa není cílem, nýbrž pro-
středkem sdělení. A jako takový a takto zjednodušen je k tomuto 
účelu naprosto dostačující, dokonce zde lze říci, že zjednodušení 
bylo nezbytné. Romský element, který se pokouší začlenit a je 
začleňován do majoritní české a slovenské společnosti, by stej-
ně tak mohl být nahrazen například elementem židovským nebo 
obecně exulantským — anebo ad absurdum „elementem“ mimo-
zemským; koneckonců o tom režisér Spielberg natočil úspěšný 
film E.T.

Pravděpodobnou paralelou příběhu může být také (a nejspí-
še i je) životní příběh samého autora, který podobně jako hrdina 
knížky od dětství vystřídal několik „domovů“, životních prostorů, 
a určitě i on dobře zná pocit pramenící z neustálého „začleňování 
se“, hledání a opakovaného přetrhávání vztahů.

Šmausova kniha netematizuje romskou zkušenost, ale za 
pomoci romské zkušenosti zpředmětňuje pocit, který z této, ale 
také z mnohých obdobných zkušeností může vzejít. Jejím jádrem 
je obecně vzato příběh outsidera, člověka vyčleněného z majo-
rity, tedy nikoli jen malého cikánka, ale jakéhokoliv outsidera 
proti své vůli. Jeho outsiderství není míněno jako povrchní pro-
jev „revoltujícího“ jedince snažícího se „vyčnívat z davu“, nýbrž 
je opravdovým důsledkem fatálnosti. Šmausova kniha je podo-
benstvím marnosti, nemožnosti, existenciálního pnutí a vnitřní 
bolesti.

Romové jako kýč

Šmausova kniha je napsána s poctivostí, je pečlivě vyseděná a ve 
své podstatě neambiciózní. Přes veškeré její nedostatky, prame-
nící povětšinou z literární nezkušenosti, přes její naivitu, kterou 
navíc není nutno klást k negativům, nelze než konstatovat, že na-
psána být měla, neboť z ní tryská opravdová touha či dokonce 
existenciální nutnost sdělit. Martinu Šmausovi se podařilo napsat 
příběh, prostřednictvím něhož se snaží nabídnout ke sdílení urči-
tou „obecnou“ životní zkušenost či pocit. Škoda jen, že většina 
recenzentů se spokojila se zjištěním, že „píše o Romech“. Je po-
někud smutné, že upřímně míněné vyznání bylo degradováno na 
kýč.

Autor (nar. 1979) je nezávislý pozorovatel.

Martin Šmaus: Děvčátko, rozdělej ohníček (Na cikňi na bari, čarav tro voďori), 

Knižní klub, Praha 2005

Pražané love chápou jako „láska“ a mají to od Američanů nebo Angličanů, Brňané jako 
„peníze“, a to mají zas od Romů nebo Cikánů. Romové převzali mnoho výrazů z češtiny 
(hňizdos, rozhlasis...) stejně jako z jiných jazyků, jejichž územím na své pouti z výcho-
du prošli (z maďarštiny třeba mesarošis, ze slovenštiny muraris, kupaliskos...), a několik 
slov zase předali nám (čokl, vatra, žúžo).
Romové se tak nazývají sami, Cikáni je jedno z mnoha pojmenování daných jim zvenčí, 
obyčejně podle původu. My je máme nejspíš z maďarštiny (Cigány). Francouzi zas na-
zývají Romy Bohémiens neboli „Češi“, protože se domnívají, že do Francie přišli od nás. 
V našich krajích jsou už nejméně od patnáctého století. O tom svědčí mimo jiné náhrada 
původního -g- v jejich jméně neznělým -k- (jako třeba ve starém přejatém slově kytara 
nebo jméně Markéta). 
Jejich jazyk jako první u nás roku 1821 popsal obrozenský básník Antonín Jaroslav 
Puchmajer (Románi čib, das ist Grammatik und Wörterbuch der Zigeuner Sprache). V naší 
době sestavila obsáhlý (na patnáct tisíc hesel v každém směru) romsko-český a česko-
-romský slovník doplněný gramatikou Milena Hübschmannová se spolupracovnicemi.

G L O S A  D U Š A N A  Š L O S A R A

Love
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Etnická kategorie Cikánů, tak jak ji zvnějšku konstruují příslušníci 
majoritní populace, je pro vymezení romštiny příliš široká. Je zalo-
žena na delimitačních (a tedy značně flexibilních) ekonomických, 
sociálních a kulturních kritériích a tradičně charakterizována nega-
tivními nebo naopak romantizujícími stereotypy. Do majoritní kate-
gorie Cikánů spadají i takové skupiny, které sice tato kritéria a stereo-
typy naplňují, jejichž členové se však nikdy za Romy nepovažovali 
a romsky nikdy nemluvili, například irští a skotští travelleři.

Podobně je tomu i s etnickou kategorií Romů, tak jak ji — opět 
delimitačně — konstruují sami její příslušníci. Za Romy se pova-
žují a jsou za ně jinými Romy považováni i ti, kteří romštinou ne-
vládnou. Může jít o jednotlivce, ale také o rodiny, jednotlivé rom-
ské komunity i celé romské skupiny, u nichž v nedávné či dávnější 
minulosti došlo k tzv. jazykové směně neboli jazykové asimilaci, 
to znamená k přechodu (většinou postupnému) k některému z ma-
joritních jazyků jakožto prostředku každodenní vnitroskupinové 
komunikace. Sem patří například velká většina tzv. maďarských 
Romů v Maďarsku a na jižním Slovensku, jejichž mateřským 
a hlavním či jediným komunikačním jazykem je maďarština.

V jiném ohledu je vnitřní etnická kategorie Romů naopak pří-
liš úzká. V průběhu evropské diaspory docházelo a dochází mezi 
romskými skupinami k výrazné kulturní divergenci, která se pro-
jevuje mimo jiné v modifikaci jejich etnické identity. Výrazem 
takové modifikace je v neposlední řadě přijetí nového etnonyma. 
Poměrně známým příkladem jsou Sintové, kteří jsou někdy ne-
vhodně označováni také jako němečtí Romové. I v jejich jazy-
ce existuje substantivum rom, které u většiny romských skupin 
slouží jako etnické autonymum, tj. jako označení vlastní etnické 
kategorie. V dnešním jazyce Sintů však rom znamená „romský 
muž, romský člověk“, a označuje tak sice jen osoby téže etnické 
kategorie, nikoli však tuto kategorii samu. Funkci skutečného et-
nického autonyma dnes nově plní substantivum sinto. Máme zde 
tedy skupinu, jejíž členové sice z velké části romsky mluví, kte-
rou však lze — mimo jiné vzhledem k jejich odlišnému etnonymu 
— za Romy považovat jen v určitém, omezeném smyslu.

Přes přijetí nového etnického autonyma označují Sintové na-
dále svůj etnický jazyk termínem odvozeným od původního et-
nonyma rom, tedy jako romštinu. Ani samo označení jazyka jeho 
mluvčími však není zcela spolehlivým vodítkem pro jeho zařa-
zení. Některé romské skupiny, například angličtí Romaničelové, 
totiž svůj vnitroskupinový jazyk označují jako romštinu, ačkoli 
je jeho gramatika téměř totožná s jazykem majoritním, například 
s angličtinou, a „romskost“ tohoto jazyka se jen okrajově proje-
vuje v oblasti slovní zásoby. Jde v zásadě o slovní přejímky, byť 
o přejímky z původního etnického jazyka skupiny. Takovéto va-
riety jsou v romistice označovány jako tzv. pararomštiny, vhod-
nější je však mluvit o romských etnolektech, etnických dialektech 
nebo etnických stylech majoritního jazyka.

Genealogická klasifikace jazyků

Tak jako je tomu v obdobných případech, může k přesnějšímu vy-
mezení romštiny posloužit pouze zkoumání samého jazyka. Jako 
užitečná se jeví především jedna procedura historické lingvistiky, 
totiž genealogická klasifikace jazyků. Stanovit genealogickou pří-
buznost mezi dvěma jazykovými varietami znamená prokázat, že 
se obě variety vyvinuly z téže původní variety, tzv. prajazyka. Mlu-
víme-li o vývoji, nejde nám o kontinuitu řečových komunit — ta 
totiž může být zachována i v případě jazykové asimilace —, nýbrž 
o kontinuitu jazykových struktur. Vzhledem k tomu, že jazykové 
struktury mohou být přejímány z jiných, nepříbuzných nebo jen 
vzdáleně příbuzných jazyků, a míra přejímání je v případě rom-
štiny velmi vysoká, hledí se při genealogické klasifikaci jazyků 
hlavně na kontinuitu těch struktur, o kterých je známo, že přejímá-
ní podléhají nesnadno nebo vůbec, nejčastěji z oblasti paradigma-
tické morfologie a základní slovní zásoby. Genealogickou přísluš-
nost romštiny tak prokazují rezistentní jazykové struktury, jako je 
například vyjádření osoby a čísla na slovese, jejichž podobu lze 
pravidelnými hláskovými změnami odvodit z rekonstruovaného 
indoárijského (a hlouběji v čase i indoevropského) prajazyka.

Je romština jazykem Romů?
V I K T O R  E L Š Í K

Mluvíme-li o romštině nebo — hovorově, zastarale či hanlivě — o cikánštině, většinou předpokládáme, že význam tohoto pojmu je 
neproblematický: je to jazyk Romů, případně Cikánů, podobně jako je čeština jazykem Čechů a vietnamština jazykem Vietnamců. Ve 
chvíli, kdy potkáme souseda, který romsky neumí a přitom se za Roma považuje, se náš předpoklad začíná problematizovat. Úkol přesně 
vymezit obsah a rozsah pojmu romština se ukazuje jako neřešitelný, přistupujeme-li k němu z oblastí mimojazykových. Platí totiž, v pří-
padě Romů a mluvčích romštiny snad více než kde jinde, že etnická kategorie se nemusí krýt s kategorií lingvistickou. Ne všichni Romové 
jsou mluvčími romštiny a romština je primárním (rodným a/nebo vnitroskupinovým, etnickým) jazykem i jiných skupin než těch, jejichž 
členové se za Romy označují. Pojďme se u této diskrepance na chvíli pozastavit.

 S T U D I E
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Určení širší genealogické příslušnosti romštiny ji ovšem ne-
pomáhá vymezit vůči ostatním indoárijským jazykům. Klíčem 
k této otázce je další pojem historické lingvistiky, totiž sdílená 
inovace. Pokusím se ho osvětlit na jednom příkladu. Na Blízkém 
východě existují dvě indoárijské jazykové variety, jejichž mluvčí 
spadají do majoritní etnické kategorie Cikán: zargárština, která je 
tradičním jazykem skupiny Zargárů v Íránu, a domština, kterou 
hovoří nejstarší generace Domů zvláště v Jordánsku a Palestině. 
Zargárština, jež byla pro odborný svět objevena až v sedmdesá-
tých letech dvacátého století, je lingvisty jednoznačně považová-
na za varietu romštiny. Sdílí totiž se všemi ostatními varietami 
romštiny mnohé inovace, mimo jiné rozsáhlé gramatické přejím-
ky z řečtiny. Ty a několik slovních přejímek z jihoslovanských 
jazyků také dokazují, že předkové dnešních Zargárů museli do 
Íránu imigrovat odněkud z Balkánu.

Domština na druhé straně tyto balkánské inovace nesdílí. Po-
dle staršího názoru, zastávaného především britským filologem 
Johnem Sampsonem, se po společné migraci z indického subkonti-
nentu předkové dnešních mluvčích domštiny někde na území Per-
sie oddělili od předků dnešních mluvčích romštiny, kteří v migraci 
pokračovali dále do Malé Asie a na Balkán. Sampsonova hypotéza 
se však nepotvrdila. Existují naopak lingvistické doklady pro to, 
že předkové Domů i Romů emigrovali z Indie nezávisle na sobě, 
zřejmě v různých časových obdobích. Ačkoli detaily migrace obou 
historicky a kulturně spřízněných skupin zůstávají neobjasněny, po-
slední jazykové inovace sdílené domštinou i romštinou lze lokali-
zovat na území severozápadní Indie. Dnešní lingvistická romistika 
na rozdíl od Sampsona domštinu od romštiny jednoznačně odlišuje.

Jazykové inovace

Toto odlišení implicitně postuluje určitý chronologický práh v dě-
jinách romštiny: období jejího intenzivního kontaktu s řečtinou. 
Inovace vzniklé pod vlivem řečtiny natolik změnily typologický 
ráz romštiny, že její předřecké období se v romistické lingvistice 
i terminologicky odlišuje jako období praromské nebo protorom-
ské. Jazykové inovace řeckého období jsou sdíleny všemi indo-
árijskými varietami, jež jsou lingvisty považovány za romštinu, 
a žádnými jinými, a nabízejí se tedy pro historické vymezení 
romštiny jako definiční. Je třeba připustit, že nastavení definič-
ního chronologického prahu je do jisté míry arbitrární a do určité 
míry také závislé na mimojazykových kritériích, totiž na (nepří-
mé) souvislosti s dějinami etnické kategorie Rom. V případě rom-
štiny je podstatné, že za relevantní pro její vymezení oproti jiným 
indoárijským varietám mohou být považovány jen ty jazykové 
inovace, ke kterým došlo už mimo indický subkontinent.

Dospěli jsem k (nijak překvapivému) závěru, že romštinu jako 
lingvistickou kategorii vymezují hlavně vnitřní dějiny jejích jazy-
kových struktur, a jen velmi nepřímo také vztah k etnické kategorii 
Rom. Přesto není rozpor mezi lingvistickým vymezením romšti-
ny a jejím každodenním chápáním jako jazyka Romů nijak fatální, 
právě proto, že jde o zcela rozdílné kognitivní operace. V prvním 
případě definujeme pojem v širších, řekněme encyklopedických 
souvislostech, ve druhém případě pak evokujeme jazykový význam 
termínu romština, se všemi jeho zkratkami a abstrakcemi „sedimen-
tovanými“ v průběhu jeho užívání v každodenní komunikaci.

Viktor Elšík (nar. 1974) vystudoval lingvistiku a fonetiku a český jazyk a literaturu. Působí 

jako asistent a doktorand na Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky FF UK, externě na romistice.

Píšeš z pozice chlapíka, který se vždycky musí bránit „přesile světa“. Přitom pře-
silovku často hrajou i ti uražení a ponížení… Co kdybych se tě teď…
Určitě, tak třeba na vojně… Vojna se vlekla. Nejhorší ze všech byli bratři Dirdové a nějakej 
Horváth k nim. Nechápal jsem, jak Dirdové můžou být bratři, když jeden byl tmavý a měl 
úplně černý oči, vostrý jako hřebíky, a druhý, ten mladší, byl vyšisovanej, vlasy světlý, oči 
zelený. Zato když přišel opilej z vycházky, to lítaly plechový skříňky až na druhou stranu 
chodby. Zklidnit ho vždycky musel až jeden Východňár, co měl oči úplně modrý a uměl všeli-
jaký chvaty. Za střízliva byl ale mladší Dirda docela fajn. Zato ten jeho čertův bratr! Rád 
boxoval. Měl červený boxerky, ale v kolenou byl prkennej. Žádnej tanečník. Vždycky se na 
chodbě předváděl. No jen sa něbojtě, vojín! Jen mně ji jebnitě! Co jsme mohli dělat? Kdo 
z nás bažantů vyfasoval modrý rukavice, ten jebl. Jebl jednou, jebl dvakrát a pak lehl.
A užíval si Dirda i na záchodě. No jen pritlačtě, vojín! Tuna, vidítě, ukazoval prstem. Tuna 
je ještě dajaká špinka! Mířil prstem do porcelánové mísy. Prsty promodralý ze studený 
vody, žiletka se klouzala. Zaschlá hovna držela jak helvétská víra.
Když už jsme u těch žiletek: to se Dirdům muselo nechat. Byli ve střílení žiletkami mistři. 
Smáli se nám, když jsme si nešikovně nasazovali žiletky na prst a ty pak svištěly všude 
kolem, jen ne tam, kam měly. Dirdům se zasekly vždycky do nástěnky s denním rozka-
zem. A pěkně hluboko. Ale co žiletky! Břitvy měli všichni do jednoho. Když se předváděli 
jeden před druhým, trochu i husina nám naskakovala. Ksichty kamenný, byli jako nějací 
baleťáci a s neuvěřitelnou hbitostí jim břitva kmitala mezi prsty.
Vzal jsem si s sebou na vojnu hodinky, který jsem šlohnul bráchovi, poněvadž se mi líbil ten 
pes, co na nich byl zezadu vyrytej. I když byly rozbitý a měly prasklý víčko, to od toho, jak jsme 
při cvičení museli sebou práskat o zem, i tak jsem je nosil v náprsní kapse mundúru.
Nom, zvlečtě vojín to vaše sako! Povymeníme si! Nechtěl jsem si povymenit. Obklopili 
mě hned čtyři. Povymenil som. 
Aké hodinky, dělal potom Dirda blbýho. Tuna v kapse žádné hodinky něboly! 
Dyť stejně nejdou a maj prasklý sklíčko, mám je od bráchy — zkoušel jsem to. 
Však si váš bratr kúpí aj iné! No pravda. Kúpil. Co by nekúpil.
Ale úplně nejhorší byl Horváth. Toho se báli i Dirdovci a klidili se mu z cesty. V životě jsem 
tak černýho neviděl. Ten tedy měl kukuč! Jen se zablesklo bělmo, když šlehl pohledem. 
Učiněnej kníže pekel. Na rameni měl jednu pecku a byl na ni náležitě pyšnej. Seděl na žid-
li jak na trůnu. No vojín, rozepnitě poklopec a ukažtě ven hen ten vášho kokota! 
Co zas tohleto kurva mělo jako bejt. 
Vy odmítátě splnit rozkaz, vojín? ztišil hlas.
Začal jsem pomalu rozepínat knoflíky u poklopce. Strachy jsem ho měl scvrklýho tak, 
že jsem netušil, co budu vytahovat. Ti kolem něj se začali pochechtávat. Něchte toho, 
vojín! A čo to kurva do piči robítě, že chcetě vášho kokota na nás vytahovať! Nejste vy 
dajaký buzik?
Dyť ste…
Mlčtě, vojín! Kdo vám dovolil promluvit! Schovajtě si ten váš kokot a vypadnitě!
Soudruhu desátníku, dovolte mi odejít!
Vypadnitě!
Vojna se vlekla. 
Vypadnitě, rozkázal tentokrát Horváth těm ostatním, takže jsme na cimře osaměli. 
Sakra! Scvrkl se mi tak, že bych ho ani nedokázal najít. 
No vojín, sadnitě si! Ukázal na protější palandu. Tu máte! Prečitajtě! Vrazil mi do ruky dopis. 
Dopis byl od jeho matky. Psala, že ocko je opět nemocný, aj ona, že musila k lekárovi a že 
Laco je zase zavretý. A také že se modlí k Panence Marii, za něj, za Horvátha. Horváth seděl 
na bidle a hleděl kamsi k východu. Pak už jsem nemusel žiletkou piglovat hajzly. Ostatní 
bažanti mi to záviděli. Ale do nástěnky se mi žiletka stejnáč pořádně nezabodla.

…jen tě upozorňuju, že vojna už neexistuje. A taky…
No vidíš.

Petr Štengl (nar. 1960) je básník.

O T Á Z K A  J A N A  Š T O L B Y 

P R O  P E T R A  Š T E N G L A
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Výraz Cikán (cikán, cigán) byl ambivalentní, mohl jím být mí-
něn buď etnický Rom, nebo jakýkoli tulák. Populární představy 
o Cikánech se vyznačovaly neobyčejnou stálostí. S naivní pří-
močarostí zprostředkovává dobové stereotypy kupříkladu Ottův 
slovník naučný. Cikáni prý šálili snášenlivý český lid „lživým 
vypravováním“, „spolčovali se s Turky“ a „vysávali lid i zemi po 
celou dobu třicetileté války“. Co se povahy týče, jsou „opojeni 
přírodou“ a „uchváceni horečkou bloudění... Česť je jim cizí a zá-
sadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký, žádost neukojitelná. 
Jejich bol a vášeň dojímá v hudbě“. S obdobnou autoritativností 
je vylíčena fyziognomie Cikánů, dozvídáme se třeba, že „ve vášni 
nikdy nezčervenají, jen zblednou“.   

V literárních dílech je Cikán někdy nahlížen z vnějškového 
odstupu. V takovém případě bývá jednoznačně vymezen jeho 
vztah vůči češství, selství atd.: je nepřítelem, protihráčem, ane-
bo služebníkem. V osudu Cikánů se též velmi často tají narážka 
na postavení českého národa (třeba v Čelakovského „Cikánově 
píšťalce“ v Ohlasu písní českých, 1839, nebo u Adolfa Heyduka, 
nejvýrazněji v druhém oddílu Nových cigánských melodií, 1897), 
nicméně i zde platí, že obě sféry zůstávají oddělené: vždyť každá 
alegorizace se opírá o přísné rozlišování mezi znakem a ozna-
čovaným. Jindy, především u Cikánů ztělesňujících romantické 
poutnictví, naopak dochází k mnohačetnému prolínání sfér, hra-
nice mezi vlastním a cizím se všelijak rozmývají a přeskupují. 
Tyto postavy mnohdy ani nejsou etnickými Romy (například 
u Máchy) a přes jejich cikánskou masku zřetelně prosvítají kon-
tury autorské sebestylizace. 

Nepřítel i věrný služebník

Cikán coby nepřítel národní pospolitosti vystupuje v dramatu Jo-
sefa Lindy Jaroslav Šternberg (1823) oslavujícím pseudohisto-
rické vítězství Čechů a Moravanů nad Tatary u Olomouce roku 
1241. Tatarského zvěda Zatrána sice text jako „cikána“ přímo 
neoznačuje, ale dá se téměř jistě říci, že za něj má být pokládán: 
jeho vylíčení odpovídá cikánskému stereotypu; čeští bojovníci jej 

nedokážou přiřadit k žádnému známému typu (je to pro ně „půl 
Tatar, půl čert“ a „nějaký zahraničník“); podle dobové představy 
byli Cikáni v Čechách poprvé spatřeni jako tatarští zvědové právě 
v době nájezdu, který Lindovo drama líčí. Ambivalentní zpodo-
bení Zatrána upomíná třeba na Shakespearova Kalibana. Obdob-
ně jako v Bouři se i u Lindy řeší otázka, zda je tento divoch skrz-
naskrz propadlý zlu, anebo zda může být napraven výchovným 
působením. Hra vyznívá ve prospěch pesimističtější varianty: Za-
trán podléhá vznešenému Jaroslavovi v gambitu plném lstí a před 
vypuknutím závěrečného triumfálního jásotu Čechů je odvlečen 
mimo scénu na popravu. 

Naopak Cikán v roli věrného služebníka provází Jana Tala-
fúse z Ostrova ve stejnojmenné epické básni pozapomenutého 
Bohumila Jandy Cidlinského (1864). Jůra slouží hejtmanu Ta-
lafúsovi jako muzikant a zvěd, mnohokrát mu zachraňuje život 
v bitvě a na pomoc přispěchá i v okamžiku, kdy hejtman kvůli 
krásné zajatkyni zapomíná na boj s Uhry. Jůra ho vyplísní, uvě-
doměle mu připomene, že „tak nejedná, kdo rodem, krví Čech“, 
a Talafús se vzmuží. Narativní funkce Jůry (stejně jako Zatrána) 
plně závisí na jeho vztahu k českému vojevůdci. Když Talafús 
hrdinně padne v bitvě proti Matyáši Korvínovi, Jůrův příběh bez 
rozuzlení končí. 

Pozoruhodné místo zaujímají Cikáni v jiném díle s neúpros-
ně dualistickým rozvržením: v Holečkových Našich (vystupují 
v X. knize, 1930). Nepřimykají se ani k jednomu z nesmiřitelně 
znesvářených světů (adorovanému selství a démonizovanému 
šlechtictví), ale volně putují mezi nimi. Vztah ostatních postav 
k Cikánům je sice poznamenán předsudečným opovržením, ale 
postoj autorského subjektu je podle všeho mnohem vstřícnější. 
Údajná provinění Cikánů (např. krádeže) se relativizují („Říkali, 
že beztoho všichni kradou... Arci velcí a největší zlodějové ohra-
dili se zákony...“), nebo se dokonce ukáže, že šlo jen o zlovol-
né pomluvy jejich nepřátel. Neustále opakovaný výraz svoboda 
naznačuje, že Cikáni v Našich fungují jako protiváha statického 
selského světa, jehož nehybný řád svým nomádstvím paradoxně 
udržují. 

Oni, nebo my? 
C I K Á N S T V Í  V  Č E S K É  L I T E R A T U Ř E  D E V A T E N Á C T É H O  S T O L E T Í

D A N I E L  S O U K U P

Postavy Cikánů procházejí novočeskou literaturou už od jejích počátků. V devatenáctém století mají významné místo v povídkách (Sa-
bina: Msta; Tyl: Cikán houslista; Hálek: Bajrama; Světlá: Cikánka; Čech: Cikánka), básnických cyklech (Heyduk: Cigánské melodie v Bás-
ních I a Nové cigánské melodie), rozměrnější epice (Neruda: Divoký zvuk; Vrchlický: Satanela; Janda Cidlinský: Jan Talafús z Ostrova), ne-
sčetných drobných básních, v románu (Mácha: Cikáni) i dramatu (Linda: Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům). Z mimoliterárních počinů 
má průkopnickou hodnotu mluvnice romštiny buditelského kněze Antonína Jaroslava Puchmajera (Románi čib, 1821). Romského chlapce, 
který Puchmajerovi posloužil jako informátor, dokonce Jan Kollár za tuto zásluhu umístil do slovanského nebe (Slávy dcera, sonet 514). 

 S T U D I E
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Ve světě tomu říkají umění...

K přímé konfrontaci venkovské a cikánské komunity dochází 
v Hálkově povídce „Bajrama“ (1858). Vesnický chlapec Jeník 
získá lásku krásné Cikánky Bajramy, při tajné noční schůzce je 
však přistihne a probodne Bajramin bývalý milý, divoký Salem. 
Syžetově omšelý příběh v ničem nepřekonává cikánský stereotyp, 
zajímavé je však zdrženlivé až odmítavé vylíčení české vesnice. 
Pod šablonovitou vražednickou historkou se tak rýsují náznaky 
skutečné životní tragédie: nejenže oba milenci při předsmrtné 
rozmluvě nenajdou společnou řeč (Jeník se nechce odloučit od 
staré matky a domova, Bajrama zase od volnosti), bezvýchodně 
působí i celý svět povídky, v němž se člověku nabízí buď život 
mezi pomlouvačnými a závistivými venkovany, anebo společnost 
nevyzpytatelných, mstivých kočovníků.

Burleskní variací milostného tématu je Čechova humoreska 
„Cikánka“ (1871). Její protagonista, malíř Pazourek, vyráží na 
uměleckou pouť po venkově, je však zklamán nemalebnou jedno-
tvárností, na kterou všude naráží: „O národním kroji nebylo nikde 
ani památky, ba i ty malebné hadry žebráků ustoupily dosti sluš-
nému oděvu...“ Z trudných úvah jej vytrhne až příchod cikánských 
hudebníků. Pazourek se rozhodne Cikánku Dýnu vymalovat. Po 
dokončení obrazu Dýna významně váhá s odchodem, pak se vrh-
ne Pazourkovi do náruče, avšak milostnou scénu přeruší dotěrný 
hostinský. Ráno malíř zjišťuje, že ho Cikánka okradla. Pazourek 
je obětí vlastní ješitnosti a mnohanásobného sebe klamu: Cikánku 
se rozhodne malovat nejen z okouzlení, ale i proto, že chce „ob-
razem tím založiti svou slávu“; vyznává sice umělecký realismus, 
ale nedokáže Dýnu věrohodně zobrazit; navzdory proklamované-
mu zájmu o „holou pravdivost“ vyhledává pouze scény, které od-
povídají dobovým představám o malebnosti (i Dýnu vnímá zcela 
v souladu s cikánským stereotypem).

V „Cikánce“ Karoliny Světlé se nejprve rozvíjí příběh mi-
lostného trojúhelníku. Chudá vesnická dívka Julina od počátku 
nezapadá do vesnického světa: je „snědá a nepohledná... skoro 
jako cikánka“, písně z Ještědských hor zpívá na jakousi „podiv-
nou notu“, tradiční ženské práce vykonává roztržitě, a naopak ve 
škole je ze všech nejbystřejší. Těsně před svatbou se zámožným 
a laskavým Tomášem Julina fascinovaně přihlíží hře potulného 
cikánského kytaristy, pak vytrhne tanečnici bubínek, odstrčí ji 
a zaujme její místo. Po představení s muzikanty uprchne. Tomáš 
ji znovu spatří až po letech v Berlíně jako oslavovanou „cikán-
skou tanečnici“. Zde se příběh láme: Julina Tomášovi obšírně 
vysvětluje, že je se svým životem spokojena, ač ji její druhové 
týrají a vykořisťují: „Je ve mně touha po něčem jiném než po štěs-
tí a pohodlí; my u nás doma pro to jména nemáme, ale dověděla 

jsem se, že tomu ve světě říkají umění.“ Její příklon k cikánství 
je tedy vlastně jen simulovaný, a také erotický impuls hraje vý-
sledně druhořadou roli: milostný syžet i protiklad obou světů se 
tu bortí pod přívalem neorganicky vnášených významů se zjevně 
autostylizační motivací.       

Soukromé posedlosti

Mnohem důsledněji ztvárňuje individuální cikánství Mácha. 
V jeho Cikánech jsou všichni protagonisté uzavřeni do svých 
soukromých posedlostí: máchovský mladý cikán je chorob-
ně žárlivý, hrabě Valdemar erotoman, starý žid chamtivec, Lea 
a Angelína jsou duševně nemocné, starý cikán trpí myšlenkami 
na pomstu a Bárta Flákoň nutkavou lhavostí. Vzájemnost a ko-
munikace nemá v tomto solipsistickém světě místo. Namísto 
rozhovoru postavy často blábolí, mluví samy k sobě nebo mlčí: 
například mladý cikán se svým adoptivním otcem, starým ciká-
nem, hovoří v celém románu pouze dvakrát: potřetí, před jeho 
popravou, mladý cikán vůbec nepromluví, jen mu podá ruku. 
Charakteristická je epizoda v 11. kapitole: postupně se shromáž-
dí družně rozprávějící společnost vesničanů čítající přes dvacet 
mužů, vzápětí však vesničané objeví dva nebožtíky (Leu a jejího 
otce, starého žida) a hledí „ulekáni na smutné divadlo, beze slova 
promluvení“. Nato přiběhne posel se zprávou o vraždě hraběte 
Valdemara a všichni spěchají do zámku. Pospolitost obyčejných 
lidí má v Cikánech místo jen jako chór tragédie. Máchův román 
se někdy zařazuje mezi dobové alegorie češství, stojí ovšem za 
zmínku, že autor první významnější studie o Máchovi, F. B. Ko-
řínek (Karel Hynek Mácha, 1854), mu vytýká, že je zahloubán 
jen „do své osobnosti“, „opouští ve své fantazii vlast i národ“ 
a „hledá cikány, aby u nich mohl volně zpívat o své touze a zkla-
mané lásce“.  

Cikánský stereotyp není v devatenáctém století využíván jako 
zbraň v polemikách a politických bojích (na rozdíl například od 
obrazů Němce či Žida). Je spíše nástrojem národního či individuál-
ního sebeuvědomování a sebevymezování, a také prostředkem, 
jak vyjít vstříc čtenářskému zájmu o exotično, tajemno či eroti-
ku. Zároveň už v tomto období některá díla ukazují možné cesty 
k překonání dobových klišé; nikoli jejich popřením, ale plodným 
využitím (Mácha) či parodickým nasvícením (Čech). Realisticky 
odstíněného ztvárnění Romů žádný z autorů nedosáhl, to ovšem 
platí s čestnými výjimkami o české umělecké tvorbě dodnes. 

Daniel Soukup (nar. 1976) absolvoval anglistiku a germanistiku na FF UK, nyní tamtéž 

postgraduálně studuje českou literaturu. Působí na Literární akademii Josefa Škvoreckého.
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„Dnes už společnost romány neprožívá tak jako tehdy [v 19. sto-
letí]. Takže román ztratil své výlučné postavení, a to i mezi lite-
rárními žánry, je mezi nimi jen jednou z alternativ. Já mám pořád 
pocit, že je potřeba ho znovu objevit, znovu ho vystavět zespodu 
ze základních kamenů, a to není jen tak“ (Jan Balabán v rozhovo-
ru pro Host 8/2004). Které to však jsou — ony základní kameny? 
Zdá se mi, že jedním z nich je odliterarizování románu. Román 
ve svých původních východiscích byl „nástrojem“ k poznávání 
světa (a nás v něm). Teprve až poté — za modernismu — se stal 
laboratoří stylu a nových a nových vypravěčských technik, stále 
rafinovanějších. Román a svět, to je vazba stejně osudová jako 
lyrika a řeč nebo drama a konflikt. Lze namítnout, že přece i řeč 
je svět; zarytý wittgensteinovec by dokonce řekl, že je to náš svět 
jediný. A tohle se za Balzaca a Tolstého ještě nevědělo. Aha? Ne-
vědělo, to je pravda, ale stále snad — i po Wittgensteinovi — pla-
tí, že svět není jenom řeč, tedy že bolest, žádostivost, strach, bída, 
úskok nejsou pouze slova, ale také (psychické) emoce, (sociální) 
pohnutky. Stavy lidí ve světě.

„Život v pasti, kterou se stal svět“ (M. Kundera). Stále nejlapidár-
nější a nejpodstatnější postižení románu, na které jsem narazil.

Witold Gombrowicz o Marcelu Proustovi (Testament. Hovory 
s Dominiquem de Roux, francouzsky 1968): „To županovo-
-frakové ovzduší jeho díla mě odpuzuje, on se nikdy ani na 
okamžik nevymaňuje ze svého milieu, ten mučedník poznal 
smrt a léčky života, ale z toho, co se týká krásy a půvabu, se 
osvobodit nedokázal. […] Jeho hloubka, ostrost a pronikavost 
fungují dobře, ale jeho krásy a půvaby voní po parfémech a po-
stelích, je v nich něco nemocného a salonního, jsou příliš faj-
nové.“ Přesné!

Škvoreckého Zbabělci byli v době, kdy vyšli (1958), svěží pře-
devším svou ich-formou. A právě tohle byl i klíčový moment, 
proč román narazil u kritiky: jak si dovoluje tento cynický pásek, 
měšťácký synek (a tedy i autor) sahat na něco tak svatého, jako je 
Květnová revoluce! V době, kdy se všechno v románu pojedná-
valo „objektivně“, v souladu s historickými zákonitostmi třídního 
boje a předepsané cesty vpřed, nabídl Škvorecký nikoli jiný vý-
klad, ale jinou perspektivu. Perspektivu kluka, který má v květnu 
1945 jiné starosti než zvítězit v revoluci — chce se vyspat s Ire-
nou, zahrát si v bandu, trochu si zafrajeřit… a přitom si tak trochu 

užít revoluce, když už mu ji dějiny do Kostelce přivály. Zdá se 
mi, že dnes by mohla být podobně působivá právě er-forma, ale 
taková, která své vyprávění umí rozestřít na delší časové ploše 
a která příběhy svých postav nechá ústrojně proplétat s „velký-
mi“ dějinami. Prozaických ich-forem máme od devadesátých let 
dost (J. Topol: Sestra, V. Kahuda: Houština, R. Ludva: Jezdci pod 
slunečníkem…), k tomu záplavy deníků a memoárů, čili hotové 
orgie ego-manství. I proto budiž přivítán Bryczův román Patriar-
chátu dávno zašlá sláva (jen ten divně nabubřelý titul poněkud 
odpuzuje, 2004). Sledujeme několik generací Berezinků od roku 
1914 až do současnosti, navíc se v těchto generacích proplétají 
živel český s německým (sudeťáckým) a ukrajinským. Jde vprav-
dě o epickou odvahu. Brycz si troufl být tak trochu historikem 
tohoto koutu Evropy a přitom neztratil románovou optiku. Právě 
ona mu umožňuje vidět věci jako dvojznačné — například vězeň 
z padesátých let je současně po svém propuštění politováníhodná 
troska utápějící se v alkoholu. Ukázal tak, že „malé“ dějiny ne-
jsou jen zmenšeninou dějin „velkých“, že mají svůj vlastní smysl 
pro tragikomiku, ale zároveň že v tomto koutu Evropy je na nich 
vždy něco z „velkých“ dějin nuceno ulpět. Nadto je potěšitel-
né, že Brycz svůj román neotevřel jen hrdinům, jejich pocitům 
a myšlení, ale své hrdiny otevřel světu. Nechal je v něm tonout, 
rozbíjet se o něj, selhávat…

A přece… Nelze se zbavit dojmu, že Bryczův román je poněkud 
neusazený, hlavně stylově. Autor začíná v tónu vypravěčského 
suveréna, s bravurou a lehkostí, a tato poloha postupně mizí. 
Styl románu je postupně jakoby přemožen látkou. Čím více se 
postupuje k současnosti, stává se neviditelný, bezbarvý. Asi to 
přece jenom chtělo někoho, kdo by si dokázal odepřít vypra-
věčské bravury a zároveň si pohlídal, aby celý román byl jedno-
litější.

Vyprávění příběhu představuje svého druhu časový rébus. Vyprá-
ví se z pozice přítomnosti: „teď a zde“; přitom se vypráví o minu-
losti, neboť ta jediná — jakožto čas již uzavřený — nám dovoluje 
pracovat s plochou úplného (doceleného) příběhu. A sám smysl 
toho, proč se vypráví, tkví v budoucnosti, v očekávání: v otázce 
„jak to dopadne?“ Vyprávění tedy přítomností vykupuje minulost, 
přičemž tak může činit jen proto, že o její naplnění se postará 
budoucnost. Budoucnost tu však není pravou budoucností, neboť 
se nachází v minulosti. Přítomnost je tu zase jen proto, že po-
třebuje podat něco minulého. Minulost bez přítomnosti by byla 
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němá; přítomnost bez minulosti prázdná; 
budoucnost bez minulosti neúplná.

O přitažlivosti příběhů. Ta spočívá v kon-
krétnosti a ve správném načasování. Ji-
nými slovy: příběh troskotá tam, kde nad 
vyprávěním převáží reflexe, stejně tak 
troskotá i tehdy, začne-li vyprávění pří-
liš odbíhat do odboček a prodlévat v de-
tailech. Kouzlo příběhů tkví v tom, že 
se nám v nich poznání dostává nepřímo. 
Nelze říct: Včera jsme byli na zajímavém 
a poučném výletě. Příběh nás nutí říct: 
Když jsme se včera vydali do lesa, po pár 
krocích jsme došli k zahrádkám a tam na 
plot skákal z řetězu utržený vlčák. Honza 
se tak lekl, že utíkal a vylezl na nejbližší 
strom. Pak jsme přišli na rozcestí a všimli 
jsme si, že v blátě jsou stopy divočáka…

„Dadaismus, surrealismus, to jsou kraj-
ní případy. Vyjadřují se třeštěním úplné 
svévole, třeštěním, do něhož mysl upadá, 
když odmítne veškeré ohledy na hodno-
tu a noří se do toho, co je bezprostředně 
dáno. Dobro je pól, který nesmlouvavě 
přitahuje lidský rozum nejen v aktivitě, 
ale v každém úsilí, včetně úsilí čistého 
intelektu. Surrealisté poskytli model ne-
orientovaného myšlení, za nejvyšší hod-
notu si zvolili dokonalou absenci hodnot. 
Svévole vždycky lidi přitahovala, a právě 
proto byla v průběhu dějin pleněna města. 
Plenění měst však nemělo vždycky svůj 
protějšek v literatuře. Surrealismus je ta-
kovým protějškem.“ To napsala Simone 
Weilová už v roce 1941. A musela to být 
nepředstavitelná odvaha říci v této době 
tato slova, tedy 1) odmítnout surrealismus, 
který se v jedné své větvi prohlašoval za 
směr revoluční, 2) vzít si na mušku, nad-
to v době, kdy byla Francie již okupována 
Hitlerem, chloubu francouzské literatury. 

Jsou živi, zpívají, jmenovala se jedna z diva-
delních her Jana Drdy.
Jsou živi, vydávají, zaraduji se vždycky nad 
zásilkou časopisu pro kulturu REVUE LA-
BYRINT (šéfredaktor Joachim Dvořák, edi-
tor Karel Císař). Stejnojmenné nakladatelství 
se prezentuje jednou ročně monotematickým 
dvojčíslem. Po loňské „utopii“ a předloňské 
„módě a umění“ je to tentokrát velkokniha 
o dvou stech šedesáti stranách na téma „ne-
bezpečné vztahy“, se záhadnou fotografií Ka-
teřiny Šedé, čerstvé laureátky Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, na obálce. 
Skvělé téma — nebezpečné vztahy; evergreen, 
který lze opracovávat různými směry a na-
hlížet z mnoha pohledů. Výběr nezklame ani 
milovníky klasiky (de Laclosovy Nebezpečné 
známosti a jejich tři filmové adaptace, včetně 
Formanova Valmonta). Učebnicovým příkla-
dem nebezpečných vztahů je i Nabokovova 
Lolita. Nebezpečný vztah se před sto deseti 
lety krutě vymstil Oscaru Wildeovi. A tak 
dále. 
Nové číslo REVUE LABYRINT představuje 
ukázky z děl několika současných zahranič-
ních autorů. Zaujala mne inspirativní rada 
Roberta Sullivana, autora knihy Potkani, 
který po celý rok zkoumal jednu newyorskou 
ulici zamořenou těmito pozoruhodnými hlo-
davci. Napsal nejlepší návod, jak se zbavit 
potkanů: Stresuj je, zařiď, ať mají kolem sebe 
hodně ruchu, přestaň je krmit a pak se seže-
rou navzájem. Bezvadný je úryvek z poslední-
ho románu Elfriede Jelinekové Lačnost (česky 
připravuje Odeon), jakož i rozhovor s touto 
předloňskou nositelkou Nobelovy ceny za li-
teraturu, která prohlašuje: „Moje kreativita 
pochází z negativity. Psát o ničivosti mohu 
ale jen proto, že znám i opak.“

Připravenému štěstí přeje, říká se, a tak se 
přihodilo, že právě ve dnech, kdy svět bouř-
livě diskutuje o tom, co může a co nesmí zob-
razovat karikatura, nakladatelství Jaroslava 
Kořána Gallery vydává knihu Ondřeje Chro-
báka a Tomáše Wintera V okovech smíchu 
aneb Karikatura a české umění 1900 až 
1950. V kapitole „Karikatura mezi válkami“ 
doporučuji prostudovat na straně 105 kres-
bu Františka Tichého z roku 1922, nazvanou 
Jak bude asi vypadati koalice národních 
stran. Vznikla sice před osmdesáti čtyřmi 
lety, ale...

O ruském básníku Juriji Odarčenkovi jsme 
se ve škole neučili; dokonce ani ve chvilkové 
uvolněnosti šedesátých let, kdy jsem směla 

napsat diplomovou práci o Isaaku Babelovi, 
jeho jméno v přednáškách o ruské poezii na 
Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Pra-
ze nezaznělo. Není divu — Jurij Odarčenko 
odešel z Ruska ani ne dvacetiletý s Wrange-
lovou armádou a stal se jedním z mnoha rus-
kých Pařížanů.
Byl obdařen výtvarným a literárním nadáním 
a velice komplikovanou povahou. Vzpomínky 
současníků zdůrazňují Odarčenkovo podivín-
ství (svou pleš i ve spánku skrýval pod mod-
rým baretem), zdůrazňují, že žil na pomezí 
světa reálného a běsovského, a i jeho kole-
gové z literárního almanachu Orion (vyšel 
v Paříži pouze jednou v roce 1947) jen obtíž-
ně nacházeli cestu k jeho nezvyklým veršům, 
které překračovaly hranice, dosud považo-
vané za nepřestupitelné. Jurij Odarčenko si 
odmlada pohrával s myšlenkou na sebevraž-
du; říkával, že jsme vrženi do světa, který je 
jedinou velikou rakví, a osvobodit nás může 
až smrt. Dne 23. srpna 1960 si ve svém paříž-
ském bytě pustil plyn. Umíral v bolestech dva 
dny. Bylo mu padesát sedm let.
Odarčenkovy básně často začínají idylicky, 
občas až kýčovitě, aby překvapily neodvrat-
ným koncem, přičemž doslova: smrtí zákeř-
nou i dobrovolnou, prostřednictvím přeťaté-
ho provazochodeckého lana, rzí prožraným 
dnem parníku, pevné oprátky oběšencovy: 
„Milý obraz, oživlý v pohybu, umírá,“ na-
psal překladatel Odarčenkových veršů Petr 
Borkovec. Skvělý překladatel Odarčenkových 
veršů. Ostatně každý může nahlédnout do 
jeho dílny a porovnat překlad s originálem: 
nakladatelství Agite/Fra vydalo Verše do 
alba v zrcadlové rusko-české podobě.

Koncem února byl ve Vídni odsouzen brit-
ský popírač holocaustu Irving ke třem letům 
odnětí svobody, a v téže době Paseka vydává 
knihu americké historičky Debory Lipstadto-
vé Popírání holocaustu aneb Sílící útok 
na pravdu a paměť. „V jistém ohledu je 
popírání holocaustu stejně likvidační jako 
holocaust sám,“ píše autorka, „a i když se 
v důsledku lží popíračů nikdo nezabíjí, jde 
o týrání těch, kteří přežili. Šokovalo mne 
také, jaký úspěch popírači sklízejí za tvrze-
ní, že popírání holocaustu je jakousi druhou 
stranou historie. Jak čas poběží a stále méně 
lidí bude moci z vlastní zkušenosti jejich vý-
roky zpochybnit, jejich kampaň bude sílit,“ 
předpovídá Debora Lipstadtová. Přeložili 
Jana a Jiří Ogročtí.

dokončení na straně 91
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Jak k tomu přišli, že vyhořeli? Lidi povídaj, že chtěli vošulit po-
jišťovnu. Že si to podpálili sami, protože si barák zničili a chtěli 
novej. Voni říkaj, že jim to podpálil někdo z místních. 

Je ale fakt, že nikdo o ně moc nestál. V baráku jich bydlelo asi 
třicet. Počet se různil podle toho, koho zrovna pustili, kdo přijel 
na pár dní na návštěvu a zůstal dýl, kdo se narodil a koho šoupli 
do děcáku. Smrt u nich nikdo nepamatoval, ale taky to můžou bejt 
legendy. Jako zkazky o jejich babičce, který tenkrát bylo snad de-
vadesát a prej ovládala ještě nějaký starý kouzla. Říkali to všichni 
a báli se jí. Dokonce i děti z města, který vždycky projížděly oko-
lo a pokřikovaly. Když viděly ji, jak se vyklání z okna, dělaly, že 
jedou jen náhodou kolem.

Však taky pamatujou, jak jeden z nich jel okolo na pionýru, 
zpomalil a vyřvával: „Cikání! Černý držky! Vylezté!“ A najednou 
v okně bába a kozí dech mu chcípnul, zrovna když míjel vrata 
do dvora. Chudák seskočil a tlačil fichtla pryč, utíkal, co to šlo, 
a krčil se, aby nedostal šutrem, co po něm házeli. Tři dny byl za-
raženej a tvrdil, že ho bába uřkla.

I děti vod nich, když si celý umouněný čutaly prasklým míčem 
o zeď, když vyšla na dvůr, přestaly a rozutekly se a poschovávaly 
se v dřevnících a kůlničkách, za vraky škodovek a tak. A bába si 
jenom clonila oči a mumlala něco bezzubejma čelistma.

Jejich děti byly špinavý. Ale mladý, ty měli dle poslední módy 
měňavý tepláky s lampasem, naleštěný mokasíny, zlatej řetěz 
a celý vymydlený a navoněný, ve vlasech gel… A některý i dží-
ny s rozkrokem u kolen a sportovní boty a na hlavě bejsbolku se 
zahnutým kšiltem.

Holky zase vrtěly bokama v minišatečkách, voči namalova-
ný, nehty, růžový tvářičky. A botky s tlustou podrážkou. Však by 
se pár chlapů z města mohlo pochlubit zkušeností… Ale nechlu-
bili se. 

A tyhle holky hrozně rychle stárly. Ve dvanácti vypadaly na 
sedmnáct, v sedmnácti na dvacet pět a ve dvaceti na čtyřicet. Hlas 
hrubej, prsa vytahaný po dětech, zadek narvanej v úzký sukni 
a sešmajdaný lodičky. 

A chlapům rostl poměrně rychle pupek a přetejkal přes gumu 
tepláků. A rostly jim i kníry, huňatý a smolně černý. Tihle chlapí-
ci rádi posedávali okolo domu a kouřili. Byli líně rozvážný a pili 
lahvový pivo. 

To omladina, ta vejskala a pokřikovala východní řečí. Taky 
kouřili a poslouchali z kazeťáků hudbu a vlnili se do rytmu. Když 
pálilo slunce, vytáhli na vyprahlej dvůr oprejskaný židle, křesílka 
udělaný z autosedaček, starý matrace a rozprostřeli se kolem oltá-
ře, kolem Aiwy s přidanejma reprákama. 

Říkalo se tam Na Všivárně, tomu baráku. 

Lidi tam chodili, když se něčeho potřebovali zbavit, nějakýho 
starýho auta, nějakýho šmé kradenýho, něčeho, co pro ně mohlo 
bejt nebezpečný, něčeho, na co neměli odvahu… Rádia, horský-
ho kola, nárazníku, šperků, dalekohledu… Panovaly tam praktiky 
východního obchodu: „Kolik dáš?“ „Névim, kolik chceš.“ „Pěti-
kilo.“ „To je moc, némam tolik, nepříšla sociálka.“ „Čtyry sta 
pade.“ „Dvě stovky, víc némam.“ „Čtyry sta dvacet, ať nežeru.“ 
„Výser si vóko, némam. Dvě stě padésat, nebo si to nech.“ „Jak 
chceš, čau…“ „…Né, póčkej. Tři kíla, pláti?“ „…Překecals mě, 
Horvát, ale naposled…“ 

Taky tam lidi chodili, když něco potřebovali. Něco z druhý 
ruky… Autorádio, zlatej řetízek, vejfuk na škodovku, daleko-
hled…

Do těchhle obchodů čojka nezavítala. I reklamační řád tu měl 
svý pravidla: „Podívej, Horvát, cos mi to prodal za šmejd. Dyť to 
rádio nefunguje!“ „Úkaž, more… To néni vono, já ti prodal jíny.“ 
„Prosim tě, nekecej.“ „Tohle radío já néznam.“ „Di do prdele, 
ty šmejde! Předevčírem jsem za něj vysolil pětikilo! Jenomže je 
vybrakovaný a tys to dobře věděl!“ „Štéfane! Pócem, prej sme 
mu prodáli špátny radío!“ „Ty hajzle, to je naposled, co jsem byl 
tady.“ Štefan byl zkrátka obr. 

Většinou ale obchod proběhl k všeobecný spokojenosti. 
I když vždycky se našlo po hospodách dost rejpalů, co tvrdili, 
jak je Na Všivárně natáhli, jak přinesli fungl novou masku na 
oktávku a jak odešli s blbejma patnácti stovkama v kapse. Lidi je 
zkrátka neměli rádi.

Některý obchody hatila stará. Vyšourala se na dvůr a bylo po 
smlouvání. „Nic némam,“ bouchly vrata. 

Stará. Ta bába v šátku, co se jí ksicht skoro ztrácel v záhy-
bech kůže. Někdy zpod šátku čouhal dlouhej, tenkej lalůček ucha. 
V ruce s oteklejma kloubama svírala bába hůl. Odznak moci 
a oporu, hůl po mrtvým baronovi pobitou plechovejma odznáč-
kama a zátkama.

Bábu nikdo neslyšel říct srozumitelný slovo. Přesto vlád-
la Všivárně. Vládla pohledem. Zamračila se a i největší frajeři 
ztichli a čuměli do země. 

Když přicházely prachy z úřadu a na dvoře začal hořet oheň, 
za vratama se vždycky objevil dvoukolák plnej chlastu. V tuhle 
dobu často docházelo mezi obyvateli Všivárny k hádkám. Nebylo 
neobvyklý, že došlo i na kudly. Než však stačily opravdu ublížit, 
vždycky se ze dveří vyplížila stará. Všechno ztichlo a slyšet bylo 
akorát vzteklý funění.

Ten den, co vyhořeli, bylo hrozný vedro. S bábou se to na 
dvorku zamotalo. Švihla sebou, udělalo se jí blbě. Hned ji posadi-
li do křesílka a jak v nosítkách ji odnesli do jejího pokoje v příze-

Všivárna
K R Y Š T O F  Š P I D L A

 B E L E T R I E
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mí. Křesílko postavili do kouta. Všichni se natlačili do místnos-
ti. K hnutí tam nebylo, jenom okolo bábina křesla bylo prázdný 
místo. Báli se přiblížit. Bába měla hlavu spadlou na prsa a sotva 
dejchala. Všichni mlčeli. Pak se po jednom vytratili na dvorek. 
Ve slunci se tam leskla ta její hůl pobitá kovem. Ležela v prachu, 
tam kde stará upadla. Chodili okolo tý hole jak kolem hada. Báli 
se jí stejně, jako se báli báby. Pak poslali malýho Tadeáše, nablblý 
děcko, ani pořádně mluvit neuměl, jenom se debilně smál a cenil 
předkus, ať starý tu hůl donese. Došel jen na kraj pokoje, k díře 
ve zdi, kde kdysi bejvaly dveře. Chtěl se vrátit, ale uviděl Štefana, 
jak na něj vražedně civí, tak hůl hodil do pokoje před bábino křes-
lo a rozbulel se. Celej den byl pak zalezlej ve stodole.

Ten den vzduch stál a děti a mladý to vyhnalo k rybníku, na 
pláž u kempu. Děti se cachtaly v zelený vodě a mladý, ty se po-
valovali ve stínu, pořvávali, kouřili a občas nějakýho prcka strčili 
ze břehu. Koupání už pro ně nebylo. Radši machrovali. Holky se 
předváděly a kluci čuměli po ženskejch z kempu. Když nějaká 
procházela okolo, občas zahvízdli, hodili vočkem. Ty ženský se 
jich bály. Když byly nucený je míjet, dívaly se strnule před sebe, 
jako by hledaly ztracený klíče. Pak, jak se přiblížily, zrychlily, 
pořád ten nervózní pohled. 

To kluky rajcovalo. To, jakej z nich jde strach. Holky od nich 
se mohly přetrhnout, chtěly na sebe upozornit, kluci ale byli roz-
paráděný a ani si jich nevšimli. Zas jedna blonďatá tábornice je 
míjela a oni ji ze srandy obstoupili: „Némaš cígo? Co se bójiš, 
pičo. Příjď na dýskoteku. Můžeš přéspat. Ú nas.“ „Nechte mě,“ 
kníkla bloncka. 

To už ale zpozorovalo pár kluků z města, co postávali okolo 
bufetu. A hned nechali kelímky na pultu a vystartovali, že jako 
těm cigánům rozmlátěj držky. Všivárenský se rozprchli. I děti 
vyběhly z vody a zdrhly do pole kukuřice. Akorát holky v těch 
svejch křuskách na podpatku nemohly moc běžet. Utržily ale jen 
pár ran v běhu. Byly malý sousto. Nebo s nima měli kluci z města 
jiný plány... 

Honička netrvala dlouho, útočníci se zase rádi vrátili k rozpi-
tejm pivům. Ještě však stačili zanadávat směrem k Všivárně: „Po-
čkejte, svině, na večer! Bude čóro!“ Čekali, až se sejdou všichni, 
a že se tady ty černý držky roztahovat nebudou a že nebudou ob-
těžovat naše holky a tak. 

Ten den právě přišla sociálka, a tak se na Všivárně konalo 
mejdlo. Na dvoře hořel oheň z nakradenejch palet. Všichni kolem 
něj, lili do sebe pivo, i tvrdej se vyskyt, víno pro dámy a nějaká 
drůbež. Mladý někde schrastili trávu a hulili za stodolou. Pak se 
trousili k ohni a blbě se tlemili. 

Jak se to stalo, že začala hořet stodola, nikdo neví. Možná za 
to můžou mladý skrz tu trávu. Nebo přeskočila jiskřička. Nebo to 
chytlo, když se banda z kempu osmělila a vyrazila všivárenskejm 
rozmlátit držky. 

Rozhodně došlo na dvoře k nějakýmu zmatku. Nejdřív se 
tam vhrnuli kluci z kempu. Měli tyče, jeden i bejsbolku. Praštili 
po lebeni starýho Horváta, když se jim připlet do  cesty, a pak 
vtrhli na dvůr. Ječeli a pouštěli strach.

 Všivárenský se zase pokoušeli vyklidit prostor, ale nebylo 
kam. Naštěstí se mohli bránit těma rozštípanejma paletama. 
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Celá bitka byla ale nějaká rozpačitá. 
Obě strany zmateně pobíhaly po dvoře, 
občas se někdo někde schoval, odtud ho 
někdo jinej zase vytáh, jednu mu přišil, 
pak z baráku vyběh někdo se sekerou. 
Útočníci se dali na ústup, sekerník ale za 
chvíli o sekeru přišel… A pak se zber-
chal starej Horvát. Dopotácel se od vrat 
a zařval: „Stodóla hóři!“ A všichni všeho 
nechali, městský zdrhli, že je to o průser, 
a všivárenský začali hasit.

Šlo jim to ale jak předtím ta bitka. 
Furt se někde někdo plet, zakopávali 
o sebe, řvali, ženský naříkaly vychlas-
tanejma hlasama... Pak se z baráku vy-
šourala bába... Málem na ni v tom fofru 
zapomněli. Štefan byl ale duchapřítomnej 
a hned ji podepřel.

Bába to měla jen tak tak, protože oheň 
se začal šířit i na barák. Stodola fajrovala 
pořádně. Byla plná všelijakejch krámů, 
ale i slámy. Přiléhala k baráku, kterej byl 
sice vybydlenej, ale pod omítkou byl rá-
kos a ten hořel dobře. Když přijeli hasiči, 
nebylo už skoro co hasit…

Teď jich pár bydlí v holobytech z bu-
něk, který postavilo město. Stejně počí-
tali, že je tam časem všechny naženou. 
Zbytek se rozprchl po příbuznejch. Ten 
požár vodsral akorát nablblej Tadeáš. Za-
pomněli ho ve stodole. A pak bábina hůl. 
Zůstala po ní na zemi hromádka odznáč-
ků a zátek. Od tý doby se jí nikdo nebojí. 
Celý léto bába sedí v prachu před buňkou 
a parchanti na ni pokřikujou. Říká se jí 
Baba Džudy. Nikdo neví proč. Přes zimu 
je zalezlá v bytě, sedí na židli a něco si 
pro sebe mrmlá. Všem je na obtíž, ale furt 
ne a ne umřít.

A taky obchody už nejsou, co bejvaly. 
Čas od času sice stojí před papírákem na 
špalkách škodovka, ale starej Horvát už 
nechce o obchodech nic slyšet. Nějak se 
mu to v palici pomotalo a žvaní pořád, že 
mu to prej za to nestojí, že moh vydělávat 
milióny, jenom prej bejt ve správnej čas 
na správným místě. Mladý, ty nemaj ob-
chodnickou krev. Chtěj zbohatnout moc 
rychle, a to nejde. 

Taky tam občas zavítaj z úřadu nebo 
fízlové… A Štefan je někde na Slovači…

A jak k tomu přišli, že vyhořeli, to se 
nějak nepodařilo zjistit.

Autor (nar. 1976) prožil dětství v Jindřichově Hradci, po 

absolvování vysoké škole a vojny nastoupil na místo učitele 

na Základní škole v Hejnicích na Liberecku. Časopisecky 

publikoval povídky a literární recenze.

MC GIPSY — rapper

Podařilo se ti uspět v oblasti, kde Romové 
tradičně excelovali — v muzice. Ta tvoje 

je ale hodně jiná, než jakou hráli tví předkové. Jaké 
je být romským rapperem a ustát si svou pozici na 
dominantně bílé scéně?
Řeknu ti, že je to docela zábava. Někdy máš pocit, že výraz 

„romský rapper“ je vlastně nesmysl. Ale když pak potkáváš 

mladé Romáky na ulicích a oni ti podávají ruku a uznávají 

tě, najednou to má obrovský smysl. Řek bych, že — tak jako 

vždycky — mladá a starší generace se prostě neshodují. Ale 

to podstatné je, že mladí Romové mě berou. Na moje kon-

certy nicméně chodí drtivá většina bílých. A uspět mezi bílý-

mi bylo mnohem těžší. Trvalo to dlouho, než jsem je pře-

svědčil o tom, že jejich všeobecné smýšlení o Romech je 

nekorektní. Upřímně, dnes je mi ale totálně jedno, jestli mě 

poslouchá černý nebo bílý člověk. Já dělám muziku pro lidi 

a není důležité, jakou mají barvu pleti.

ROBERT KRUMPHANZL 
majitel nakladatelství Triáda

Jste jeden z mála nakladatelů původní 
romské literatury. Domníváte se, že romský hlas 
může v budoucnu zásadně ovlivnit tvář české litera-
tury?
Zajímám se o „romskou literaturu“ nikoli proto, že je „rom-

ská“, ale proto, že chci sledovat v určité šíři kvalitní literaturu 

vznikající na území Československa — země, která již ne-

existuje, ale do níž se stále ještě většina z nás narodila. Od 

počátku chce nakladatelství Triáda vydávat hodnotné knihy, 

které se těžko prosazují, nebo dokonce narážejí. Kdybych 

věděl o nějakých takových textech, jejichž autory jsou zdejší 

Slováci, Němci nebo třeba Vietnamci, hledal bych i pro ně 

možnost, jak je publikovat. Literatura Romů je pro mne sou-

částí české literatury (tj. literatury v češtině), stejně jako na-

příklad překlady do českého jazyka, a na „její tváři“ se také 

podílí — pro toho, kdo to je ochoten zaznamenat. Jiný pří-

stup mi nepřipadá příliš smysluplný. Otázka, jestli mezi 

Romy vyrostou nějací „velcí spisovatelé“, je obdobná jako 

otázka, zda vyrostou nějací „velcí spisovatelé“ mezi Čechy 

apod. Domnívám se, že potíž je v tom spojení „velcí spisova-

telé“. Za prvé, na Romy nemůžeme přikládat jiná kritéria 

než na kohokoli jiného — a s tím bohužel zásadně souvisí 

zdánlivě paradoxní skutečnost, že předpoklady, tvůrčí záze-

mí, jež mají Romové v Československu, jsou jedním slovem 

zoufalé a obecně se podle všeho stále zhoršují. Vzhledem 

k tomu působí jako malé zázraky knihy Eleny Lackové (kníž-

ka Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou vyšla v posledních 

letech v překladu do pěti jazyků), Andreje Gini, Ilony 

Ferkové, Tery Fabiánové, Eriky Oláhové, Agnesy Horváthové 

a dalších. Nevím, jestli jmenovaní jsou „velcí spisovatelé“, 

ale jsem přesvědčen, že píší knihy poctivé a hodnotné. Jde 

přitom o autory střední nebo starší generace a vůbec není 

jisté, kdo přijde po nich a zda vůbec někdo. Za druhé — a to 

už se týká i autorů českých — vliv mediální (populární, 

 klipové, internetové, mobilové...) kultury zasahuje ničivě 

všechny donedávna tradiční způsoby lidské komunikace, 

mezi něž patří i literatura. U Romů je to jen ještě těžší o to, 

že masmédia v případě literatury drtí to, co teprve sotva za-

čalo vznikat. A za třetí: právě média jsou tím, kdo nyní urču-

je onu „velikost“ spisovatele — literaturu jako takovou ne-

poškozují nejvíce tím, že by ji vysouvaly z centra zájmu, ale 

tím, že diktují vkus a hodnoty, to, jak má „velký spisovatel“ 

psát a vypadat. Že kladou důraz na sebeprezentaci a prodej-

nost, jako by to byla kdovíjaká meta a jako by literatura ne-

měla svá svébytná pravidla.

MARTIN KONTRA — novinář

Můžete se zamyslet nad tím, jaké pozitiv-
ní nebo negativní hodnoty by od sebe 

Romové a Češi mohli navzájem převzít? Došlo už 
k nějaké takové výměně, v dobrém či ve zlém, z jed-
né nebo z obou stran?
Dlouho jsem měl v tomto směru jasno. Domníval jsem se, že 

Romové by mohli Čechy naučit spontánnosti, jinému smyslu 

pro rodinné hodnoty nebo schopnosti žít přítomným oka-

mžikem. Naopak Češi by mohli nabídnout racionalitu, smysl 

pro zdravou skepsi nebo svérázný humor. Věci šlo samozřej-

mě vidět i negativně: Češi mohli od Romů jako tradičně od-

strkované menšiny odkoukat pocity životní rezignace nebo 

se přiučit dost rigidnímu vnímání mužských a ženských rolí. 

Romové mohli pochytit xenofobii nebo dejme tomu nízkou 

míru empatie vůči těm, kdo se zrovna nevezou na vlně 

 úspěchu.

Dnes se mi zdá, že tento zcela stereotypní přístup je nejen 

nepřijatelný, ale především je zcela v rozporu s realitou. 

Dívat se na Romy a Čechy jako na homogenní struktury, 

které vykazují jednoduše zobecnitelné vlastnosti, je ne-

smysl. Jediné, co lze říci s jistotou, je to, že Češi jsou privile-

govanou a většinovou komunitou a Romové se nebezpeč-

ně často nacházejí v pozici občanů druhé kategorie. Proto 

jsem přesvědčen, že by se mělo jít cestou společného pře-

konávání předsudků, démonů a nepřípustného zjednodu-

šování.

Nechme stranou, čí je to vina, ale Česko je z hlediska popu-

lace až nepříjemně jednotvárná země. Dlouho jsme tu byli 

sami a nikdo, černoši, muslimové ani Asiaté, nám nemohli 

naznačit, jak vypadá svět. Dnes je to lepší, ale pořád platí, že 

to nejzajímavější, co si můžeme s Romy navzájem nabíd-

nout, je šance zvykat si na značné odlišnosti. A podle mne to 

platí vzácně oboustranně pro obě komunity, i když zodpo-

vědnost většiny je ze zřejmých důvodů větší. 

PETRA HŮLOVÁ — spisovatelka

1. V čem podle vás tkví jádro konfliktu 
mezi bílou většinou a romskou menšinou?

2. Znáte nějaké píšící Romy a jaká je podle vás šance, 
že se jednoho dne stanou součástí literárního káno-
nu podobně jako indiánští spisovatelé v Americe 
nebo karibští v Británii?
1. Jádro konfliktu mezi bílou většinou a romskou menšinou 

je podle mě v jiném žebříčku hodnot.

2. Žádného píšícího Roma neznám, ale nevidím jediný dů-

vod, proč by se romští autoři neměli stát součástí literárního 

kánonu české literatury. Anebo spíše romské? Tak ane-

bo tak.

Anketa
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V letech padesátých jsem se nastěhoval do Libně a se mnou taky stovky ciká-
nů, na koleskách a rákošáncích, celé rodiny z Rumunska a Slovenska, a tihle 
nomádi přivezli s sebou neznámou melodickou řeč, barevnost šatů a zálibu 
v hudbě… a tak tihle hosté v barvách a gestech vnesli na to moje libeňské 
předměstí to samé co černoši do amerických měst…

Když se zabydleli, tak libeňský učitel sezval cikánské děti do restau-
race U Lišků, na břehu Rokytky, nejdřív je cvičil, a pak vsadil na to, že 
cikáni mají absolutní sluch, a nechal děti zpívat tak, jak uměly, co si s se-
bou přinesly z Rumunska a ze Slovenska… A tak se stalo, že v podvečer 
U Lišků za velkou výkladní skříní u spojených stolů seděly cikánské děti, 
matky ta děcka vždycky oblékly a omyly tak, že i ty jejich černé až modré 
vlasy, namazané sádlem a protkané barevnými šňůrami, způsobily, že je-
jich krásné a vroucí hlasy přilákaly diváky a posluchače, a tak každý týden 
v podvečer v prudce shora osvětlené restauraci v tercínách zpívali cikánci, 
a protože měli absolutní sluch, jejich zpěv ladil a jejich jen na zpěv soustře-
děné obličeje zářily radostí a sakrálností toho zpěvu, který byl nádherný, 
i když slovům nikdo, kromě cikánů, nemohl rozumět… Ten zpěv, to byla 
pro diváky cikánská hudba… umění obalovaného tónu… Znal jsem legen-
du bolivijských Indiánů o tom, že Praha musí být krásné město, protože 
v Praze chodil Ježíšek do školy… a teď jsem měl dojem, že cikánci U Lišků 
neustále pokračují zpěvem o této legendě… Bambini di Praga… Pražská 
Jezulátka. […]

Vyjeli jsme s kamarádem do Českého Krumlova navštívit Věrou Boud-
níkovu […] a v podvečer se začaly scházet cikánské děti, maminky ta děcka 
vyčabrakovaly, jak mohly nejlíp, namazaly jim taky vlasy sádlem, a cikáňata 
se rozesadila a herec Husák přinesl kytaru, nasadil, děcka se soustředila a pak 
začal ten cikánský dětský smíšený chór doprovázený kytarou… […] a že ti 
cikánci měli absolutní sluch, tak zpívali jakoby s chybami, avšak ty chyby, to 
byl jen posun ve výrazovosti, expresi, a herec Husák to věděl a kytarou ten 
jejich naléhavý zpěv doprovázel v posunutých melodiích. [...]

A protože vzpomínka je druhá přítomnost, dneska jsem si vzpomenul na 
cikánský dětský sbor U Lišků, vzpomenul jsem si na cikánský dětský zpěv 
u Věry Boudníkové v Krumlově, a uvědomil jsem si, že cikánské děti zpívají 
altem, tak jako nešťastná Carmen. Vzpomenul jsem si též, že když jsem byd-
lel v jedné cimře v Libni, Na hrázi věčnosti, dopřál jsem si ten luxus a byl 
jsem poctěn, že krásná cikánka se mnou bydlela i se svojí dcerkou, která 
spávala v šupleti od almary, a cikánky mi nosily v plachtě dříví z bouraček 
a v litinových kamnech jsme pak topili, dívali se do ohně a cikánka altem tiše 
si zpívala písně, které jsem neznal, a o koleno byla opřená její dcerka, vařili 
jsme koňský guláš a naprasklá litinová kamna ligotala ohnivými jazyky po 
stropě… Ten čas jsem byl šťasten, protože ta cikánka mi splnila můj sen, 
kterak Baudelaire měl vedle sebe černošku Jean Duvalovou a byl s ní šťasten 
taky.

Tak všichni cikánští i černošští hudebníci jsou mí bratři a jejich hudba 
i zpěv mne vedou rovnou do nebes.

(Úryvek z povídky Cikánská rapsodie, 1991)

PETR HRUŠKA

PARTYZÁNSKÉ 
NÁMĚSTÍ
Tolik zimních bot ve vietnamské tržnici
až to vysiluje
přespříliš bot i na velké severní město
bot na celou vietnamskou válku
Co všechno by se dalo zařídit
nakopnout a přejít
v tolika botách
kde už jsme mohli být
Kolem opilecké parčíky
v nichž se poflakují tlupy stromů
za nimi hliníkový jas
Den velký
jak složený jelen
leží na Partyzánském náměstí
Pak noc ukáže holý
měsíc
a je vidět zas jenom na krok
na jeden jediný krok
někam domů
v levných vietnamských botách

HLÍDAČ
Po letech postávání v prolukách
a předstíraném telefonování
po letech řvaní v průjezdech
sehnal místo
jenomže komu to říct
otec bývalý
komunista zmizel v Praze
jak mince v hracím automatu
ostříhaná Soňa umřela měsíc
po svém děcku
a těm co ho kopali to říkat nebude
takže nikdo
ani netuší
že Adam je hlídač
hlídá celé noci
ví že každý má svůj život
drží psa
dívá se do tmy do listí
jestli tam nejsou kurvy zlodějské
občas si to řekne
občas krátce
zasvítí fasovanou baterkou

V minulém čísle Hosta jsme chybně zamíchali jednotli-
vé verše v nových básních Petra Hrušky. Nyní přináší-
me správné znění; autorovi i čtenářům se omlouváme.
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Vznik romské autorské literatury i její další vývoj byl přímo zá-
vislý na celkové dobové společenské a politické atmosféře. Její 
krátké dějiny dělí do dvou etap dva průlomové okamžiky, které 
spadají do období, kdy polevila asimilační politika komunistické 
vlády, respektive kdy byla tato vláda úplně svržena, a otevřel se 
tak prostor pro samostatnou kulturní, společenskou a politickou 
činnost Romů. Jsou jimi roky 1969 a 1989.

Rok 1969 vznik romské literatury na území tehdejšího Česko-
slovenska pouze předznamenává: v tomto roce byla založena 
v podstatě první romská společenská organizace u nás — Svaz 
Cikánů-Romů, jehož členové usilovali o zlepšení sociální situace 
Romů a zároveň o uchování a další rozvoj tradic romské kultu-
ry. Sociální a kulturně-společenské aktivity Svazu Cikánů-Romů 
v rámci romského společenství na celém území tehdejšího Česko-
slovenska (podpora zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání atd.) daly 
podnět k etnickému sebeuvědomění Romů a postupně získaly 
i politickou dimenzi. Z tohoto důvodu byl v roce 1973 Svaz Ci-
kánů-Romů zrušen.1)

Pro romskou literaturu bylo důležité, že svaz začal vydávat 
vlastní zpravodaj Romano ľil (Romský list), na jehož stránkách 
se u nás vůbec poprvé objevila psaná romština a začaly zde také 
vycházet první romské literární texty (pro slovenskou romštinu 
jazyková komise Svazu Cikánů-Romů záhy vypracovala i je-
jí první pravopisná pravidla). Z budoucích významných autorů 
na stránkách Romano ľilu své práce uveřejnili Tera Fabiánová, 
Andrej Giňa, František Demeter, Vojtěch Fabián a Andrej Pešta. 
Jejich práce se staly vzorem a inspirací pro další Romy, kteří tak 
nejen objevili možnost veřejně sdělit své pocity a názory literární 
formou, ale navíc tak učinit v romském jazyce, který byl ze stra-
ny státu nazírán jako jedna z hlavních překážek žádané kulturní 
a společenské asimilace romského společenství.

Do redakce Romano ľilu začali své práce zasílat mnozí další 
Romové, k jejich uveřejnění však už nedošlo, protože v roce 1973 
byli členové Svazu Cikánů-Romů donuceni svou činnost ukončit, 
a zanikl tak i Romano ľil. Z příspěvků, které se ze zaniklé redakce 
Romanu ľilu zachránily, byl sestaven sborník básní, který se však 
podařilo vydat až po šesti letech, v roce 1979.2) K autorům sbor-
níku patřili František Demeter, Andrej Pešta, Vojtěch Fabián, Tera 

Fabiánová a Elena Lacková.3) Ve stejné době připravovala Milena 
Hübschmannová k vydání pro nakladatelství Odeon i sbírku po-
vídek; její vydání již ale nebylo povoleno. 

Se zrušením Romano ľilu romští autoři na dlouhou dobu přišli 
o jednu z nejdůležitějších platforem, na které mohli svá díla ve-
řejně prezentovat. Literární způsob sebevyjádření tím ale zastaven 
nebyl. Během sedmdesátých let sice z romské literatury nebylo 
nic vydáno knižně ani časopisecky, na půdě Československé-
ho rozhlasu však (opět díky působení Mileny Hübschmannové) 
vzniklo několik pořadů, které nové romské spisovatele prezen-
tovaly. Z jejich děl v rozhlase předčítali například Iva Janžurová, 
Viktor Preiss a další. 

Romská literatura se v tomto „podzemním“ období šířila 
především prostřednictvím romských folklórních souborů (touto 
cestou se ke psaní dostala během osmdesátých let například dnes 
jedna z nejuznávanějších romských básnířek Margita Reiznerová, 
která byla sólistkou pražského souboru Perumos), původní rom-
ské hry hrálo i nově vzniklé romské divadlo Romen v Sokolově.4) 
Tuto kulturní činnost umožnilo postupné uvolňování dosavadní 
tvrdé asimilační politiky vůči „občanům cikánského původu“. Bě-
hem osmdesátých let se také podařilo publikovat další dva velmi 
útlé výbory z romské literatury, vydané (příznačně) jako nepro-
dejný metodický materiál pro práci s obyvatelstvem cikánského 
původu. V roce 1989 začala Milena Hübschmannová připravovat 
k vydání další obsáhlejší sborník romských literárních prací Kale 
ruži (Černé růže), vyšel však až v roce 1990. V těchto publikacích 
se objevují práce dalších, v budoucnosti významných romských 
autorů, jako je již zmiňovaná Margita Reiznerová, Vlado Oláh 
nebo Jan Horváth. 

Exploze romské literatury

Druhým historickým mezníkem ve vývoji romské literatury u nás 
se stal rok 1989, kdy se pro romské autory znovu otevřela mož-
nost volně publikovat. Této příležitosti se také plně chopili. Jak 
vyplývá ze sociologické studie Věry Havlové, publikační činnost 
romských autorů se v následujících deseti letech zvýšila přibližně 
třicetkrát.5)

Nalézání prastarých 
i nových romských hodnot
H I S T O R I E  A  Z Á K L A D N Í  V Ý C H O D I S K A  R O M S K É  L I T E R A T U R Y  V  Č E S K É  R E P U B L I C E 

H E L E N A  S A D Í L K O V Á

Vznik romské literatury v Č(SS)R a její další vývoj patří mezi nejzajímavější fenomény poválečné historie Romů na území naší republiky. 
Je o to zajímavější, že patří k jedné z mála bezvýhradně pozitivních kulturních změn, které společenství Romů v Čechách v poválečném 
období zasáhly, podobně jako například zrod romského autorského výtvarného umění. Následující stať si dává za cíl přiblížit suché „jak-
-kdy-kde“, které se ke vzniku romské literatury u nás váže, a zároveň načrtnout, jak specifické okolnosti vzniku romské literatury v ČR 
ovlivnily její charakter.

B E L E T R I E  
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Stěžejní roli v publikaci romské literatury v devadesátých letech hrály romské 
noviny a romské a romistické časopisy.6) V devadesátých letech se na publikaci rom-
ské literatury podílely významnou měrou časopisy Amaro lav (Naše slovo), Romano 
gendalos (Romské zrcadlo), respektive Nevo Romano gendalos a Gendalos, a Roma-
no kurko (Romský týden). V současné době otiskují díla romských autorů především 
romistický časopis Romano džaniben (Romistický sborník) a Bulletin Muzea romské 
kultury, a dále romské noviny Romano hangos (Romský hlas) a časopis pro děti Kereka 
(Kruh). 

Vydávání romské literatury si svou cestu probojovává od víceméně amatérských 
začátků v nakladatelství M. Reiznerové Romaňi čhib (Romský jazyk), které mezi lety 
1991–1994 vydalo celkem šest útlých sešitků romské literatury, a v nakladatelství Apei-
ron, jehož majitelka musela prodat kus své zahrady, aby na publikování literatury získala 
peníze, do profesionálních nakladatelství Petrov (1999),7) Triáda (2000, 2002, 2004)8) či 
Signeta (2003, 2003).9)

Jestliže je možné především s ohledem na první polovinu devadesátých let mluvit 
o „explozi“ romské literární tvorby, v současné době je již situace poněkud jiná: profilují 
se „zavedení“ autoři, kteří si hledají cestu ke knižní publikaci, situace se začíná zpřehled-
ňovat, zjednodušovat. Kromě toho se na scéně objevují další generace romských autorů, 
například Gejza Horváth, Vladislav Haluška, Agnesa Horváthová, Erika Oláhová nebo 
Michal Šamko. 

Romština jako literární jazyk

Jako každý mnohovrstevný kulturní fenomén je obtížné a zároveň poněkud ošidné snažit 
se romskou literaturu vtěsnat do zobecňujících schémat. Pro bližší představení romské 
literární tvorby u nás je však účelné poukázat alespoň na dva aspekty jejího vzniku, které 
hrály důležitou roli při jejím formování i dalším vývoji. Na prvním místě je to bezprece-
dentnost fenoménu psané literatury v rámci historie romské menšiny (která kromě jiného 
hrála svou roli v příklonu romských autorů k žánrům lidové slovesnosti) a za druhé spe-
cifická doba jejího vzniku na území bývalé ČSSR:

Začala jsem psát před dvěma lety. Dostala se mi do rukou romská básnička od Tery Fabiánové 
— první romská slova, která jsem viděla napsaná na papíře. Byla jsem pyšná, že máme Terku 
Fabiánovou, která dovede tak krásnými slovy vyjádřit přesně to, co cítím i já, co se mi honí 
hlavou a kvůli čemu kolikrát nemohu ani usnout. V noci na mě dotírají otázky — kdo vlastně 
jsme? A tak jsem jednou vstala a ještě v noci si svůj sen zapsala. […] Psala jsem romsky. 
Tera Fabiánová — i když ji osobně vůbec neznám — mi ukázala, že je možné romsky psát. 
A teprve teď, když píšu, vidím, jaká je romština krásná řeč.“10)

Výše citovaná vzpomínka dnes jedné z nejuznávanějších romských básnířek z ČR, Mar-
gity Reiznerové, vystihuje jeden z aspektů zmíněné bezprecedentnosti a z ní vyplývající 
problémy a dilemata, se kterými se začínající autoři museli vyrovnávat.11) Vzhledem k to-
mu, že do konce šedesátých let se v rámci romských komunit žijících na území ČSSR 
kultura předávala a sdílela v přímé orální komunikaci, značně nezvyklé bylo pro budoucí 
romské autory psaní jako formu komunikace vůbec přijmout: některé autory ani nena-
padlo, že by mohli být spisovateli. K této myšlence mnohé z autorů, včetně například 
jedné z hybatelek romského literárního hnutí T. Fabiánové, přivedla Milena Hübschman-
nová. Pozdější generace — jako například M. Reiznerová — se inspirovala příkladem 
svých starších předchůdců. O tom, jak objevila literární talent Tery Fabiánové a jak ji 
přivedla ke psaní, Milena Hübschmannová píše:

[Terka] myje nádobí po haluškách a najednou se otočí na nás, co sedíme kolem stolu a příjem-
ně zažíváme, a povídá nám svým zpěvným hlasem:

„Přála bych si jít domů
za maminkou
přála bych si pěkné utěšené léto.
Sednu si na zem a budu pozorovat,
jak otec s bratrem mísí hlínu
na nepálené cihly.
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Titulní strana prvního čísla časopisu Romano ľil 
(Romský list), zpravodaje Svazu Cikánů-Romů.

Titulní stránka prvního obsáhlejšího výboru romských 
literárních děl v bývalém Československu. Připravován 
byl ještě před listopadem 1989. Kale ruži / Černé růže, 

KKS, Hradec Králové 1990. 

Titulní stránka vůbec prvního výboru romských básní 
v ČSSR. Romské písně / Romane giľa, 

OKD Praha 8, Praha 1979.  
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Maminka peče koláče,
pak si utře ruce do zástěry,
jde k oknu a vyhlédne ven,
aby viděla, co dělá tatínek…“12)

„Terko, hned to napiš,“ volám. Jenomže Terka nemá po ruce papír ani tužku, nemá domyté 
nádobí a hlavně říká: „Co blázníš? Proč bych to psala? Nač by to bylo dobré? Já si jen tak 
povídám, co bych chtěla.“13)

Převratným byl také objev romštiny jako literárního jazyka. Cesta k romštině byla přede-
vším u autorů starší generace poněkud křivolaká. Velkou zásluhu na prosazení romštiny 
jako jazyka literárních děl měla opět Milena Hübschmannová. Zdůrazňování nutnosti 
používat pro psané sebevyjádření romštinu nebylo pouze politickým či obrodně naivis-
tickým gestem — pramenilo ze snahy ukázat autorům, pro které byla ve valné většině 
romština mateřským jazykem, možnost vyjadřovat se ve svých literárních pracích co nej-
přesněji a nejuvolněněji. V současné době většina romských autorů píše svá díla romsky, 
česky píší pouze ti, kteří se již jazykově plně asimilovali.

Pohádky a vyprávění 

Bezprecedentnost psaného literárního projevu pro nové romské autory znamenala také 
absenci literárního kánonu, na který by mohli reagovat, navazovat. V podstatě jedinou 
využitelnou tradicí byla v dané chvíli pouze tradice lidového vyprávění. Stěžejními se 
pro začínající romské spisovatele staly především dva typy tradičních slovesných útvarů: 
pohádky a volná vyprávění. Vzhledem k odlišné funkci a důležitosti těchto slovesných 
útvarů v rámci romské tradice je nutné se u nich pozastavit.

Při klasifikaci tradičních žánrů lidové slovesnosti slovenských Romů se obvykle uvá-
dějí tyto slovesné útvary: pohádky, písně, vtipy, hádanky, přísloví a volná vyprávění.

Pohádky14) v této folklórní tradici představují vysoce formalizovaný žánr vzhle-
dem k jejich vázanosti na specifickou společenskou situaci — pohádkovou sešlost vy-
žadující od účastníků záměrnou organizaci specifického setkání komunity (na rozdíl 
od žánru volného vyprávění, kde k vyprávěcí situaci dochází ad hoc, při sešlosti více 
lidí) i dodržování pevně daných norem chování. Pohádky vyprávěli zvláštní vypravěči 
(pro ty vyhlášené si komunita často posílala i do vzdálenější vesnice) a jejich vyprá-
věcí umění se posuzovalo z hlediska tradičního vzoru (například používání ustálených 
úvodních a závěrečných formulí atp.). Z tradice volných vyprávění je důležité zmínit 
především tři typy vyprávění: vyprávění ze života, rodové historie a démonologická 
vyprávění.

O důležitosti a velké váženosti pohádky svědčí slova pamětníků, kteří ji přirovná-
vají k události, kterou pro členy majoritní společnosti představuje například návště-
va divadla. Pro pochopení stěžejní role pohádky/volného vyprávění v rámci romské 
tradice je důležitá především společenská funkce těchto folklórních slovesných útva-
rů. Pohádky a volná vyprávění plnily totiž v tradiční romské komunitě kromě funkce 
zábavné, estetické a psychohygienické také funkce významné pro samu existenci ko-
munity: při příležitosti vyprávění docházelo k udržování vědomí sounáležitosti, k pre-
zentaci a upevňování hodnot, postojů a pozitivních vzorů chování. Podobné funkční 
směřování je možné sledovat především u starších literárních děl romských autorů. 
V tomto kontextu také není bez zajímavosti, že například Andrej Giňa, Ilona Ferková 
nebo Margita Reiznerová (tedy právě tři z nejúspěšnějších romských autorů) shodně 
vzpomínají na své otce jako na vynikající vypravěče, jejichž vyprávění se jako malí 
nemohli nabažit. 

Rozhraní dvou světů

Druhým již zmiňovaným důležitým faktorem, který ovlivnil charakter romské literární 
tvorby u nás, byla specifická doba jeho vzniku — totiž doba, ve které docházelo vlivem 
vývoje historie i mnohdy necitelných umělých zásahů ze strany státního zřízení k dra-
matickým změnám v životě a sociální organizaci donedávna izolovaných venkovských 
romských komunit. Jak se po druhé světové válce jednotlivé romské rodiny a rody po-
stupně stěhují do Čech (ať již dobrovolně nebo na výzvu náborářů a později pod tlakem 
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Časopis Amaro lav (Naše slovo) byl prvním romským 
časopisem v polistopadovém Československu. Vycházel 
mezi lety 1991–1994. Romské literatuře věnoval na 
svých stránkách velký prostor. Amaro lav 3/1994.

Časopis Romano gendalos (Romské zrcadlo) vycházel 
pod názvy Romano /Amaro / Nevo Romano gendalos 
a Gendalos mezi lety 1992–2003.

První vydání výboru autentických romských pohádek 
nahraných Milenou Hübschmannovou v ČSSR v letech 
1960–1970. Milena Hübschmannová: Romské pohádky, 
Odeon, Praha 1973. Druhé vydání vyšlo v nakladatelství 
Fortuna roku 1999.
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 organizátorů tzv. „rozptylu nežádoucích cikánských soustředění“), dochází k rozvolňová-
ní tradičních sociálních vazeb uvnitř jejich komunit. V Čechách se tyto rodiny i jednot-
livci dostávají do mnohem užšího, nového, netypizovaného kontaktu s Neromy. Zároveň 
se pro mnohé z nich otevírá svět relativního blahobytu, možnost vyklouznout z historické 
pozice otrhaného cikána do pozice materiálně zajištěného (a tedy Neromům rovného) ob-
čana socialistické republiky. A to vše v situaci, kdy je jakékoli pěstování projevů vlastní 
etnické svébytnosti (včetně používání mateřského jazyka) nazíráno a zakazováno jako 
brzda pozitivního společenského vývoje.

Romské společenství se tak ocitlo na historickém rozhraní dvou světů: světa minu-
losti, tradice, jistoty fungování věky osvědčených modelů komunikace, chování, ply-
nutí života; a světa nového, v mnohém slibného, ale zato značně nejistého, světa, ve 
kterém se odvrhují a zapomínají staré tradice, hodnoty a sociální vazby. Na tuto mezní 
situaci reagují někteří členové společnosti literárně (připomeňme v této souvislosti na-
příklad okolnosti renesance americké jižanské literatury ve dvacátých letech dvacátého 
století). V počátcích romské literatury u nás se tato reakce transformovala do dvou 
směrů.

První je motivován snahou o zachování toho, co daný jednotlivec pokládá za důležité 
kulturní bohatství své etnické komunity, a v případě romské literatury je jeho výsledkem 
sběr různých útvarů ústní lidové slovesnosti, především pak pohádek a „vyprávění sta-
rých“, a dále tvorba ohlasové literatury a postupný přechod k tvorbě vlastní. Značnou 
část autorských děl tvoří také vzpomínkové povídky vycházející ze zážitků vlastních či 
rodičů, odkazující na dětství a mládí strávené na Slovensku („čirla, khere, pre Slovensko“ 
— dříve, doma, na Slovensku). Toto období je nezřídka líčeno jako zlatý věk harmonie, 
bezpečí a soudržnosti, protože člověk měl — díky staletému zaběhnutému řádu, který 
zahrnoval jak způsob komunikace a soužití uvnitř komunity, tak i ve vztahu k neromské-
mu okolí — „duši klidnou, sytou, i když v břiše škrundalo“.15) Typickým představitelem 
tohoto směru je například Andrej Giňa, jeden z nejstarších romských spisovatelů. Podob-
nou tematiku a náladu však najdeme i v dílech Eleny Lackové, Šaňiho Dzruka, Anhely 
Žigové i v některých prozaických dílech Margity Reiznerové.

Druhou reakcí je tematizace reálně prožívaného rozporu, strachu z ohrožení samé-
ho „romství“. V povídkách se realizuje buď jako hlavní námět (například jako tragický 
konflikt vznikající při setkání dvou lidí, z nichž jeden je vychován ještě tradičně, postaru, 
druhý již ne), nebo je podpora romské identity klíčem k interpretaci činů a osudů jednotli-
vých postav.16) Ztrátu (a znovunalézání) prastarých romských životních a kulturních hod-
not reflektuje ve svých povídkách především Ilona Ferková, najdeme ji i v prozaických 
pracích Tery Fabiánové, Heleny Demeterové a dalších.

Nová etapa?

Zdá se, že v současné době stojí romská literatura v České republice na pokraji dalšího 
důležitého období. Ohlasová literatura se začíná vyčerpávat, většina autorů pracuje již 
plně s autonomními náměty, začínají zúročovat své vlastní životní zkušenosti. Několik 
starších autorů v současné době také pracuje na rozsáhlejších literárních dílech (v Čes-
ké republice dosud byly vydávány pouze krátké povídky, s výjimkou autobiografického 
románu E. Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou). Následující období bude 
i zkouškou: s Milenou Hübschmannovou na podzim minulého roku odešel ze života vět-
šiny romských autorů důležitý motor jejich práce. Milena Hübschmannová romské autory 
v psaní nejen intenzivně povzbuzovala a všemožně podporovala, byla také často prvním 
čtenářem a kritikem jejich děl, neustále usilovala o jejich propagaci jak v rámci České 
republiky, tak i v zahraničí. Novou podporou romského literárního hnutí se může stát 
například romská literární soutěž vyhlášená v prosinci 2005 občanským sdružením Ro-
mea, příznačně nazvaná „Literární cena Mileny Hübschmannové“.17) Bude tedy zajímavé 
sledovat, jakým směrem se nyní romští autoři a autorky vydají. A jako čtenáři si můžeme 
navzájem přát, aby tato jejich cesta byla co nejšťastnější a mířila na pulty knihkupectví 
co možná nejpříměji. 

Autorka (nar. 1977) je absolventka romistiky a anglistiky. Působí v Muzeu romské kultury jako vedoucí knihovny 

a lektorka kursů romštiny.  Její diplomová práce se zabývá romskou literaturou.
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První výbor z povídek jedné z nejúspěšnějších romských 
spisovatelek Ilony Ferkové vyšel pouze romsky 

v nakladatelství Margity Reiznerové Romaňi čhib. 
Mosarďa peske o dživipen anglo love / Zkazila si život 

kvůli peňezům, Romaňi čhib, Praha 1992.

Dvojjazyčný výbor z povídek Vladislava Halušky, kterým 
debutoval v roce 2003. Nakladatelství Signeta vyčlenilo 

romským publikacím celou ediční řadu. Pal le Devleskero 
Sidorkus / O Božím Sidorkovi, Signeta, Praha 2003.  

Vydání prvního samostatného výboru z básní úspěšné 
básnířky Margity Reiznerové se ujalo nakladatelství 

Triáda v roce 2000. Nakladatelství Triáda se publikaci 
romské literatury věnuje od roku 1997. 

Suno / Sen, Triáda, Praha 2000.
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 POZNÁMKY
  1) O historii a fungování Svazu Cikánů-Romů 

viz A. Facuna: „Zväz Cigánov-Romov na 
Slovensku“, in: Demografie 1/1996; M. Hüb-
schmannová: „Počátky romské literatury“, 
in: Žijeme spolu, nebo vedle sebe? (Sborník 
z konference o literatuře a kultuře národnost-
ních menšin v České republice), Praha 1998; 
A. Giňa: „Leperav pro SCR“, Romano dža-
niben 3–4/1999; P. Lhotka: Činnost Komise 
pro otázky cikánského obyvatelstva a činnost 
Svazu Cikánů-Romů. Zhodnocení politiky 
ústředních státních orgánů při řešení romské 
problematiky v letech 1969–1975. Projekt 
MZV, MRK, Brno 2000; P. Víšek: „Program 
integrace — řešení problematiky romských 
obyvatel v období 1970–1989“, in: Romové 
v České republice, Praha 1999.

  2) Romane giľa (Romské písně), Obvodní kultur-
ní dům v Praze 8, Praha 1979. Je však důležité 
připomenout, že značné množství prací se při 
zrušení redakce zpravodaje Romano ľil také 
nenávratně ztratilo.

  3) Elena Lacková byla vůbec první romskou 
spisovatelkou v ČSSR: své první dílo — di-
vadelní hru Horiaci cigánsky tábor — napsala 
již v roce 1946 a se členy své rodiny ji také 
úspěšně zinscenovala. 

  4) Divadlo Romen založil v roce 1982 v Sokolo-
vě Emil Ščuka a Marta Bandyová.

  5) V. Havlová zaznamenala ve své bibliografii 
655 literárních položek, přičemž jejich součet 
do roku 1989 činí pouhých 21 položek. Pu-
blikační činnost byla největší v letech 1993 
a 1994. Viz: V. Havlová: Vznik a současné 
postavení psané romské literatury v ČR, baka-
lářská práce IZV UK, Praha 2000, s. 46.

  6) V. Havlová uvádí, že z celkového počtu 655 
literárních prací z let 1959–1999 bylo knižně 
vydáno jen 32 děl, zbytek byl publikován na 
stránkách romských a odborných novin a ča-
sopisů. 

  7) J. Horváth: Tumenge-Vám. Petrov, Brno 1999.
  8) M. Reiznerová: Suno / Sen. Triáda, Praha 

2000; E. Lacková: Narodila jsem se pod šťast-

nou hvězdou. Triáda, Praha 2002 (2. vyd.); 
E. Oláhová: Nechci se vrátit mezi mrtvé. Triá-
da, Praha 2004. 

  9) A. Horváthová: Pal e Bari Rama the aver pa-
ramisa / O Velké Ramě a jiné příběhy.  Signe-
ta, Praha 2003; V. Haluška: Pal le Devleskero 
Sidorkus / O božím Sidorkovi.  Signeta, Praha 
2003.

10) M. Reiznerová, in: Kale ruži. KKS, Hradec 
Králové 1990, s. 106.

11) Tato bezprecedentnost se vztahuje výhradě 
k území ČSSR, například v Rusku vycházejí 
první díla romské literatury již ve dvacátých 
letech dvacátého století. O tomto korpusu pra-
cí však nebylo v Československu nic známo.

12) „Kamás khere te džal.“ V romském originále 
i českém překladu publikována pouze in: Ro-
mano džaniben 1–2/2000.

13) M. Hübschmannová: „Z počátků naší romské 
literatury — Tera Fabiánová.“ in: Lačho lav 
10/1990, s. 9 .

14) Romské pohádky se tradičně dělí na hrdinské 
(dlouhé) příběhy — „vitejzika (bare) parami-
sa“; a humorné (krátké) příběhy — „pherasune 
(charne) paramisa“. Z hlediska folkloristického 
typologického členění je mezi útvary označo-
vanými jako „paramisa“ možno najít kouzelné 
pohádky, lidové povídky, realistické pohádky, 
pohádky o zvířatech, legendy, anekdoty atp.  

15) Viz A. Giňa, in: M. Hübschmannová (ed.): 
Kale ruži. Krajské kulturní středisko, Hradec 
Králové 1990.

16) Viz interpretace prací I. Ferkové v diplomové 
práci A. Scheinostové: Romipen: cesta k mo-
derní identitě, FF UK, Praha 2002.

17) Viz www.romea.cz. Zajímavou je také již 
tradiční dětská literární soutěž Romano suno 
(Romský sen) vyhlašovaná od roku 1997 obec-
ně prospěšnou společností Nová škola (www.
novaskola.org). Mezi výherci jednotlivých 
ročníků se objevilo několik výrazných talentů, 
bez další podpory se ovšem literární práci dále 
nevěnují.
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IVA BITTOVÁ — zpěvačka

Má nějaký význam ve vašem osobním 
nebo profesním životě etnický původ?

Že by můj původ byl romský, mi není známo. S romským jazy-

kem jsem se v rodině nesetkala a neznám ho. Z mého výrazu 

lidé usuzují spoustu různých influencí… V hudbě a ve svém 

osobním životě se snažím jen jít cestou k lidské podstatě bytí.

JÁCHYM TOPOL — spisovatel

Jak byste si představoval cestu z romské-
ho slumu do „normálu“? 

Mám chuť napsat, že si něco takového, jako je cesta ze „slumu“ 

do „normálu“, nechme tam ty uvozovky, nedokážu ani před-

stavit, ale je to teda nejspíš zbabělost mé imaginace, neboť 

jaký jiný přemet a kotoul tady předvedla celá česká společnost 

a ještě se z něj do sedu či lehu, či dokonce suverénního stoje 

nedostala? Vždyť před šestnácti lety jsme byli v naprostém su-

terénu, zdrchaní a zadrátovaní dráty obrovského ghetta vý-

chodního bloku, a dnes se můžeme kamkoli rozletět... a každý 

má odpovědnost sám za sebe, eventuálně za svou rodinu 

a přátele, a nemůže se už vymlouvat na dobu nebo nepřátele 

nebo politiky, ať už stojej za houby nebo ne... 

A tak přeju všem slumákům a gheťákům, ať se nebojej a vy-

rážej taky na cestu z ghetta ven, i když jim vůbec nic a nikdo 

nezaručuje, ze ten svět někde „venku“ pro ně bude snadnější, 

či snad dokonce náhle plný radosti, to zaručit nelze, ale 

v dnešním romaghettu dobře není. Já pobyl v Masokombiná-

tu Kladno a ještě jinde a vím, že cesta jinam než ven nevede.

IDA KELLAROVÁ — zpěvačka

Mluví o svém romství a zdi 
mezi Romy a Neromy 

Babička mého tatínka rodině nakázala, aby se nehlásili 

k Romům, protože Romové jsou špinaví. Můj tatínek vyrůs-

tal mezi maďarskými Romy, a ti se asimilovali až na úkor 

romství. Celá jeho rodina zapřela své kořeny, aby měli klid.

Já zjistila, že je naše rodina romská, když mi bylo sedm. 

Přiběhla jsem domů a volala jsem: „Teta říkala, že jsme 

Romové!“ Nesla jsem to jako radostnou novinu, ale reakce 

byla šílená, v podstatě skandál. Odmalička mě to táhlo k ta-

tínkovým příbuzným na Slovensko. V tom jsem vždycky byla 

jiná než Iva.

Mezi Romy a bílými je zeď, která se ale musí bourat z obou 

stran. Mám pocit, že Romové čekají, až jim něco spadne 

z nebe, a nic pro to nedělají. Podle mě se dodnes nevzpama-

tovali z toho, že se po revoluci ze dne na den probudili a na-

jednou se setkali s rasismem.

V rodině mého tatínka bylo špatné, když člověk nebrečel. 

Jakmile v sobě držíte emoce, prostor je čím dál menší, stěží 

dýcháte, zase se zavíráte, a tím zavřete i srdce. Jediné, co pak 

žije, je hlava, která je strašně komplikovaná. My bychom ale 

měli být komplexní bytosti. V tom vidím další věc, kterou by 

se měli učit Romové od gádžů a gádžové od Romů. Romové 

to mají od hlavy dolů, gádžové zas mají vymakanou tu hlavu. 

A proto si nerozumějí. Tam je podle mě ta zeď.

(Mladá fronta Plus 49/2005)

Anketa
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Přišla jsem do jedné osady a ta byla tak chudá, že se ji stydím jmenovat. Vpředu stály dva 
přístřešky, které bylo ještě možno pojmenovat chatrč. Za nimi tři zemljanky a úplně vza-
du něco nepopsatelného: kácející se krabice z lepenky, prken a plechu, a potom kousek 
stranou prorezivělá karoserie šedivé havarované dodávky pomalovaná tulipány. Zemljan-
ky mají alespoň jakýsi jednotný, tradicí prověřený architektonický styl, ale ta dvě zadní 
obydlí byla něco zcela jedinečného. Člověk nevěděl, má-li plakat nad materiální bídou, 
nebo obdivovat vynalézavost hmotou nepokořitelného ducha, který byl s to navzdory 
všem fyzikálním zákonům stvořit něco podobného.

Pokaždé když jsem měla v úmyslu zajít do nějaké osady, nakoupila jsem bonbony 
pro děti. Nikde nezmizely tak rychle jako tady. Děti, které mě jako obvykle obklopily, 
sotva jsem se objevila, mi bonbony doslova vyhrábly z kabelky, jen co jsem ji otevřela, 
a teprve když viděly, že nemám v kabelce nic dalšího k snědku, odběhly opodál a dělily 
se o bonbony tak, aby na každého vyšlo. Jeden bonbon koloval z pusy do pusy za bratr-
ského hašteření.

Bylo teplé předjaří, sluníčko hřálo, ale sníh ještě nestačil zcela roztát. Hrbolaté pro-
stranství před chatrčemi se lesklo nepravidelnými plochami kaluží vroubených špinavým, 
rozbředlým sněhem. Některé děti byly úplně nahé. Nejen ty nejmenší — i ty, u kterých se 
už každým dnem muselo objevit ochlupení. Nahota se považuje za velikou hanbu teprve 
od chvíle, kdy se na ohanbí nebo v podpaždí objeví první chloupek. Pak ve starosvět-
ských osadách nesmělo děvče chodit ani s pažemi obnaženými a muž v trenýrkách s na-
hýma nohama byl považován za necudu nebo blázna. Zde využívaly děti výsad nahoty 
proto, že neměly co na sebe.

Zatímco v jiných osadách přicházeli po výzkumném předvoji dětí obhlédnout přícho-
zího ženy a konečně i muži, zde zůstávali dospělí jakoby zakleti do nehybných přízraků. 
Začala jsem trochu s funkcionářskou manýrou obcházet příbytky. Tolik romské slušnosti 
ve mně však zůstalo, že jsem bez pozvání nepřekročila práh vstupního otvoru. Stála jsem 
za dveřmi a jak se sluší jsem čekala, až mě zavolají dál. Te vičinel andro kher — pozvání 
do domu — je úvodní, základní, a přitom nejmenší projev úcty, který hostitel chce nebo 
může prokázat hostovi. Zde jsem nebyla pozvána nikým. Snad ani ne proto, že by mě 
nechtěli pozvat, ale proto, že nemohli. Styděli se za svou bídu. Samozřejmě se vyptali, 
odkud jsem a kdo jsem, a dokonce znali jméno mého otce, ačkoliv jsme ani před válkou 
neměli s těmito končinami spojení. Od nás sem bylo příliš daleko chodit pěšky na poutě, 
proto tu ani žádné naše děvče nebylo provdané. Avšak jména starších Romů, představitelů 
rodu, se často nesla i za hranice osobních styků.

Třebaže jsem do jediného přístřešku nevstoupila, přehlédla jsem od vchodu celý obyt-
ný prostor domácnosti. Neviděla jsem jediný kousek nábytku. Všude spali dva nebo tři 
členové rodiny. Většinou muži. Spali na zemi přikrytí pytlovinou. Ostatním sloužila pyt-
lovina — parind — za svetr, kabát, šál, přehoz, prostě za ošacení. Nikde jsem nezahléd-
la jedinou suchou kůrku nebo slupku od brambor. Ko čoreske na sal, čoreske na paťas 
— Kdo nejsi chudý, chudému nevěříš — je doslovný překlad jednoho romského přísloví. 
Jenom bílá sociální pracovnice by se mohla pohoršovat nad tím, že Cikáni i ve dne spí 
— protože sama nikdy nepoznala hlad. Lidé spali z hladu. Došlo mi, co měly všechny 
domácnosti společné: vyhaslá ohniště a sporáky, ze kterých čišel chlad.

Tím víc jsem užasla, když jsem před přístřeškem z nabourané karoserie uviděla oh-
niště, z něhož stoupal dým. I u nás se v létě vařívalo na podobných venkovních ohniš-

ELENA LACKOVÁ — NEJSTARŠÍ ROMSKÁ 
SPISOVATELKA U NÁS

Elena Lacková (22. 3. 1924–1. 1. 2003) na-
psala svou prvotinu — divadelní hru Horia-
ci cigánsky tábor, v níž líčí válečné útra-
py Romů na Slovensku — již v roce 1945, 
a předběhla tak historii romské literatury 
téměř o dvacet let. V průběhu let 1947–1949 
ji se svými příbuznými secvičila a jejich 
amatérský divadelní soubor pak uskutečnil 
několik desítek repríz po prešovském a karlo-
varském kraji. Pro velký úspěch, který hra 
zaznamenala, bylo Eleně Lackové nabídnuto, 
aby absolvovala kurs pro kulturní pracovní-
ky. Nabídku přijala, a tak se jí otevřela ces-
ta k pozdější dlouholeté sociální („kulturně 
osvětové“) práci mezi Romy, kterou vyko-
návala z pozice pracovnice Krajského národ-
ního výboru v Prešově, kulturního střediska 
v Ústí nad Labem a v Lemešanech u Prešova 
— psaní muselo jít stranou.

Elena Lacková (mezi Romy nazývaná 
Ilona) se narodila v romské osadě ve Velkém 
Šariši, do rodiny váženého vajdy a hudebníka 
Mikuláše Doktora. V romské osadě také vy-
rostla, jako jediná ze svých vrstevníků však 
vychodila měšťanskou školu. Později se pře-
stěhovala, jak bylo zvykem, do rodiny svého 
manžela, mezi Romy do nedalekých Kapušan. 
Zažila rasovou perzekuci Romů za války, po 
válce se s rodinou pohybovali mezi Čecha-
mi a Slovenskem. Ve čtyřiceti letech, v roce 
1961, začala Elena Lacková, jako matka pěti 
dětí a babička několika vnoučat, studovat na 
Univerzitě Karlově v Praze obor vzdělávání 
dospělých; studium dokončila v roce 1970.

Co to vaříš v tom hrnci?
E L E N A  L A C K O V Á

 B E L E T R I E
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tích: dvě cihly na jednu a půl dlaně od sebe, na cihly se postaví hrnec a pod ním se topí 
chrastím. U ohniště dřepěla na bobku v typickém romském posezu asi čtyřicetiletá žena 
a přikládala chrastí pod obrovský černý hrnec přikrytý pukličkou. Zpod pukličky vychá-
zela pára.

„Co to vaříš?“ ptám se. Věta „Co to vaříš?“ se opakuje mezi romskými ženami tak 
často, že se stala něčím jako pozdrav, na který se neočekává odpověď. Já jsem ovšem 
svou otázku myslela zcela vážně, protože tahle žena byla jediná z celé osady, kdo nejenže 
neměl vyhaslý oheň, ale kdo vařil, a navíc v tak obrovském hrnci. Pro jistotu jsem opako-
vala svou otázku ještě jednou: „Co to vaříš v tom hrnci?“

„Necítíš?“ zasmála se žena. „Tak čichej!“ Neznaly jsme se, ale Romové se nemusí 
znát, aby spolu mluvili jako sourozenci. Teprve po její odpovědi jsem si uvědomila, že 
pára stoupající z hrnce nevoní ani po bramborách, ani po zelí, natožpak po vývaru z kostí. 
Čichala jsem, čichala, ale necítila jsem nic. Vůbec nic. „Tak se jdi podívat,“ povídá žena, 
„ale pozor, neopař se.“

„Mami, už budeš mít uvařeno?“ vyběhl z hloučku dětí asi desetiletý chlapec, když 
viděl, že se kolem hrnce něco děje. Patřil k několika dětem, které nebyly úplně nahé. Měl 
na sobě plandavé kalhoty a špinavé roztrhané tričko.

„Už už už, chlapečku, ale ještě chvilku musíš počkat! Jdi, přineste mi chrastí, utíkej! 
Ale jděte až do lesa, haranti usoplený, líný, ne abyste nabrali proutí od potoka, to nehoří!“ 
Matka měla v hlase nadšení, které dětem slibovalo hody, pokud se zúčastní její kuchařské 
tvorby tím, že přinesou chrastí. Nadšení se přeneslo na chlapce, rozběhl se přes rozvikla-
nou lávku směrem k lesu a celý houf dětí za ním.

Já mezitím opatrně odklopila pokličku, nechala jsem vyvalit páru a pak jsem se snaži-
la uvidět, co se v tom ohromném hrnci vaří. Neviděla jsem nic. Nic než vodu. Ani jednu 

Ke psaní se Elena Lacková vrátila až 
v osmdesátých letech, kdy odešla do dů-
chodu. Psala pohádky, divadelní hry i krát-
ké povídky ze života Romů na Slovensku, 
romsky i slovensky. Své práce uveřejňovala 
na stránkách romských novin na Slovensku 
i v Čechách, v devadesátých letech publiko-
vala i knižně. V roce 1985 nastudoval její 
hru Žužika pro Československý rozhlas Jo-
sef Melč, spolu s předními pražskými herci 
(Rudolf Hrušínský st., Věra Galatíková, Iva 
Janžurová a další). V roce 1987 se hře dosta-
lo prestižního ocenění Prix Bohemia.

V polovině sedmdesátých let se obnovilo 
staré přátelství mezi Elenou Lackovou a Mi-
lenou Hubschmannovou. Začaly se intenzivně 
stýkat a Milena Hübschmannová po následu-
jících osm let nahrává v romštině Ilonino vy-
právění o jejím životě a životě jejích blízkých. 
Nahrávky později přepsala, přeložila, utřídila 
a sestavila do knihy. Rukopis byl připraven 
k vydání již v roce 1986, světlo světa však 
kniha spatřila až v roce 2000, kdy se jejího 
vydání ujalo nakladatelství Triáda. Kniha 
— která vznikla v partnerské spolupráci rom-
ské spisovatelky a její přítelkyně, romistky 
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holou halušku. „To je voda!“ povídám udiveně a mimoděk jsem se rozhlédla, kde má 
žena těsto či brambory nebo aspoň krmnou řepu, aby to do vody zavařila. Nikde nic.

„Áno, to je voda!“ potvrdila.
„A co do ní budeš zavařovat?“ ptám se.
„Nic,“ povídá.
„Tak proč ji vaříš?“ žasnu.
„To jsi Romka, že jsi tak nechápavá?“ žasne ona. „Vařím ji proto, abych oklamala 

děti. Abych jim udělala radost. Těší se, že dostanou něco k jídlu, a neloudí pořád: Dej mi 
jíst, dej mi jíst! Aspoň po tu dobu, co se vaří voda v hrnci, mám od nich pokoj! Nebrečej: 
Já mám hlad, já mám hlad! Radujou se! Víš, jak se radujou? Víra! Víra! Věří, že jim 
dám najíst. Víra je nasytí... a já mám v duši klid.“ Žena se dala do smíchu, smála se jako 
pomatená a já se proti své vůli smála s ní. „A co uděláš, až se děti vrátí z lesa s chrastím 
a uvidí, že v tom hrnci není nic než voda?“ zeptala jsem se potom.

„Do té doby se stane zázrak!“ řekla s úplnou samozřejmostí. Byla jsem marxisticky 
proškolená a moje znalosti, které mi náš stát zadarmo daroval, se navážely do mé romské 
Zkušenosti a Pravdy. „Jaký zázrak?“ zeptala jsem se podrážděně. Nestačila mi odpově-
dět, protože děti letěly s chrastím z lesa a už zdálky volaly: „Mami, už máš navařeno?“ 
Přiběhly a naházely chrastí na hromadu vedle ohniště. Byly to samozřejmě nejen děti, 
které přivedla na svět ona, ale všechna havěť z této bokhaľi vatra, hladové osady, proto-
že podle tradičního příkazu nenechat žádné dítě o hladu byly v tento okamžik všechny 
děti její.

„Pocem!“ zavolala jsem chlapce ve špinavém tričku a vysypala jsem mu na dlaň celou 
svou peněženku. Nebylo tam toho mnoho, protože se pamatuju, že jsem měla akorát den 
před výplatou. „Jdi do vsi a kup chleba!“ Nezdráhal se, neupejpal, popadl peníze a zmizel 
jako dým. Za ním pár dětí, které na sobě měly alespoň nějaký otrhaný hadřík.

Chlapcova matka se znova dala do smíchu. „Vidíš, že se stal zázrak!“ řekla. „Líbu tvý 
zlatý srdíčko, lížu tvý nožičky!“

„Jakýpak zázrak!“ začala jsem zarytě hájit své zhanobené marxistické poučky. „Nebýt 
toho, že jsem tvýmu klukovi dala všechny svý peníze, tak se žádný zázrak nestal!“ — Na-
štěstí jsem tuto větu neřekla! Jenomže Rom ani nemusí vyslovit to, co si myslí, aby druhý 
Rom jeho myšlenku přesně přečetl.

„Poděkuj Pánu Bohu,“ řekla žena, „že ten zázrak učinil skrze tebe. To je pro tebe 
velká čest a milost.“

Řekla jsem, že spěchám na vlak. Chtěla, abych počkala, že mě pohostí tím, co děti 
přinesou ze vsi. Poděkovala jsem, přála jsem jí štěstí a vydala jsem se na zpáteční cestu. 
Doprovodila mě k lávce přes potok, šla přede mnou a hledala mi suchá místa mezi kalu-
žemi, abych si co nejméně zašpinila své střevíce na vysokých kramflíčkách...

Zapomněla jsem říct, proč jsem vlastně do téhle osady šla. Za prvé jsem tam ještě 
nikdy nebyla a romské přísloví říká: Odoj manuš džal, kaj mek na sas, kaj te dikhel so 
mek na dikhľa — Člověk jde tam, kde ještě nebyl, aby viděl to, co ještě neviděl. Ačkoliv 
jsem sama Romka, zde jsem skutečně viděla něco, co jsem dosud neviděla. A za druhé 
— přišla jsem založit místní organizaci Červeného kříže. Ale Červený kříž mi přišel na 
rozum, teprve když jsem se ve vlaku vzpamatovávala ze svého zážitku.

(Kapitola z knihy Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 
Triáda, Praha 1997)

— představuje bezesporu jedno z nejlepších 
děl romské literatury, která byla v ČR vydá-
na. Jednoduchým, ale zábavným jazykem v ní 
Elena Lacková reflektuje nejen téměř celý 
svůj život, ale v podstatě i život celého jedno-
ho společenství v době, kdy uvnitř tohoto spo-
lečenství dochází k převratným změnám. Kni-
ha však není jen historickým dokumentem či 
etnografickým zdrojem, je především lidskou 
výpovědí o životě, práci, snech, hodnotách 
a víře. Citlivým způsobem také reflektuje střet 
dobové socialistické reality s realitou „jiných“ 
světů — romské osady, individuální víry atp. 
Kniha se dočkala i překladu do angličtiny, 
francouzštiny a maďarštiny, v současné době 
se jedná o jejím překladu do němčiny. 

Jana Kramářová
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Kuková je vesnička za Prešovem. Na jejím konci se u země krčí cikánské chatrče. Píše 
se rok 1925, je léto. Z jednoho domku je slyšet křik. Ochraptělý hlas Pavlíny se rozléhá 
po celé osadě.

„To ses zase ožral jak prase, co? Jen se na něj podívejte, jak vypadá! Odkud tě to vy-
táhli? Z hnoje, co? Nač chodíš dělat k sedlákovi, když všechno, co vyděláš, prochlastáš 
v hospodě? Co dám dětem jíst? To mám ty halušky nadělat z tebe? Ty si nedáš pokoj, 
dokud tě nezmaluju, že se nepoznáš!“ Vztekle popadla koště a začala muže mlátit. „Tu 
máš!“ Po zádech, po hlavě, jak jí zrovna přišel pod ruku. Děda nevěděl, co se s ním děje. 
Než se rozkoukal, byl zbitý jako pes a sotva se držel na nohou.

„Už má dost. Přece ho nechceš zabít!“ ozval se Ďula, jejich nejstarší syn. Chtěl mámě 
sebrat koště, ale nedala mu ho a zle se na něj podívala: „Ty jsi zrovna takovej jako ten tvůj 
násoska táta! Dobře se na něj podívej! Takhle taky skončíš, když se dáš na chlast!“

Syn po ní jen loupl okem a šel jí z cesty.
„No co na mě tak koukáš? Popadni ho a hoď ho na hnůj!“ zaječela. Chlapec vytáhl 

tátu za dům a tam ho položil na trávu, aby se prospal.
Pavlína byla hezká ženská, pleť bílou jako gádžovka a v bocích pěkně oblá. Byla větší 

než její drobný mužíček Jaňus. Celý den nemohla přijít k sobě, bez ustání nadávala:
„Devět hladovejch krků tady čeká na kousek chleba, a on všechno prolije chřtánem! 

Bože můj, já ho jednou zardousím!“
Dům zel prázdnotou, neměli co do úst. Pavlína chodila plačky po domě. Už byl večer 

a nikdo neměl od rána ani sousto. Starší děti už pochopily, že v domě nic k jídlu není, ale 
ty malé plakaly. Co jim má člověk dát, když křičí: „Mámo, já mám hlad!“

Jen nerada šla za bratrem, aby si vyprosila trochu brambor a mléka. Měla štěstí, švag-
rová mléko měla. Pavlína nerada chodila k sousedům prosit o jídlo. Pokaždé když šla 
k bratrovi, musela poslouchat řeči o tom, proč jen si brala Dědka.

Jejímu muži nikdo jinak než Dědek neřekl. Leckdo ani nevěděl, že se vlastně jmenuje 
Jaňus. Ještě mu nebylo ani čtyřicet, ale od mládí se mu říkalo Dědek. Neuměl na nic hrát, 
ani žádné řemeslo neznal — nepletl ošatky ani košíky, neuměl vázat košťata, zkrátka nic! 
Dobrý byl jen v pití. Všichni to Pavlíně předhazovali. Taková urostlá ženská, bílá jako 
holubička, a vzala si takového budižkničemu!

Večer se Dědek probral a začal šmejdit po domě, kde by co snědl.
„Udav se! Jdi si tam, kdes nechal peníze. Vrať se do putyky, ať ti uvařej halušky tam, 

kde tě ožebračili!“ ječela na něj žena nepříčetně.
Toho dne šli všichni spát o hladu. Těch pár brambor a troška mléka, co dostali od 

bratra, stačila jen pro nejmenší. Ti starší museli jít spát s prázdným žaludkem.
Na druhý den vstal Dědek brzy ráno a vydal se do Prešova. Bylo to přes dvacet kilo-

metrů, ale šel pěšky, jak jinak. Tenkrát se jinak nechodilo, na vlak nebyly peníze.
Do Prešova došel k polednímu, utrmácený a hladový. „Co si tady jenom počnu?“ říkal 

si v duchu. Hodinu chodil po městě a rozhlížel se, jestli nezahlédne nějaké známé. Nikoho 
nepotkal, tak zašel na nádraží. Ani tam nikdo nebyl. „Co teď? Nezbývá než jít k Romům, 
tam se dozvím, jestli někde není nějaká práce,“ říkal si. „Bez peněz domů nesmím.“

Šel do Luk. Šarišské Luky byla vesnice, ale spadala pod Prešov. Bydlelo tam takových 
deset romských rodin a Dědek tam každého znal. Když tam dorazil, bylo už odpoledne. 
Romové posedávali na lavičkách před chatrčkami a pozorovali ho. Hned zkraje osady 
bydlel Burkoš. Dědek se vydal za ním a sedl si k němu na lavičku.

JEDEN VZÁCNĚ REALISTICKÝ PORTRÉT 
ROMSKÉ KOMUNITY

Povídka „Dědek“ (Phuro) se nese ve výrazně 
realistickém, místy až naturalistickém duchu, 
který pro Giňovy prózy rozhodně není typic-
ký. Giňa s oblibou zpracovává tradované his-
torky, odlehčená pointa však obvykle vyhladí 
vrásku, kterou snad mohly čtenáři vrýt do čela 
některé smolné okolnosti příběhu. U „Dědka“ 
je tomu ovšem jinak. Závěrečná věta: „A žena 
mu po zbytek života předhazovala, že kvůli 
němu se nestala milionářkou“ jaksi nestačí 
potlačit hořkost, kterou zakouší i sám vypra-
věč příběhu, nejen jeho protagonisté.

Lze předpokládat, že autor usedal ke své-
mu psacímu stroji, když si vzpomněl na jednu 
z mnoha drobných anekdot, kterou mu někdo 
vyprávěl a která by mohla někoho pobavit. 
Chmurné kulisy polorozpadlé koliby, žlu-
čovité manželky, marného putování za prací 
a hlavně závěrečného klimaxu na skládce za 
městem však proti jeho vůli odhalily, že tato 
nepatrná historka není ve skutečnosti ničím 
jiným než tragédií. Jako by Giňovi při psaní 

Dědek
A N D R E J  G I Ň A
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„Kde ses tady vzal, Dědku? Nebyls tu nejmíň měsíc.“
„Vždyť víš, jak to u nás doma chodí.“
„Tys doma něco vyved a manželka tě vyhodila!“ povídá Gejza zvaný Burkoš. „Že 

mám pravdu? No tak pojď dál, promluvíme si.“
Kolikrát jenom Dědek už v tomhle domě byl! Kolikrát tu přespal, ani spočítat by to 

nedokázal! Sice na zemi na hadrech, ale doma větší komfort neměl — žena s dětmi spala 
v posteli a pro něj už nebylo místo.

Burkošův domek byl jako většina romských chatrček, čtyři metry dlouhý, čtyři metry 
široký, uvnitř dvě postele, příborník, stůl a čtyři židle. Malinkým okýnkem sotva pronika-
lo slunce. Na zdi visely housle a prasklé zrcadlo a v koutě stála zděná pec. Jen na podlahu 
byl Burkoš pyšný. Byla prkenná a většina Romů doma šlapala po hlíně.

„Jedls něco?“
„Nepřišel jsem k vám přece jíst,“ zabručel Dědek.
„Rózi, dej mu najíst,“ houkl Burkoš na manželku. Róza mu naložila halušky s tvaro-

hem, ještě byly teplé. Dědek talíř vyjedl do poslední halušky, ani jedna nezbyla.
„Máš papírky?“ zeptal se pak Gejzy.
Gejza vytáhl z kapsy váček s tabákem a nabídl Dědkovi.
„Ne ne, mně stačí jenom papírek, ve městě jsem si nasbíral pár špačků,“ odmítl Dě-

dek. Ubalil si cigaretu, strčil si ji do pusy, a když si připálil, mohutně do sebe vtáhl kouř.
„Tak povídej, co je u vás novýho,“ vyzval Gejza Dědka.
„No co by bylo, nic. Žijem, jak se dá. Když máš kliku, natrefí se práce u gádžů za 

trochu jídla. Ale aby ti někdo zaplatil penězma, to se stane málokdy. Včera jsem celej den 
tahal sedlákovi dříví z lesa a dostal jsem za to dvacet korun.“

„A tys je propil!“ vybuchla Róza. „Vy chlapi jste všichni stejná pakáž! Na děti nemys-
líte a není vám hanba rozházet peníze za ty smradlavý patoky!“

Róza měla pravdu. Dědek se celý ošíval, ale neřekl nic.
„Co tady chceš dělat?“ zeptal se ho Gejza.
„Copak já vím? Budu rád, ať se natrefí, co se natrefí.“
„No, s prací je to u nás špatný. Kde nic, tu nic. Nestaví se silnice ani domy. A tam, kde 

se dělá, mají plno a neberou.“
Gejza vytáhl váček s tabákem a dal trochu Dědkovi. Ten měl cigaretu ubalenou, 

než bys řekl švec. Zapálil si — to bylo jiné pokouření než z těch špačků, co posbíral ve 
 městě!

„Ani já nemůžu splašit práci,“ povídá Gejza. „Každej den chodím od stavby k stavbě 
a všude mají plno. Přespíš u nás a zítra půjdem hledat práci spolu. Třeba budeme mít 
štěstí a vrátíme se domů bohatý!“ zasmál se.

Večer se u Gejzova domu sešli všichni chlapi. Mladí zapálili oheň a všichni se sesedli 
kolem něj. Až do půlnoci povídali o všem možném.

Druhý den brzy ráno se Gejza s Dědkem sebrali a šli do města. Dědek celou noc nespal, 
nemohl se dočkat rána. Kolikrát takhle marně chodil z místa na místo a prosil o práci. 
Gejza zrovna tak — každé ráno vyrážel za prací a předem věděl, co ho čeká.

„Kam půjdeme nejdřív?“ zeptal se Dědek.
„Půjdem tady do Luk, opravuje se tu koryto potoka Sekčova. Třeba budeme mít 

 štěstí.“
Za čtvrt hodinky byli na stavbě. V kanceláři stavbyvedoucího seděla za stolem mladá 

gádžovka a nevraživě si je prohlížela. Ani je nenechala promluvit a už na ně křičela:
„Šéf tady není! A jestli jdete kvůli práci, tak se zbytečně obtěžujete, máme plno!“
Dědek se na ni podíval, jako by ji neslyšel.
„My na pana šéfa počkáme venku,“ řekl jí Gejza. Když vyšli ven, ulevil si: „Abys 

na ty svoje nedomrlý nohy zchromla! Hubu to má napudrovanou, že vypadá jako v po-
sledním tažení! Šeredná jak voškubaná slepice! Holka z vesnice a naparuje se, jak kdyby 
měla milióny!“

Dědek sice Gejzovi moc nerozuměl, ale na všechno kýval. „Takovejm je na světě 
hej. Pečený holubi jim sami lítaj do huby, a my? Jíme jednou za den, a to ještě jenom 
někdy!“

Přišel stavbyvedoucí a prohlédl si je od hlavy k patě. Oba se postavili zpříma, rovní 
jako svíčky, jen aby se mu zalíbili.

„Vidím, že jste slušní chlapi,“ povídá mistr. „Jenže my máme plno. Třeba se na vás 

spadla z očí milosrdná rouška nostalgie a od-
halila mu věci v jejich skutečných konturách.

Sama postava Dědka náleží k rodině li-
terárních šlemazlů a šlemielů, jak je známe 
z židovské literární tradice. Spojují se v něm 
samé zápory a negativa: je malý, neovládá 
žádné řemeslo, je to pijan a nejspíš i slaboch, 
když se nechá tolik ukřičet, mdlého rozu-
mu a navrch smolař. Přes všechny minusy 
však nepřestává být lidskou bytostí, která si 
zaslouží porozumění, lásku — a koření nej-
vzácnější, naději.

Jenže Dědek je každému pro smích. Man-
želčini příbuzní se s tak nerovným sňatkem 
nikdy nesmířili, žena se za něj stydí, přítel 
Burkoš ho musí takřka vodit za ruku, aby 
si našel práci, a i gádžovka, kterou by měl 
po dle vzorce „O chytrém Romovi“ (srovnej 
„O hloupém Honzovi“) napálit on, na něj vy-
zraje. Svou utahanou a věčně naštvanou ženu 
Pavlínu dvacetikorunou nepotěší, i když v to 
doufal, nečekané a obrovské štěstí přehlédne, 
a snad vůbec nejhorší je to, že ho za to nenapl-
něné štěstí nakonec ještě popotahují policajti.

Co však čtenáře zřejmě zasáhne nejsil-
něji, není bezprostřední životní prohra jed-
noho individua, ale skutečnost, že se celá 
komunita shodne na tom, že tisíc korun ještě 
nikdy neviděli. V tom zjištění se mísí dětská 
upřímnost a tušení dalekosáhlejší krize. Aniž 
bychom se snažili spisovateli cokoliv pod-
souvat, z tohoto zjištění vyplývá, že dokud 
nebudou Romové alespoň tak vzdělaní, adap-
tovaní a sociálně inteligentní jako příslušníci 
majority, vždycky se najde nějaká ta napa-
ráděná selka, která je přechytračí. Konečný 
odsudek tak vlastně sklouzne po Dědkových 
zádech na celé lidské pokolení, slovy prota-
gonisty: „Jak je to jenom na tom světě hloupě 
zařízené! Někdo má všechno, neví roupama 
co dělat, a na druhé straně jsme tu my, co od-
nepaměti počítáme každý halíř.“

 
Giňovy prózy obvykle vykazují značný smy-
sl pro rovnováhu: každý pech je vyrovnán 
nějakou pozitivní hodnotou (humorem, přá-
telstvím, láskou nebo romskou soudržností); 
zamračený nebo vzteklý hrdina má partnera 
ve vtipálkovi nebo optimistovi (snílek Šky-
pár v povídce „O Škypárovi“ má hubatou, ale 
praktickou ženu); hlupáka potká štěstí, a kdo 
je všemi mastmi mazaný, ten na to dojede. 
Giňa pozná, kdy má vyprávění zvolnit a kdy 
přiostřit, umí gradovat děj a na závěr hezky 
pohladit duši. A pokud se všechno ubírá špat-
ným směrem, jako správný ochotnický reži-
sér vždycky dohlédne alespoň na to, aby se 
mu ansámbl pořádně najedl.

Bohužel — anebo spíš bohudíky — Děd-
kova patálie se ukázala být rezistentní vůči 
autorovým osvědčeným receptům a přerostla 
mu přes hlavu. Žádná postava není skutečně 
vnitřně spokojená s uspořádáním věcí, s vý-
jimkou Burkoše, který snad i proti své vůli 
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usměje štěstí ve městě,“ dodal a zmizel v kanceláři. Gejza se podíval na Dědka. Jak je 
to jenom na tom světě hloupě zařízené! Někdo má všechno, neví roupama co dělat, a na 
druhé straně jsme tu my, co odnepaměti počítáme každý halíř.

„Tak jdeme do Prešova?“ otočil se Gejza na Dědka. Dědek jen pokrčil rameny. Když 
došli do města, obešli všechny stavby, ale práci nikde nesehnali. Hladoví a utrmácení se 
vydali na cestu domů.

„I kdybys na místě hlady zcepeněl, nikdo ti nepomůže. Nejlepší by bylo nechat se 
zavřít, tam ti daj aspoň najíst. Jen kdyby člověk neměl ženu a děti! Jak vyžijou, když mě 
zavřou?“ V tom Gejzu něco napadlo. „Víš co, Dědku? Zajdem k řezníkovi. Když je nám 
nejhůř, vždycky pomůže. Nařežeme mu dříví, snad nám dá drůbeží vnitřnosti a doneseme 
něco domů.“

Řezník Kanta byl moc hodný člověk se smyslem pro humor. Uměl výborně romsky, 
líp než leckterý Rom, a s Romy se jinak nebavil. Kdo ho neznal, jenom valil bulvy. Gejza 
za ním tak pospíchal, že mu Dědek sotva stačil.

„Copak mi nesete pěkného?“ zeptal se jich gádžo, když k němu došli.
„Spíš bysme si radši něco odnesli!“ na to se smíchem Gejza.
„Páni, ty jsi ale dovolenej!“ zasmál se Kanta. „Tak co byste rádi?“
„Nepotřebujete naštípat dříví nebo nějakou jinou práci obstarat?“
„No, něco se tu najde.“ Kanta je pozval na dvůr. Srdce jim radostí poskočilo. „Budu 

udit maso. Ukážu vám, který dříví potřebuju nasekat.“
Na dvoře ležela velká hromada dříví, dubového, bukového, ze švestky i z jabloně. 

„Nařežte mi to bukový,“ nařídil řezník. „Pusťte se do práce, za hodinu se přijdu mrknout, 
jak vám to jde.“

Gejza s Dědkem se vší silou pustili do práce. Naštípané dříví jim zrovna rostlo před 
očima. Za dvě hodiny přišel Kanta a nesl klobásy s chlebem. No teda! Chlapi jen vykulili 

emanuje opatrný životní optimismus a od-
hodlání přežít. Beznaděj od počátku vystr-
kuje růžky, bída sídlí ve spíži a na radostné 
napchávání břich dojde jen dvakrát, což je na 
kovaného pohádkáře Andreje Giňu slabý prů-
měr. Výsledkem je skutečně vzácně realistic-
ký portrét romské komunity, takové, jaká byla 
i je, když zrovna neslaví, nezpívá a netančí.

Karolína Ryvolová

Andrej Andriškus Giňa 

Narodil se v roce 1936 v romské osadě Ša-
rišské Sokolovce na Slovensku, tenkrát zva-
né Tolčemeš. Dětství prožil v atmosféře vzá-
jemné sounáležitosti a porozumění typické 
pro tradiční romské venkovské společenství. 
Jeho otec byl kovář a muzikant, a protože obě 
povolání byla dost prestižní, jejich rodina ne-
trpěla takovou bídou jako většina ostatních 
Romů v osadě. „Dům jsme měli jako gádžo-
vé, krásnej s velkejma místnostma. Žili jsme 
na horním konci vesnice v těsném sousedství 
bílých. Ve čtyřicátým druhým v létě přijeli 
hlinkovci s krumpáčema a domy nám rozbou-
rali,“ vzpomíná na konec slovenské idyly.

H O S T  /  0 4  /  2 0 0 6  B E L E T R I E  39

M A R T I N  Š I M Á Č E K  Kluci nesou železo Rudňany, Pätorák, Slovensko 2004

host 06 04.indd   39host 06 04.indd   39 5.4.2006   0:03:575.4.2006   0:03:57



oči. „Takovou dobrotu jsem nejedl, ani nepamatuju!“ povídá Gejza. Dědek mlčel, jen 
zíral na jídlo, jako by to bylo ve snu. Od rána nejedli.

„Štípejte dál,“ řekl jim sedlák. „Až s tím budete hotoví, přijďte za mnou.“ Za další dvě 
hodiny bylo všechno dříví nasekané a Gejza zašel pro řezníka.

„Odvedli jste dobrou práci, chlapi. Tak co byste za ni chtěli?“
„Však víte, jako vždycky. Když nám dáte drůbky, budem rádi.“
„Tak jo. Teď už tu nic nemám, ale ráno si pošlete ženský.“
„A nebyly by taky střívka?“ uteklo Gejzovi. Kanta ho slyšel: „Jen se nebojte. Ať si 

žena vezme velkej hrnec, aby se tam hodně vešlo.“
„Zlatej mužskej! Neříkal jsem ti to?“ řekl Gejza Dědkovi cestou domů. Brzy ráno za-

šla Róza ke Kantovi a ten jí naložil tolik drůbků a střívek, že to ani unést nemohla. Gejza 
s Dědkem jí museli jít naproti.

Pak šli zase hledat práci do města. Prochodili celý Prešov křížem krážem, ale nic ne-
sehnali. Domů přišli rozlámaní a hladoví. Co teď?

„Půjdu na smetiště hledat hadry, starý železo a papír. Prodám to Židovi,“ navrhl Dě-
dek. „Nemůžu vám tady viset na krku.“

Druhý den brzy ráno před svítáním řekl Dědek s Pánem Bohem a šel. Došel na smetiště. 
Byl tady stokrát, znal tu každé místečko. Jenže dnes tu nic nebylo, aspoň nic takového, 
co by se dalo prodat. „Panenko skákavá, ať jde celej svět k šípku!“ nadával Dědek. „Jsem 
tady zbytečně! Papír je tak mokrej, že se mi v rukou rozpadá. Ještě si tu roztrhám boty 
a domů půjdu bos.“

Pak ho ale napadlo, že by bylo lepší smetí nějakým klackem rozhrabovat. Našel si hůl, 
chodil po smetišti a holí odpadky prohledával. Nikde nic. Pak zapíchl klacek do jedné 
hromady a slyšel, že narazil na něco plechového. „Kdyby to tak byl velkej kus železa, 
abych aspoň něco domů přinesl!“ řekl si v duchu. Odstrčil odpadky a co nevidí — před 
ním leží plechová škatule. Kopl do ní. Byla lehká a zamčená na visací zámek. Zvedl ji 
a zatřásl s ní. Uvnitř nic nechrastilo. Strčil si ji do podpaždí a hledal dál. 

Ještě jednou obešel celou skládku, ale nenašel nic jiného. Vztekle zahodil hůl a vy-
dal se domů. Kousek odtamtud narazil na pěkné místo zarostlé travou. „Na chvilku si 
tady sednu, stejně mě bolej nohy,“ řekl si a krabici hodil vedle sebe. „Co se s ní budu 
tahat!“ Vzal škatuli do ruky a zkoušel ji otevřít, ale zámek byl pevný. „Počkej, já ti uká-
žu! Jen co si najdu železnou tyč nebo velkej kámen, rozsekám tě na hadry!“ vyhrožoval 
škatuli. Vzal kámen a urazil zámek. Kouká, že uvnitř se válí hromada papírků. Všechny 
byly stejné a převázané papírovou páskou. Co to jenom může být? V Prešově u Žida 
viděl, jak se prodávají losy. „Losy!“ povídá si Dědek. „Aspoň něco vyhraju, když jich 
je  tolik.“

Číst Dědek neuměl a nikdy v životě ještě neviděl tisíc korun. Nevěděl, co našel. Papír-
ky byly mokré. „Rozložím je na sluníčku, aby trochu vyschly.“ Zapálil si cigaretu a čekal, 
až „losy“ trochu proschnou.

Šla kolem gádžovka, selka, nastrojená v městských šatech, jaké se nosí v Prešově. 
Mohlo jí být tak kolem čtyřiceti. Zůstala stát, jako když ji opaří, oči jí div nevypadly 
z důlků. Ale neprozradila se.

„Tak co, strýčku, sušíš?“
„Jak vidíš, moje milá, suším.“
„Takový hezký papírky! Nedal bys mi jich pár?“
„Vem si je všecky! Nechce se mi čekat, než uschnou.“
Selka se ohnula a všechny bankovky hbitě shrábla do zástěry. Dědkovi poděkovala 

a hodila mu dvacku. Dědek se zaradoval, protože už mohl jít pryč, ale všiml si, že vedle 
škatule ještě jeden papírek leží, tak si ho strčil do kapsy a šel domů.

Doma s velkou pýchou odevzdal ženě dvacetikorunu.
„Tak dlouho se touláš po Prešově a mně jsi přines dvacet korun? A kde je zbytek? 

Zase jsi to propil? Já ti vychovávám devět dětí a ty mi neseš dvacet korun, abys mi zacpal 
pusu?“

Dědek jenom koukal, slovo z něj nevypadlo. Myslel si, jakou jí udělá radost, a ona 
zase spílá, co jí slina na jazyk přinese.

„Co tak vyvádíš?“ nakonec se rozzlobil. „Víš ty, co je to shánět práci? Kde ji mám 
asi vzít?“

Po druhé světové válce se celá rodina od-
stěhovala do Čech, nejdřív do Prahy a vzápě-
tí do Rokycan, kde v té době byly pracovní 
příležitosti i bydlení. „Cestou ze Slovenska 
jsem poprvé seděl ve vlaku, poprvé jsem uvi-
děl auto, vysoký domy, ulice, ruch [...] ale brzy 
jsme si zvykli.“ Dva roky večerně studoval 
pedagogickou školu, pak se nechal odvést 
na vojnu a zůstal jako profesionál, zdravot-
ník pluku. Kariéru vojáka opustil, když čekal 
rodinu, vrátil se do Rokycan a vyučil se ta-
vičem. V tavírně Žampírka pak nejdřív dělal 
v pucírně, čistírně odlitků, a později jako ři-
dič nákladního vozu. Dnes už je v penzi, ale 
vlastní firmu, která hlavně po severočeských 
městech rozváží suroviny na tradiční rom-
skou pochoutku goja. „[V Čechách] nejsem 
na nikom závislý. Když jsem nastoupil v Ro-
kycanech do práce, strašně jsem se zadlužil, 
abych si mohl postavit dům, a dneska žiju 
ve svém. Poctivě jsem si to odpracoval a ani 
v penzi nesedím doma. Se synem prodáváme 
brambory a taky střívka na romské národní 
jídlo goja, to jsou střívka plněný bramborama. 
Střeva nakoupíme na jatkách a pak objíždíme 
místa, kde je velká koncentrace Romů.“

 
Přestože celý dospělý život strávil Giňa v Ro-
kycanech, v myšlenkách a prózách se pořád 
obrací na Slovensko, kde prožil skromné, 
ale jinak krásné dětství. „Snažím se zachytit, 
jak dřív žili Romové. Možná se vám zdá, že 
na tom není nic zajímavého, ale ti lidé dřív 
nemohli od státu čekat žádnou pomoc, a tak 
byli mnohem soběstačnější. I když nikdy nena-
vštěvovali školy, byli to přirozeně inteligentní 
lidé, kteří si uměli poradit.“ Romské osady 
byly zřídka elektrifikované, obyvatelé nemě-
li k dispozici rozhlas ani televizi, a jedním 
z mála společenských povyražení byly chví-
le, kdy se vyprávělo. Oba Giňovi rodiče byli 
výborní vypravěči: maminka dokonale znala 
staré romské pohádky a táta zase rád vyprá-
věl příběhy, které sám zažil nebo které se 
odehrály v okolních osadách. „Maminka byla 
hotová studnice! Táta taky uměl vyprávět, ale 
to bývaly jiné pohádky, peprnější, erotické 
— dřív si pohádky vyprávěli hlavně dospě-
lí.“ V malém Andriškovi rodiče vypěstovali 
úctu k tradičním hodnotám romské komunity 
a touhu tyto hodnoty zachovávat.

Potřeba uchovat pro nadcházející gene-
race něco z duchovního bohatství starých 
Romů se nejprve projevila sběrem romských 
pohádek a teprve později i autorskou činnos-
tí. „Chodil k nám vedoucí cikánského krouž-
ku pan doktor Jágr a ten mi řekl: ‚Vidíš tady 
ten kostel? Má velkou historickou hodnotu, 
a kdyby se zboural, ztratila by se spousta 
krásy. A stejně je to s maminčiným vypravo-
váním.‘ Tak jsem si od mámy nechal vyprávět 
a zapisoval jsem to.“ 

Svá první vyprávění napsal Andrej Giňa 
česky v šedesátých letech, na popud svých ne-
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Pavlína si uvědomila, že má pravdu. Zmlkla a Dědek začal vyprávět, co v Prešově 
zažil. Vyprávěl i o smetišti a o „losech“. Žena vyvalila oči jako žába.

„A ty losy máš kde?“ popadla ho a začala s ním třást.
„Dal jsem je selce.“
„Ukaž! Ukaž!“ ječela, jako by ji na nože brali.
Pomalu vytáhl z kapsy tisícikorunu a podal ji ženě. Pavlína spustila pláč a povyk, 

nadávala mu, jak jenom uměla, šly na ni mdloby a svět se s ní točil.
„Tys ty papírky dal selce? Plnou zástěru? Tys přišel o rozum! Dyť to jsou peníze! 

Tohle je tisíc korun!“
Pod Dědkem se podlomily nohy a kecnul si na zem.
„Bože můj, Romové, pojďte sem!“ vřískala. „Pojďte se podívat na nejhloupějšího 

chlapa na světě!“
Nejdřív přišel nejstarší syn, Ďula, pak i další děti, Lájoš, Jaňus, nakonec se seběhli 

všichni Romové. Pavlína Dědkovi nadávala a nedbala na to, že kolem stojí malé děti. 
Romové postupně pochopili, co se stalo. Začali se Dědkovi smát.

Ďula s Lájošem se už nemohli koukat na to, co máma tátovi dělá. „Tak už dost!“ zvý-
šil hlas. „Není ti ho líto? Nech ho na pokoji!“

Pavlína naráz přestala.
„Jděte domů, Romové. Nechte ho bejt!“ křičel Ďula na všechny kolem. „Kdo z vás ví, 

jak vypadá tisíc korun? Víš to snad ty, nebo ty?“ ukazoval na každého zvlášť. „Co bys ty 
s těma papírkama dělal, kdybys byl na jeho místě?“

Romové se zastyděli; Ďula měl pravdu. Jen málokdo by poznal, že to jsou peníze. 
Pomalu se rozešli domů. I Pavlína zalezla do chatrče. Ten večer už nikdo nepromluvil 
ani slovo.

Druhý den se Dědek s Ďulou, Lájošem a Pavlínou vydali na smetiště. Všechno pro-
hledali a našli ještě jednu tisícikorunu, kterou vítr zavál do křoví. Žena s dětmi odešla do 
města nakupovat a Dědek zůstal doma. Bylo mu hrozně, včerejší den se mu odvíjel před 
očima.

Zprávy o tom, že Dědek našel peníze, se donesly až do vesnice. Dozvěděli se to i po-
licajti. Tenkrát se to trestalo! Celý týden si ho každý den volali na stanici a zas ho pouštěli 
domů. A neodcházel s prázdnou, vracel se dočerna zbitý pendreky. Přišli i k němu domů 
a všechno prohledali, ale samozřejmě nic nenašli. Nakonec ho nechali být. Viděli, že je 
přihlouplý a opravdu tisíc korun v životě neviděl. Jeden policajt mu řekl, že v Prešově 
vykradli banku a peníze schovali na skládku. Byly toho dva miliony.

„Vidíš, a tyhle peníze ty jsi našel a dal jsi je selce!“
Jak by Dědek mohl vědět, co jsou to miliony! Dvacet korun, to znal. Za to je pět deci 

kořalky anebo dva paklíky tabáku.
A žena mu po zbytek života předhazovala, že kvůli němu se nestala milionářkou.
 

romských přátel, kteří ho v tom podporovali. 
Jak ale sám říká, byl to jen stín dávných pří-
běhů, postavy jako by nežily. Procitly teprve, 
když promluvily romsky, proto od té doby ji-
nak nepíše. V tisku se ovšem jeho práce obje-
vily až v době existence Svazu Cikánů-Romů 
(1969–1973). Věstník Svazu Romano ľil teh-
dy uveřejnil první Giňovu autorskou pohádku 
„Pal e kaľi raňi“ (O černé paní); zde také Giňa 
pravidelně otiskoval úvahy a fejetony. Po ná-
silném rozpuštění svazu se autor nadlouho 
odmlčel, teprve ke konci osmdesátých let se 
znovu pustil do psaní. Zásadní práce z tohoto 
období nakonec vyšly tiskem ve sbírce Bijav 
(Svatba, 1991), z níž pochází i povídka „Dě-
dek“ (Phuro). Dnes autor pravidelně přispívá 
do romských periodik a je uznávaným repre-
zentantem nejstarší generace rodící se romské 
literatury. Inspiroval také mnoho mladších au-
torů, kteří už třeba neznají svět slovenských 
osad, ale něco z kulturního dědictví si stále 
nesou prostřednictvím mateřského jazyka. 

V roce 2003 byl Andrej Giňa za sbírku Bi-
jav oceněn literární cenou Open Society Fund, 
kterou v Budapešti osobně převzal.

Giňova tvorba má několik podob, které však 
bez výjimky čerpají z tradice předválečných 
romských osad. Jednak zapisuje staré romské 
pohádky, jak si je pamatuje z vypravování 
maminky a legendárních romských pohád-
kářů zvaných paramisara. Dále beletristicky 
zpracovává historky o nejrůznějších skuteč-
ných osobách, které se tradovaly na rodném 
Slovensku. Charakterizuje je smířlivý humor 
a pochopení pro lidi, kteří se životem prac-
ně protloukají, aniž by ztratili víru v lepší 
svět. A konečně nejčastější žánr, kterému se 
spisovatel věnuje ke stáru, představují his-
torické črty zachycující jeho vlastní zážitky 
a vzpomínky z dětství. Tyto spíše kratší texty 
se pohybují na hranici autobiografie a eseje 
a čtenář se z nich dozvídá řadu dobových reá-
lií, které nejsou nikde zaznamenány.     -kr-
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N O V Ý  L I T E R Á R N Í  G R A N T
Ministerstvo kultury — odbor umění a knihoven
vyhlašuje pro rok 2006, resp. 2006–2007

výběrové řízení na poskytnutí dotace občanským sdružením, registrovaným podle zákona č. 83/90 Sb., 
a ostatním právnickým a fyzickým osobám (se živnostenským oprávněním v oblasti kultury), 
kromě příspěvkových organizací MK ČR,
na nekomerční projekty (jednoleté a dvouleté) z oblasti literatury 
v grantovém okruhu — podpora vydávání debutů v oblasti umělecké beletrie.

Přihlášky a stanovené podmínky si můžete vyžádat či vyzvednout na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 — Malá Strana, www.mkcr.cz 
kontakt: Bohumil Fišer, tel. 257 085 220, bohumil.fiser@mkcr.cz

Uzávěrka výběrového řízení je dne 21. dubna 2006.

in
ze

rc
e

z romštiny přeložila Karolína Ryvolová
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DRILKO

Drilko byl už chlap na ženění, kterou viděl, tu chtěl. Nebylo s ním pořízení. Čekal, až 
půjdou ženské za dům močit, a potají je zdálky pozoroval. Ale hovno viděl. Nosil šestery 
dioptrie.

Byl to velký fotbalista. Když jsme hráli fotbal s klukama ze vsi, pokaždé jsme prohrá-
vali. Drilko stál v bráně a chudák neviděl vůbec nic.

Vlasy si natíral sádlem, třeba několikrát po sobě, v kapse nosil hřeben všivák — a če-
sal se celý den. Na jedné ruce měl vytetováno USA LOVE a na druhé MARCELA DRIL-
KO LÁSKA NEBESKÁ. Sádlo ve vlasech se mu na slunci rozpouštělo a páchl jako při-
pálené škvarky. V noci ho ve tmě nebylo vůbec vidět, byl hubený jak cigareta, černý jak 
saze, velký vtipálek a sígr.

Bez něj jsem nešel nikam. Když jsme byli spolu, bylo kolem nás víc ženských. V kap-
se měl vždycky placku nebo suchý chleba. Když měl u sebe slaninu, tak se neukázal. Až 
když k nám potom přišel, bylo vidět, jak má zamaštěné kalhoty od nože, kterým si slaninu 
krájel. Když se najedl, pil vodu z potoka anebo z Hornádu a pak na nás volal: „Schválně, 
kdo dál dochčije!“ Pořád vyhrával, protože se napájel jako kůň.

Holil se. Ať to bylo potřeba nebo ne, ať byl zarostlý nebo nebyl. Pod nosem měl jen 
peří jako holátko. Ale dělal už ze sebe mužského. Kouřil cigarety — jednu za druhou, 
a když žádné neměl, vzal svému otci potají dýmku. To pak po dvoře pořád něco hledal. 
Myslel jsem, že ztracené peníze, ale on hledal špačky, aby měl čím nacpat dýmku. Když 
měl tabáku málo, docpal si dýmku mechem, senem a papírem. Potáhl si dvakrát třikrát 
a zčervenal. Opojený dýmkou chodil po dvoře, zpíval a smrděl. Tak, teď už jistě víte, 
o kom mluvím.

Drilko chodil s Šivarovou dcerou Marcelou. Její matka Justýna ho ale nemohla vy-
stát. Nechtěla, aby spolu něco měli. „Jen počkej, nadělá ti malé a pak tě nechá, uvidíš!“ 
— „Ale mami, co tě to napadá?“ Justýna mu nevěřila. Drilko ji totiž jednou viděl nahou, 
když vestoje močila za domem. — „Dej pokoj, vždyť bude žít se mnou, ne s tebou!“ 
— „No to by mi tak ještě scházelo! I kdybychom na světě byli jen my dva, tak bych ho 
nechtěla,“ povídá Justýna. No, lidičky, nevím, nevím, jak by to bývalo dopadlo, kdyby na 
světě byli jen ti dva! Ale možná že dobře.

Marně jim Justýna bránila, chodili spolu potají.
Jednou v zimě jsme šli tancovat na zábavu do města. Venku byla velká suchá zima, 

mrzlo, až praštělo, nikde ani noha, psa by ven nevyhnal. Marcela měla na sobě jen tenké 
šaty a šusťák, na nohou jehličky, vlasy natupírované, na hlavě nic, jen lak. Když jsem vi-
děl, jak je nalehko, div že jsem sám nezmrzl. Drilko měl otcův zimník, který mu sahal až 
po zem, na nohou staré filčáky. Ramena měl až u uší, jaká mu byla zima, ruce v kapsách, 
celou cestu u nosu sopel.

Vzpomněl si na svého dědu a povídá: „V takovéhle zimě zmrzl můj děda. Měl vypito 
a ustlal si na sněhu. Ráno jsme ho našli mrtvého.“ Když jsem slyšel, co říká, povídám: 
„Tak raději pojďte, pospěšte si, ať nedopadneme jako on!“ Vtom slyším: „Drilku, ty černá 
hubo, zvedni mě!“ To Marcela spadla a ležela ve sněhu jako kus dřeva. Drilko povídá: 
„Vidíš, teď vypadáš úplně jak nebožtík děda!“

Když jsme přišli do města, zastavil se Drilko u pomníku a povídá: „Marcelo, já číst 
neumím, přečti mi, co je tady napsáno!“ Marcela přečetla všechna jména, co tam byla. 

POVÍDKOVÝ SVĚT GEJZY HORVÁTHA

Ačkoliv je Gejza Horváth považován přede-
vším za hudebníka a písničkáře, sledujeme-
-li jeho tvůrčí činnost několika posledních 
let, nelze mu upřít také literární nadání. 
Od roku 1999 do roku 2002 hojně publiko-
val v romských novinách Romano hangos 
(Romský hlas), kde pracoval jako redaktor. 
Kromě společensko-politických komentářů 
přispíval Horváth také do literárních stránek, 
a to především svými autorskými povídka-
mi (viz bibliografie), občas také písňovými 
texty („Hledáme své místo“, „Od té doby, co 
jsem přišel do Čech“, „Kdo jsme“, „Jak jsem 
žil“, „Jsem černý“) nebo pohádkami („Cikán 
a drak“, „Neposlušné děti“, „Prsten“, „Cikán 
a ďábel“, „Hadí kůže“, „Studánka“). 

Své povídky píše Horváth převážně rom-
sky a posléze je sám volně překládá do češti-
ny. Romská nota je mu nejvlastnější. Horváth 
vládne bohatou romštinou a skvělými vyjad-
řovacími schopnostmi, i jemné nuance zvlá-
dá hravě, aniž by musel sáhnout po přejímce 
z kontaktního jazyka. Čtenáři romštiny tak 
předkládá živý a bohatý jazyk.

Tematicky Horváth ve svých povídkách 
vychází z prostředí romské osady na východ-
ním Slovensku, tedy z prostředí svého dětství 
a dospívání. Horváthovy prvotiny přinášejí 

Dvě povídky
G E J Z A  H O R V Á T H

 B E L E T R I E
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Úplně dole stálo Čest jejich památce. Drilko povídá: „Hmm, tolik našich Romů zemřelo, 
a že by tu ani jeden z nich nebyl napsaný? Ani můj děda ne? Tomu já nevěřím. Ba ne, 
holka, ty taky neumíš číst!“ — „A odkud bych asi tak znala takových chlapů?“ povídá 
Marcela. Drilko na to: „Ty děvko, tobě není radno věřit. Seš stejná jako tvoje máma! Kdo 
ví, kdo je vůbec tvůj táta?!“ Vůbec poprvé vyndal ruce z kapes, odhodil kabát, a mě na-
padlo — na místě ji zabije! Když jsem viděl, že shazuje i filčáky z nohou, přiskočil jsem 
k němu, vytrhl mu je z rukou, když vtom vidím, že na nohou má ještě jedny boty! Dal 
jsem se do smíchu. On taky. Úplně zapomněl, že chtěl Marcelu seřezat. „Pojďme už!“ 
povídám. Poslechl mě. Odhozené svršky jsme schovali do křoví.

Na zábavě jsme potkali Chaja se ženou. Stál jsem ještě ve dveřích, slyším, jak hra-
jí tango Očarená bývam, a koukám: Drilko s Marcelou už jsou na parketu a tisknou se 
k sobě. Drilko má vlasy samé sádlo, na hlavě vyčesaného kohouta — jenom zakokrhat. 
Marcela je promrzlá na kost, takže se ani moc nemůže hýbat. Drilko s ní jednou točí, po-
druhé ji ohýbá, pak ji zas táhne za sebou. Sluší jim to. Všiml jsem si, že Marcela má ještě 
sníh v botách, a tak povídám: „Pojďte si sednout, ať vypije něco na zahřátí!“ Přinesli nám 
kávu a Drilko ji vypil najednou, jako by to byla pálenka. Začali jsme se smát. Vtipkovali 
jsme a chechtali se u toho tak, že Marcele oslábl měchýř a praskla jí podprsenka. Celá 
zrudla.

Chajova žena měla na hlavě šátek a ani se nehnula. Seděla jako zařezaná. Chajo na ni 
žárlil. „Vidíš, támhleten by se k tobě hodil!“ provokoval ji a ukázal na bubeníka. Podívala 
se tam. Prásk — hned jednu chytla.

Koukám, že bubeník je celý namalovaný — řasy, obočí, oči, dlouhé nalakované nehty 
jako ženská. Povídám: „Člověče, biješ ji zbytečně, ten chlap chce spíš tebe, a ne tvou 
ženu!“ Koukal na mě jak padlý z višně. Nevěřil mi, nevěděl, o čem mluvím. „Platím!“ 
zavolal na číšníka. A my zaplatili taky.

Venku byla velká zima, pod nohama nám křupal sníh. Šli jsme spát k Chajovi, pozval 
nás k sobě. Drilko vytáhl z křoví boty a kabát a obojí navlékl na Marcelu. Šli jsme pěšky 
sedm kilometrů. Ve čtyři ráno jsme dorazili k Chajovi. Marcela byla první, kdo ze sebe 
shodil těžký kabát a filčáky. Povídá: „Dejte mi něco k jídlu, z té tíhy mi vyhládlo!“ Při-
nesli nám syrové uzené, jen tak, bez nože. Marcela si chtěla ukousnout, ale nešlo jí to, 
maso bylo jako z gumy. Když jsem to viděl, ani jsem nejedl.

V domě byla jen jedna postel. Chajo se ženou si do ní lehli, já jsem spal na židli. 
Drilko s Marcelou leželi v dětské postýlce, ústy k sobě, v těsném objetí. Slyším nějaké 
praskání — to se Chajo obrátil na druhý bok. Marcela začala křičet a klela: „Ať vás trefí 
šlak, jestli budete něco dělat!“ Popadla Drilka, přitáhla si ho k sobě a povídá: „Co ležíš 
jak poleno?“ Slyšel jsem, jak rychle dýchá, jako by běžela, a hned zase spustila: „Chaju, 
nedělej nic, nebo to nevydržím! Já chci taky!“ Drilka nebylo vůbec slyšet, jen bylo cítit, 
jak smrdí sádlem.

Vidím, že venku se už rozednilo. „Drilku, kolik je hodin?“ ptám se. Přisunul si hodin-
ky k nosu, přitáhl si je až k brýlím, chvíli na ně kouká a pak povídá: „Člověče zlatá, tak 
ty mi taky stojí!“

Poprvé v životě jsem uslyšel promluvit Chajovu ženu. Nemohla se vůbec vzpamato-
vat, smála se, div že nepraskla. Její muž taky. Nedalo se to vydržet, všichni jsme se mohli 
smíchy potrhat. Marcela se dala do tance a s jazykem mezi zuby syčela čardášový rytmus. 
Drilko zpíval Romové nic nedělají, jen pijí — a už měl u sebe láhev a v ní vodu z potoka. 
Bál jsem se, aby nás zase nevyzval, kdo dál domočí. Ale zaplať pánbůh, nic takového se 
nestalo. Byla zima a nechtělo se mi jít ven.

V domě bylo veselo. „Tancuj, ženo moje!“ zvolal Drilko. A skutečně, od té doby jsou 
spolu. Humor se jich drží celé dny, celý život. A zdraví jim přeje. Chodím k nim dodnes.

ĎÁBLOVÉ

V osadě pod lesem bylo ráno moc pěkné. Slepice, husy a ptáci byli už vzhůru, ale 
šplouchání vody v blízké řece Romy dále uspávalo. Slunce bylo ještě schované, tráva 
mokrá a Tičko už vstával do práce. V jeho kolibě byla tma.

Velký košatý strom stínil okno zvenčí a zevnitř bylo zpola přikryté kusem starého had-
ru. Světlo v domě Tičko neměl, jenom svíčku, ale ta už také vyhořela. Potmě marně hle-
dal kalhoty. Proklínal, nadával, svým hněvem nedopřál pokoje ani mrtvým. Byl naštvaný 

idylické vzpomínky na staré časy. Podává 
místy až romantický obraz někdejšího života 
v romské osadě, líčí bezstarostné chvíle na 
společném prostranství osady, život neustále 
provázený hudbou a zpěvem. Vyzdvihuje dří-
vější soudržnost a vzájemnou solidaritu Romů 
a stýská si nad ztrátou dřívějších hodnot, jež 
se v moderním světě rozpustily podobně jako 
kostka cukru v čaji: Nikdy se už nevrátí ty 
krásné dny… — Ve městě už to tak není. Ro-
mové nebydlí pospolu, jeden o druhém nevědí, 
nedrží spolu, město je rozdělilo… — Dnes už 
to tak není, dnes jeden druhého přehlížíme, 
vzájemně si nevěříme a na všechno zapomí-
náme… Horváth nostalgicky vzpomíná na 
postavy jemu blízké („Můj dědeček“, „Moje 
babička“, „Hančuša“), na sváteční chvíle 
prožité v široké náruči romského společen-
ství („Vánoce“, „Velikonoce“). V pozdějších 
povídkách si Horváth již s humorem bere na 
paškál některé z obyvatel osady, pohrává si 
s jejich nedostatky a prohřešky a postupně 
čtenáři navléká pestré korálky jejich příhod 
(„Drilko“, „Ďáblové“, „Květen lásky čas“, 
„Co se mi přihodilo při hraní“).

Horváth je typický svým humorem, jenž 
prostupuje každou jeho povídkou od začátku 
do konce. Jemný, shovívavý humor rané tvor-
by se však časem vyostřuje v humor peprný, 
místy až lavírující na samé hranici vulgarity.

Jana Kramářová
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a zlostí celý rozpálený, zakřičel: „Pavlíno, vstávej! Nemůžu najít 
kalhoty. Slyšíš?! Už je moc hodin, musím do práce!“ — „Nespě-
chej, však máš času dost,“ řekla mu žena a sladce dodala: „Pojď 
si ke mně ještě lehnout.“ Tičko vzteky zčernal, ještě víc než byl. 
„Jaj, Bože, já musím do práce a ty mě voláš do postele. Dej už po-
koj. Podívej se, kolik máme dětí! Nemají ani kde spát.“ — „Však 
na zemi je místa dost,“ říká vyzývavě manželka. „Pojď si ještě 
lehnout.“ — „Pavlíno, vstávej a najdi mi ty kalhoty,“ rozkřikl se 
Tičko. Pavlína byla myšlenkami jinde, ale vstát musela. Kalhoty 
našla, spalo na nich dítě. „Na, tady je máš. Ale podívej se, jsou 
pochcané. Dobře ti tak. Večer jsi přivolával duchy a děcko se stra-
chy počuralo.“ — „Rozdělej honem oheň v kamnech,“ říká Tičko 
manželce. „Dej usušit kalhoty a udělej mi něco k jídlu, musím se 
posilnit, dnes mě čeká těžká práce.“ Když se dosyta najedl, řekl: 
„Než mi kalhoty uschnou, na chvíli si lehnu.“ Lehl si a usnul. 
Probudil se, když už bylo devět hodin. „Dnes už do práce nejdu, 
až zítra,“ poznamenal. Oblékl kalhoty a postavil se před barák. 
Rukávy měl vykasané, jako by mu překážely při práci. Manželka 
štípala dříví, on si balil cigarety a kouřil jednu za druhou. V jed-
nom kuse kašlal. Jen taktak že mu nepukly a neupadly plíce. Ale 
z úst se mu kouřilo jako z komína.

„Pavlíno, bolí mě zuby, zajdi do obchodu pro pálenku!“ Žena 
šla a vrátila se s pálenkou. Jak zmerčil pálenku jeho soused Mižo, 
rozbolely ho zuby také, i když už dávno žádné neměl. Všichni 
věděli, že nosí protézu, ale o tu taky přišel. Při jídle ji spolkl 
a nastaly mu problémy. Když jeho žena nebyla doma, Mižo byl 
o hladu. Najíst se mohl, jen když mu jídlo předžvýkala a on už 
jenom polykal. O práci mluvil skoro furt, ale když bylo třeba 
něco udělat, tak se jí mistrně vyhnul. Byl tak líný, že si ani boty 
nezavazoval. Prý se nemohl ohnout. Stál u zdi vedle Tička a bral 
lék proti bolení zubů. Pálenka mu tak chutnala, že řekl: „No, ta 
píše, už mě ani zuby nebolí! Ale nalej ještě štamprli a dej mi 
cigaretu!“ Tičko mu dal zbytek zpola vykouřené cigarety. Mižo 
kouřil, dýmal a Tičko už jenom kašlal. Pálenka z flašky zmizela, 
jazyk se rozvazoval a jejich oči se zabodávaly do těla Kaľi, kte-
rá kousek od nich prala prádlo. Na sobě měla jen tenké šatičky 
a její nadutá prsa se drala ven, že šatičky skoro praskaly. Pod 
nimi bylo tělo, které žilo a oba dva rozpalovalo. Oči jim hořely. 
„Tak co, móre, dal by sis mléka?“ zeptal se Mižo. — „Jak by 
ne!“ řekl Tičko a svlékal Kaľi očima. Při tom si toužebně před-
stavoval další partie jejího žádoucího těla. „Šmakuje mi aj šunka, 
ale tlačenka, ta je nejlepší!“ Oba dva znalecky oceňovali krásu 
a půvab Kaľiina těla.

Dopili pálenku a šli ještě na pivo. Cestou do hospody Mižo 
říká: „Jaj, móre, co mám dělat? Už to nevydržím. Všude kolem 
plno lidí, poseru se.“ Stál na místě, ani se nehnul a zaléval ho pot. 
„Počkej, počkej, neboj se, pomůžu ti.“ Tičko si sundal z hlavy 
klobouk a natáhl ho Mižovi až na oči. „No, vidíš teď někoho?“ 
zeptal se. — „Ne,“ odpověděl Mižo. — „No tak čupni a ser!“ 
poradil Tičko. 

Peníze neměli ani jeden, ale oba měli žízeň jak koně. „Jsem 
v krčmě, a že bych se nenapil piva? Tak to teda nééé, pít budu,“ 
řekl Mižo a dal se do řeči s gádžem. „Štefane, ty stavíš barák. My 
ti pomůžeme, neproděláš na tom. Když zaplatíš hned teď, ještě na 
tom vyděláš!“ Jak to gádžo slyšel, hned se ptal: „Co pijete, chla-
pi?“ — „Nám stačí pivo.“ Gádžo poroučel a Romové pili a chvá-
lili ho. „Jaj, Štefane, ty nejsi hloupý člověk, s námi neproděláš! 
Budeš na tom moc dobře a ještě nám poděkuješ!“ Všichni tři byli 
opilí. Romové už měli dost, vstali od stolu a chystali se domů. 
„Tak co? Kdy si odpracujete dluh?“ zeptal se gádžo. „Neměj 
strach, Štefane, my slovo dodržíme. Jak ti bude hořet barák, tak ti 
přijdeme pomoct hasit. Tím si buď jistý, můžeš s náma počítat!“

Romové se vraceli z krčmy. Smích a zpěv se jim ztratil z úst, 
až když se jim do cesty postavil duch zemřelého. Nebudete mi vě-
řit, ale skutečně se to stalo. Mlátil je hlava nehlava. „Já vám dám, 
Kaľiina mléka se vám zachtělo! Její šunku a tlačenku byste chtěli, 
ale pracovat, to ne! Vaše ženy nemusí mít ani korunu, ale řezník 
jim dá pokaždé plnou tašku masa. Za co, vy paroháči? Hleďte si 
víc svých žen a Kaľi nechte na pokoji, té si nevšímejte!“ Romové 
byli biti ze všech stran. Mižo chtěl ducha uhodit, jenže ten mu 
takovou vlepil, že mu vyletěl sopel z nosu a z kapsy mu vypadly 
peníze, které v hospodě ukradl gádžovi. „Nic jsem neudělal, proč 
mě tak biješ?“ křičel Mižo. — „To proto, že tě bolí zuby, které 
nemáš. A zavaž si boty, ty darebáku!“ nařídil duch. Mižo se s ne-
libostí ohnul a boty si zavázal. „A pakujte domů!“ rozkázal duch.

Dostali výprask, ale nic to nepomohlo. Čertovina v nich zůsta-
la, a když duch zmizel, vyváděli dál. Po cestě domů Mižo spustil 
tak dlouhý prd, že mu nebylo konce. Tičko povídá: „Jaj, móóre, 
něco takového jsem ještě neslyšel! Takhle bys mohl zahrát celou 
písničku!“ — „Pravda, pravda,“ říká Mižo, „ale počkej, až uslyšíš 
refrén!“ A začal znovu hrát. A hrál tak, až se posral.

Tičko se vrátil domů s úsměvem na rtech. Manželka se zara-
dovala. „Pojď si ke mně lehnout!“ Smích ze rtů mu rázem zmizel. 
Po hlase už poznal, co ho čeká. Chtěl se bránit, ale už to nešlo. 
Peří jen lítalo. Ráno se probudil a s vypětím všech sil se chystal 
do práce. Hledal boty, ale nenašel.
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Bylo mi moc smutno, když jsem dostala telegram, abych přijela na pohřeb své kamarád-
ky. Nemohla jsem uvěřit, že opravdu umřela. Říkala jsem si: Chtějí mě vidět, a tak napsali 
takovouhle lež, abych přijela. Ale nešlo mi to z hlavy. Co když je to přece jen pravda? Ať 
už je to tak nebo tak, řekla jsem si, musím tam jet. Na druhý den jsem se sebrala, sedla na 
vlak a jela domů, kde jsem nebyla už pět let.

Když jsem přijela do osady, hned jsem šla za kamarádčinou maminkou. Byla v čer-
ném. Jak mě uviděla, rozplakala se a hned mě zvala dál. Posadily jsme se a ona začala 
vyprávět všechno, co se seběhlo od chvíle, kdy její dcera s mužem přišli bydlet na Slo-
vensko.

Před pěti lety byl Janis velmi slušný a hezký mladík. A nechtěl jen tak nějakou ženu. Chtěl 
dívku nejen pěknou, ale i poctivou. Bydlel v Brně a tam se mu holky nelíbily. Všechny 
mu připadaly vychytralé. Janis pracoval v pivovaru a rozvážel pivo po hospodách.

Jednou také přivezl pivo do nějaké hospody a zaslechl, jak někdo hraje na housle. 
Nedalo mu to, a tak se šel podívat do sálu. Spatřil tam starého Roma, jak hraje na housle 
a čeká, kdo mu zaplatí pivo. Janis měl dobré srdce, a tak mu koupil pivo a poslouchal 
jeho romské písně.

Když Rom dohrál, poděkoval Janimu: ,,Chlapče můj, máš dobré srdce, a jak tak na 
tebe koukám, máš rád naše písničky.“  

,,Strýčku, vy opravdu moc hezky hrajete, a navíc hrajete písničky, které musejí vzít 
za srdce každého Roma.“  

„Máš pravdu, chlapče. Ty písně, co teď hrají Romové tady v Čechách, to už není nic 
romského.“

„Vy jste ze Slovenska, strýčku?“
„Ano, přijel jsem se podívat na bratra. Ale věř mi, jsem rád, že už jedu domů. Už se 

nemůžu dívat na tu jeho ženu, jak se pořád škaredí. Já nevím, co se to teď s Romy děje. 
Nějak tu v těch Čechách zpychli! A jak ty se máš, chlapče? Máš ženu, děti?“ 

„Ne, strýčku, nemám. Nechci holku odsud. Ty zdejší jsou všecky moc mazané. Já chci 
děvče poctivé a dobré, co nebude chodit po hospodách a bude se starat o děti a o muže. 
Jenomže jsem na takovou ještě nenatrefil. A tak jsem sám.“

„Poslouchej, synku, jestli chceš poctivé děvče, jeď na Slovensko. Tam najdeš děvčát-
ko podle svých představ. Věř mi. U nás doma se holky ještě tak nespustily jako tady.“

„No, už musím jít, strýčku. Podívejte, ten gádžo už mě volá.“
„Tak buď sbohem, chlapče, a nezapomeň, co jsem ti řekl.“
Janis vyšel z hospody, nasedl do auta, ale celou cestu nemyslel na nic jiného než na to, 

co mu řekl starý Rom. Z práce šel rovnou za svou sousedkou Vlastou.
„Vlasto, můžu s tebou mluvit? Musím se tě na něco zeptat.“
„Jakpak ne! Jen pojď dál, Jani.“
„Vlasto, ty už jsi s mužem v Brně skoro rok. Přišli jste ze Slovenska. Bydlíte vedle 

nás a já vidím, že jste poctiví Romové. Chci jet na Slovensko, abych si tam našel děvče. 
Snad bys mi v tom mohla pomoct.“

„Já? A jak?“
„Můžeš mi říct, jaká jsou děvčata u vás v osadě.“
„Á, už ti rozumím, Jani. Tak poslouchej: U nás se holky umějí chovat. Nikam ne-

chodí, protože se bojí svých maminek. A taky v osadě není kam jít. Jestli chceš hezkou 

TEMNÝ VZORNÍK MANŽELSKÝCH 
A MATEŘSKÝCH DRAMAT
Tradice a současnost v prózách Ilony Ferkové

Rokycanská prozaička Ilona Ferková (nar. 
1956) patří k výrazným postavám generace 
romských spisovatelů devadesátých let dva-
cátého století. Vyrostla v rodině uznávaného 
vypravěče Karla Daňa, jehož vzor i zdědě-
ný talent jí vynahradily nedostatek sečtělosti 
a institucionálního vzdělání. Poté co jí Milena 
Hübschmannová dala přečíst práce Margity 
Reiz nerové a Tery Fabiánové, „uviděla, že rom-
ština se hodí nejenom k mluvení, ale i k psaní“, 
a rozhodla se také zkusit psát. Začínala v osm-
desátých letech sestavováním programu pro 
ženský soubor Amare neni (Naše tety), jehož 
byla zakladatelkou a uměleckou vedoucí. Od 
sedmdesátých let byly romské soubory jedi-
nou oficiálně povolenou možností provozovat 
vlastní kulturu a pro Romy se staly vítanou 
příležitostí k setkávání. Kromě povolených 
folklórních písní a tanců se do programů vy-
stoupení dařilo vpravovat také ukázky původní 
autorské tvorby a Ferková na několika samo-
statných autorských večerech účinkovala. 

Jako prozaička se poprvé představila v na-
kladatelství Romaňi čhib ohlasovou sbírkou 
Mosarďa peske o dživipen (Zkazila si život, 
1992). Její druhou a zatím poslední vydanou 
knihou jsou povídky Čorde čhave (Ukradené 
děti, 1996), v nichž je patrný jednoznačný po-
sun od pohádky k realistickému žánru. Několik 
povídek (ale také básní) bylo přetištěno v ča-
sopisech Amaro lav, Romano kurko, Romano 

Zemřela pro romství
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dívku, tak jeď k nám. Mám tam svou nejlepší kamarádku Veronu. Je přesně taková, jakou 
si představuješ. Byla bych ráda, kdyby sis ji vzal za ženu.“

Vlasta vylíčila Veronku takovým způsobem, že se Janis rozhodl, že za ní pojede.
Za měsíc se vydal na Slovensko. V Prešově na nádraží mu řekli, že do té osady 

mu jede za hodinu autobus. No co, řekl si Janis, alespoň si můžu dát v hospodě něco 
k snědku. Vešel do hospůdky a objednal si jídlo. Uviděl mladou Romku, jak sbírá špi-
navé talíře a odnáší je do kuchyně. Když k němu přišla, zeptal se jí, jak daleko je do 
osady.

„V té osadě, kam chceš jít, bydlím. Koho tam máš?“ zeptala se ho dívka. 
Janis se na ni díval a nevěděl, má-li jí to říct. Nakonec se přece jen zeptal: „Neznáš 

tam děvče jménem Verona?“
„Já jsem Verona!“ usmálo se děvče.
Janis se začervenal. Nevěděl, jak jí říct, že přijel za ní. A tak rychle dodal: „Tak to znáš 

Vlastu, co teď bydlí v Brně! Pozdravuje tě.“
„Jé, naše Vlasta! Jak se má? Ani mi nenapsala. Co odjela do Brna, nenapsala jeden 

jediný dopis.“
Teď si byl Janis jistý, že je to ona. 
„Dokdy pracuješ, Veronko?“ zeptal se jí. „Já na tebe počkám.“
„Ještě hodinu a potom můžu jít domů,“ odpověděla Veronka jedním dechem. „Už se 

nemůžu dočkat, co mi budeš vyprávět o Vlastě.“ Sebrala talíře ze stolu a zmizela s nimi 
za dveřmi.

Vlasta měla pravdu. Veronka je moc hezká, pomyslel si Janis. Počkal na ni a potom 
šli spolu k nim.

 Když viděl, kde žijí, div mu nevypadly oči z důlků. Něco takového jaktěživ neviděl! 
Dřevěné chatrče pod lesem! Bez elektřiny, bez vody, nic.

„Jak můžete takhle žít, Veronko? I do vsi máte daleko!“
„My jsme takhle zvyklí. Jen počkej, až přijdou Romové z práce, uvidíš, jak je tu 

veselo!“
Janimu proběhlo hlavou: Kdeže já bych takhle bydlel! Ani za pytel peněz! Verončině 

matce i jejímu otci, starému Arčimu, Janis řekl, proč přijel i co mu Vlasta řekla o jejich 
dceři. Jemu se jejich dcera Veronka moc líbí a chce si ji vzít za ženu.

Starý Arčis chtěl, aby jeho dcerka byla šťastná. Ještě tentýž den uspořádali zásnuby 
a na druhý den jela Veronka s Janim do Brna.

Janis ji měl moc rád. Byl do ní úplně zblázněný. Byl moc hrdý na to, že jeho Veronka 
byla poctivá. Nevěřil tak úplně Vlastě, když mu říkala, že Veronka ještě neměla muže. Ale 
sám se přesvědčil o tom, že byla Veronka čistá, a proto ji měl tak rád. Za měsíc vystrojili 
svatbu a Janis byl ten nejšťastnější muž na světě.

Žili si dobře. Janis vydělával pěkné peníze a byl by koupil své ženě, co by si jen 
přála. Ale Veronka vždycky řekla, že nic nepotřebuje, že všechno má. Janis se na ni dí-
val a prosil ji: „Veronko moje, řekni, co chceš. Neboj se! Anebo běž a kup si sama, co 
potřebuješ.“

Jednou zašel Janis k Vlastě a povídá: „Vlasto, nevíš, co je Veronce? Připadá mi taková 
divná.“

„Řekni mi, Jani, moc ji miluješ?“
„Samozřejmě, jak by ne?“
„Tak mě poslouchej. Veronka tě má taky moc ráda, ale není tady šťastná. Stýská se jí. 

Svěřila se mi, že si tady nikdy nezvykne, jenomže tě má strašně ráda a nechce tě ztratit.“
„A proč mi to neřekla?“
„Jani, ženská se jedna druhé svěří, co ji těší a co trápí. Ona tě miluje a radši bude sama 

trpět, než aby ti ublížila.“
„Ale pověz mi, Vlasto, co se jí tady nelíbí? Má přece všechno, co chce!“
„Jani, někdo může jíst ze zlatých talířů, a nebude šťastný, pokud mu bude něco 

chybět. A někdo bude jíst jen pečené brambory, ale mezi svými se bude cítit šťastný. 
Veronka si tu připadá jako cizí. Proto je taková, třebaže dělá všechno, abys to na ní 
nepoznal.“

„Ale Vlasto, já tam u nich žít nemůžu. Žijí jako Indiáni v džungli, bez elektriky, 
bez…“

„Mně to, Jani, nepovídej. Zapomněl jsi, že jsem taky odtamtud?“
„Promiň, Vlasto, ale čím to je, že tobě je tu dobře, a jí ne?“

džaniben nebo Kereka. Nyní pracuje na roz-
sáhle koncipované próze ze současnosti.

V devadesátých letech pracovala jako koor-
dinátorka rokycanské česko-romské mateřské 
školy, podílela se na redigování romistického 
časopisu Romano džaniben. Léta 1999–2003 
strávila v Británii, v současnosti žije opět v Ro-
kycanech. Ilona Ferková je nositelkou státního 
vyznamenání České republiky za práci pro so-
ciální a kulturní emancipaci Romů.

Vnějškovými specifiky autorské činnosti 
Ferkové jsou důslednost a vytrvalost, na rozdíl 
od mnohých jiných autorů, kteří publikují pou-
ze jednou a poté se odmlčí. Netypická je i úpl-
nost, s níž jsou práce Ferkové publikovány, 
a jejich zastoupení v samostatných knižních 
vydáních. Jádro autorské výlučnosti Ferkové 
ovšem leží v textech samých.

Již v první sbírce Mosarďa peske o dži-
vipen se vedle inspirací vycházejících z lido-
vých pohádek profilují osobité dispozice, jež 
se naplno rozvíjejí v pracích z následujících 
let. Jako jedna z nemnoha romských prozaiků 
se Ferková pouští do řešení složitých zápletek, 
jež samozřejmě vyžadují odpovídající prostor. 
Zatímco jiní autoři čerpají hlavně z historie, 
v pracích Ferkové jednoznačně dominuje vy-
pointovaný příběh ze současnosti a nedávné 
minulosti. Ve srovnání s jinými jsou její texty 
ve své většině realistické a s neúhybnou dů-
sledností mapují problémy současných rom-
ských komunit. Zahrnují přitom široké spek-
trum aspektů od sociálně patologických jevů 
(gamblerství, prostituce, týrání dětí) až po 
zakotvení dezorientovaného jedince v milující 
rodině, díky čemuž je výsledný obraz plastic-
ký a živý (charakteristickým rysem podstat-
né části současné romské literatury je přitom 
idealizující autostereotyp v rámci historizující 
idyly). Nesamozřejmý je také pohled Ferkové 
na ženu: její ženské postavy se zhusta stávají 
aktivními spoluurčovatelkami a vykonavatel-
kami vlastního osudu, ať už se vzpírají očeká-
váním komunity, odmítají tradiční podřízené 
postavení anebo zápasí o vlastní sebeurčení. 
Konečně z pozice rozehraného konfliktu do-
káže být Ferková velmi kritická, a to mnohdy 
i k Romům samým.

Přestože dílo Ferkové jen stěží snese srov-
nání se současnou majoritní literaturou (jež by 
ostatně bylo anachronické vzhledem k absolut-
nímu času existence romské literatury a k její-
mu statutu), čistě romská zkušenost a horizonty 
širší se v něm mísí v takovém poměru, že jsou 
prózy sdělné i pro neromského čtenáře: v nepo-
slední řadě tím, že svým insitním charakterem 
znovu oživují mnohé otázky, které již v literatu-
ře majority utichly anebo byly umlčeny.

Od lidových zdrojů k původní tvorbě

V počátcích své tvorby se Ferková shodně 
s ostatními romskými prozaiky obrací k folk-
lórním zdrojům. Počáteční tvorbu obsaženou 
v Mosarďa peske o dživipen představuje ně-
kolik folklórních ohlasů a přímých inspirací 
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„Nejsme všichni stejní. Veronka si velice váží starého dobrého romského života a její 
otec Arčis ji vychoval velmi počestně. Proto je taková, jaká je. Chtěl jsi takovou ženu, ne? 
Jani, dobře si všechno rozmysli. Jestli chceš, aby tvá žena byla šťastná, jdi s ní tam, kam 
ji srdce táhne. Je z těch dětí, které si váží rodičů. Vychovali ji a ve stáří je zase ona chce 
podporovat. A ty jsi ji přivedl sem, do Brna, takovou dálku od nich!“

Janis běžel rovnou do hospody. U piva přemýšlel o tom, co mu Vlasta řekla. Já ale 
nechci do tý díry na Slovensku! Mám tady dobrou práci, pěkný byt. Vzali jsme si novo-
manželskou půjčku, hezky jsme se zařídili, a já teď všechno opustím kvůli jejímu pito-
mýmu starýmu poctivýmu romskýmu životu. A jak Janis pil, vřela v něm žluč. Já jí dám! 
Jen ať si jede domů!

Domů přišel zpitý do němoty. Podíval se na Veronku, jak spí. Sedl si k ní na postel 
a začal ji hladit po vlasech. Přece ji neuhodím! Mám ji tak rád! Sehnul se nad ni a políbil 
ji. Veronka otevřela oči. „Kdes byl tak dlouho? Celý den na tebe čekám s jídlem!“

„Veronko, já vím, že tobě se tady v Čechách nelíbí. A protože tě miluju, půjdeme 
bydlet na Slovensko.“

„Jani, Janičku!“ objala ho a líbala. A pak mu pošeptala do ucha: „Čekám maličký.“

(Nyní sedí Vlasta u Verončiny matky doma a poslouchá, co se stalo poté, co Janis s Veron-
kou přijeli bydlet na Slovensko.) 

Byli jsme moc rádi, že přišli k nám domů. Janis si našel práci a žili si dobře. Nikam od 
ní nechodil. Potom dcerka porodila chlapečka. Byli jsme všichni moc šťastni. Veronka 
byla s malým víc u mě než doma. Janimu se to nelíbilo. Začal pít a nadával jí, jak jen 
uměl. Řekla jsem mu, že je to jenom do té doby, než chlapeček trochu odroste, že si s ním 
Veronka ještě neví rady a že ji učím, jak se má zacházet s děťátkem. Janis nadával i mně, 

pohádkovým žánrem, tzv. charňi paramisi 
(krátké pohádky) — romské obdoby prop-
povské anekdotické pohádky „o lidech“. 
Prózy „Pal o duj phrala“ (O dvou bratřích), 
„Sikhľarďi buťi — somnakuňi buťi“ (Řemes-
lo má zlaté dno) nebo „Čačikaňi paramisi“ 
(Skutečný příběh) jsou v tomto ohledu názor-
nými příklady. Již pro tuto autorčinu sbírku 
je příznačná výchovná intence, zacílená na 
hodnoty, jež bývají Romy pociťovány jako ty-
picky romské (štědrost, upřímnost, poslušnost 
vůči rodičům, přijetí závazku v řádu tradice 
apod.). Přičteme-li jednoduchost syžetu, mo-
tivickou a psychologickou prostotu příběhů, 
ale především jejich zřetelnou funkci demon-
strovat jistou zákonitost nebo etický princip, 
lze hovořit o svérázné analogii se středověký-
mi exemply.

Spojení stručnosti a údernosti s morali-
zujícím gestem charakterizuje rovněž vrchol-
nou povídku sbírky „Mosarďa peske o dživi-
pen anglo love“ (Pro peníze si zkazila život). 
Titulní próza autorčina debutu se již markantně 
vzdaluje folklórní matrici a obsahuje v podsta-
tě všechna pozdější autorská specifika Ferko-
vé: úbytek znaků pohádky ve prospěch realis-
tičnosti, užití rozvinutých dialogů k vykreslení 
charakteru postav nebo atmosféry, a především 
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jako kdybych to všechno zavinila já. „Jenom lituju, že jsem přišel bydlet mezi degeše,“ 
řekl mi.

Vlasta nevěřila svým uším! „Janis byl přece tak hodný chlapec, když byl střízlivý!“

No to byl! Ale to pití ho ničilo. Propadal mu čím dál víc. Pak Veronka zase čekala a poro-
dila holčičku. V té době se Janis trošku změnil, už tolik nepil, ale dlouho to nevydrželo. 

Jednou nepřišel z práce domů. To zrovna dostal peníze. Dcera ho čekala, a on nikde. 
Navečer šla za ním do vesnice a zaslechla, že je v hospodě. 

„Jani, Janičku, pojď domů! Už jsem měla strach, kde jseš, jestli se ti něco nestalo!“ 
Takhle hezky mu to povídala.  

„Podívejte, moje žena!“ zařval Janis na celou hospodu. „Podívejte se, po čem toužila! 
Po takový díře! V Brně jsem měl pěknej byt, teplou i studenou vodu, stačilo jen otočit 
kohoutkem! Wafky na topení! Pod okny mi jezdily auta, a ona mě zatáhne sem, kde vidím 
jenom pole a les! Když se chci umýt, tak v lavóře. Jí je to jedno. Hlavně že je mezi svýma. 
Co tě tady drží, můžeš mi to říct? Ty řeči, co se v noci vedou u ohně, nebo to muzicírová-
ní, nebo kterej čert? Řekni mi!“ Začal jí lomcovat a pak s ní praštil o zem. 

Já, když jsem slyšela, co se stalo, hned jsem za ním šla. Povídám: „Jani, když nás ne-
máš rád, a teď mi už i dceru biješ, tak se seber a jdi si do toho Brna. Nikdo tě tady násilím 
nedrží.“ A víš, co mi řekl, Vlasto? Aby mě vzali čerti i s tou mojí holkou!

Slzy jí padaly na fotku, kterou držela v ruce.

Podívej, Vlasto, jaká byla pěkná. Tady na fotce jí bylo dvacet devět. Minulý rok se dala 
vyfotit na občanku. Byla pořád stejná, ani bys neřekla, že už je jí tolik let. Vlasto, on mi 
ji sprovodil ze světa! Aby ho čerti vzali!

A co se dělo potom? Poté, co ji zbil a mě proklel, už ani nechodil z práce domů. Cho-
dil rovnou do hospody a domů se vracel zpitý do němoty. Takhle žili. Ale dcera mu to 
všechno trpěla. Pořád ho milovala, i když jí chodil každý den domů opilý. Řekla mi, že on 
pro ni všechno opustil, a tak ho teď nemůže nechat. Je to přece její muž.

Takhle žili čtyři roky. Pak si našel v hospodě jednu gádžovku a šel k ní. Žil s ní rok. 
Veronka to těžce nesla. A když už na něj pomalu zapomínala, zase se k ní vrátil. Zapří-
sahal se jí, že už pít nebude a že už jí nikdy nic špatného neprovede. Ona, hloupá, mu 
uvěřila. A já si myslím, že snad byla i ráda, že se k ní vrátil. Ale teď to pro ni bylo ještě 
horší, protože když se opil, tak jí vykládal o gádžovce, jak mu s ní bylo. Myslím, že právě 
tím ji přivedl do hrobu. Už toho na ni bylo moc, a tak si vzala život.

Teď už i Vlastě tekly slzy. „Jak zemřela?“ vzlykala.

Spolykala prášky, které měl děda na srdce. A ještě utekla do lesa, abychom ji hned 
 nenašli.

Stará Verona se držela. Viděla jsem na ní, že je silná, ale věděla jsem, že už toho moc 
neunese a že se v kostele zhroutí. Nešlo mi do hlavy, proč mi Veronka nenapsala pravdu. 
Kolikrát jsem od ní dostala dopis, vždycky mi psala, jak si pěkně s Janim žijí, že jí Janis 
řekl, jak dobře udělali, že se přestěhovali na Slovensko. Proč mi lhala? — nešlo mi do 
 hlavy.

V kostele ji ukázali. Dívala jsem se na ni a zdálo se mi, jako by se smála. Její mat-
ka omdlela a otec se chytal za srdce. Verončiny děti seděly na lavici a nevěděly, co se 
stalo. Jenom jim bylo divné, proč jejich maminka spí uprostřed davu a proč všichni 
pláčou.

Očima jsem v kostele hledala Janiho. Už jsem si myslela, že nepřijde. Stál v koutě 
sám. Co se mu honilo hlavou nebo co měl na srdci, nevím. Nemohla jsem s ním promlu-
vit. Dnes ne! Po pohřbu jsem nasedla do vlaku a jela domů. Jela jsem tam, kde Veronka 
zkrátka nemohla žít. Byla zvyklá na jiný život, na romský.

orientace na konkrétní protagonistku — rom-
skou ženu v mezní životní situaci.

Příběh je zasazen do nedávné minulosti a je-
ho hlavní hrdinkou je „jedna žena“, která z ne-
rozvážnosti utratí peníze svého manžela. Aby na 
nic nepřišel, nechá se potají sterilizovat (socia-
listické úřady za tento zákrok romským ženám 
platily i v desítkách tisíc korun). Muž se však 
všechno dozví a neplodnou, a tedy v tradiční 
romské optice bezcennou ženu zavrhne. Stej-
ně jako postavy z předchozích próz je také tato 
žena objektem, na němž je demonstrován etický 
princip. Schematické rozvržení však komplikuje 
psychologická propracovanost ženské hrdinky, 
a zejména její aktivní, i když pochybený postoj. 
Zdá se, že touto povídkou Ferková vyčerpala 
potenciál, který nabízel úzce vymezený žánr 
charňi paramisi, a obrátila se k produktivnější 
možnosti romské orální tradice — k dynamic-
kému a mnohotvárnému proudu příběhů ze ži-
vota, označovanému jako vakeriben.

Vakeriben

Pojem vakeriben zastřešuje pestré spektrum ne-
formalizovaných slovesných útvarů, jež na roz-
díl od pohádkových žánrů nejsou tematicky ani 
formálně limitovány a které spojuje v první řadě 
funkce, již plnily v tradiční společnosti. Před-
mětem vakeriben se stávaly běžné každoden-
ní události, spory i klepy, anebo výjimečné či 
strašidelné příhody, a jejich hodnocení. Kromě 
informačního přenosu tudíž fungoval vakeriben 
v rámci komunity také jako významný sociali-
zační a eticky korektivní prostředek. Z hlediska 
žánru je pro vakeriben rozhodující ambivalentní 
postavení na rozhraní folklóru a individuální in-
tence, a samozřejmě jeho orálnost, jež má vliv 
na způsob i strukturu vyprávění.

Ve vztahu k dílu Ferkové se jeví jako nej-
relevantnější funkce sociální kontroly, zejména 
přijmeme-li nikoliv neopodstatněnou interpreta-
ci romského literárního života jako novo dobé, 
distanční formy romských kolektivit. Tato 
funkční zatíženost provází otevřeněji či skrytěji 
celou autorčinu tvorbu. Zmíněnou povídku je 
tedy možné číst i jako veřejný soud nad onou 
pošetilou ženou. Nejzjevněji je však inspirace 
v tradici vakeriben zřejmá patrně v próze „Ľoľi 
jakh“ (Ďábelský vynález), kterou v roce 1995 
otiskl časopis Gendalos. Hrdinkou je Romka 
žijící v rozháraném manželství s Neromem. Do-
mácí sváry a rvačky ženu přimějí hledat útočiště 
mezi svými. Pohříchu je nachází v herně a na-
konec skončí jako gamblerka. Vypravěčka sama 
prohlašuje příběh za odstrašující příklad s obec-
nou platností, navíc prokládá text, přímočaře 
stylizovaný jako příspěvek při besedě, naléha-
vým napomínáním a generalizujícími soudy.

Mladší prózy Ferkové (tj. sbírka Čorde 
čhave a povídka „Kalo, či parno“ /Černý, nebo 
bílý/, časopis Romano džaniben 4/2000; na 
rozhraní stojí próza „Kečeň“ /Půjčka/, Bulletin 
Muzea romské kultury 4/1995) jsou formálně 
již značně vzdáleny jakýmkoliv orálním před-
obrazům a vykazují výrazný autorský rukopis. 
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Prvotní „úžas z možnosti tvořit v mateřském ja-
zyce“ (Karolína Ryvolová) byl v těchto textech 
vystřídán potřebou estetizovaného sdělení a in-
klinací k detailnímu psychologickému záběru. 
V povídkách však i nadále dominují normativní 
tendence, jež ovšem prostupují organicky celý 
text jako dynamický činitel, nikoliv jako static-
ká teze, k níž má příběh v závěru dospět. Vedle 
dědictví vakeriben zde působí ještě jiný faktor, 
příznačný pro romskou literaturu jako celek 
a pramenící z její příslušnosti k obrozenskému 
kulturnímu typu, a sice stupeň dosavadní literár-
ní vyspělosti romské čtenářské i autorské obce. 

Vzhledem k trvání romské literatury je na 
místě chápat způsob, kterým Romové většinou 
přistupují k vlastní literární produkci, jako pro-
totyp „naivního čtení“. Protože se v romské li-
teratuře dosud plně neetablovalo postavení au-
tora jako tvůrčího individua, znamená to také, 
že se autor dosud nediferencoval od čtenáře 
a že de facto sdílí jeho možnosti a očekávání 
(tzn. vypráví, jako by sám byl čtenářem), jež 
se tak stávají určujícími pro výslednou podobu 
textu. Znovu zde vyvstává souvislost s folk-
lórem, tentokrát ve smyslu podmíněnosti díla 
postojem posluchačů/čtenářů. Tyto vazby nás 
směřují pohlížet na tvorbu Ferkové a jejích vrs-
tevníků jako na záležitost sice literární, avšak 
poměrně blízkou folklóru a dosud na půli cesty 
k umělecké autonomii.

Další možná úloha autorčiny tvorby pra-
mení z archetypálního úsilí obsáhnout svět 
skrze vyprávění. Rodící se romskou literaturu 
lze v těchto intencích chápat jako způsob, jak 
napomoci vymezit romský „náš svět“ vůči 
okolnímu „chaosu“ a kanonicky jej uspořá-
dat do přehledné, komunikovatelné, a ovšem 
reprezentativní podoby. Následně je možné 
rozumět tvorbě Ilony Ferkové jako novodobé 
profánní kosmizaci, vytváření modelů světa 
odpovídajících různým podobám, v nichž se se 
skutečností střetává dnešní romská komunita, 
a nabízejících vzorová východiska. Toto zvláš-
tě platí pro mladší autorčinu tvorbu.

Romská žena v mezní životní situaci

„Přetváření chaosu v kosmos“ v ní probíhá po-
mocí několika prostých mechanismů. Povídky 
předkládají jakýsi svod současných problémů 
komunity (alkoholismus, prostituce, rozvrat 
rodiny, krize identity apod.) a objektivizují 
jednotlivé konflikty tím, že je nastolí a po-
jmenují. Příběhy, které se od nich odvíjejí, ná-
sledně fungují jako pokusy dohlédnout do dů-
sledků jednotlivých jevů a navrhnout scénáře 
možných řešení. Dynamiku tohoto hledání 
nesou vždy ženské hrdinky, ať již v hlavních 
nebo v epizodních úlohách. Ferková je v růz-
ných okamžicích jejich života konfrontuje 
s obtížně řešitelnými situacemi, jež vyplývají 
obvykle z jejich hraničního postavení mezi 
romskou tradicí a úskalími a nároky moder-
ní doby, a snaží se rozkrýt motivace jejich 
východisek, k nimž zaujímá — v pozitivním 

smyslu — obrozensky angažovaná stanoviska. 
Sbírku Čorde čhave a nejmladší autorči-

nu povídku „Kalo, či parno“ tak můžeme číst 
jako temný vzorník manželských a mateřských 
dramat. Například povídka „Valkos“ (Válek na 
nudle), podobizna Julky, řádné ženy a matky 
podle všech měřítek romské tradice, je vystavě-
na na sérii konfliktů mezi tradičním romským 
způsobem výchovy a její moderní gádžovskou 
institucionální podobou. Julka porodí postiže-
ného chlapečka a přes doporučení lékařů jej 
odmítne nechat v ústavu. Jako dobrá romská 
matka, pro niž je péče o děti povinnost „diňi 
le Devlestar“, se potom o syna sama pečlivě 
stará. Později se však kvůli synkovi dostane do 
rozepře se sociálními pracovnicemi, jež ji na-
řknou, že je zbila, a Julka je odsouzena. Nějaký 
čas se s rodinou ukrývá u tchyně, ale policie ji 
nakonec najde a odveze do vězení. Chlapec 
skončí v ústavu a Julka ve vězení porodí hol-
čičku, které se prozatím ujme rodina. 

Ferková se jednoznačně staví na stranu 
zkoušené ženy. Povídka vyznívá jako svého 
druhu martyrium (sakrální rovina se do již tak 
paramytického příběhu prolamuje skrze Julčinu 
mateřskou roli, vnímanou v romské tradici jako 
posvátnou), v jehož řádu sice Julčino „nedoko-
nané“ mučednictví pro tradiční romské hodnoty 
nemá moc odvrátit neštěstí, ale přináší alespoň 
novou šanci v „náhradním“ dítěti. Motiv odlou-
čení dítěte od rodičů je v různých modifikacích 
u Ferkové velmi častý. Také on může nabývat 
takřka mytickou platnost: nejčastěji dítě na čas 
zmizí z dosahu rodičů a je izolováno od jejich 
vlivu, v odloučení (symbolické smrti) si však 
uvědomí svou romskou identitu (dosáhne inicia-
ce) a vrátí se k rodině jako zralá a sebe-vědomá 
osobnost, která se nezřídka stává učitelem a za-
světitelem své někdejší rodiny. 

V úplnosti je tomu tak v povídce „O naša-
do čhavo aviľa pale“ (Návrat ztraceného syna). 
Osou příběhu je životaběh Romky Moniky. Jako 
mladá se provdá za neromského chlapce a má 
s ním syna. Manželství však záhy skončí rozvo-
dem a Monika přes veškerou snahu přijde také 
o dítě. Později se znovu provdá za jiného Nero-
ma, mají děti a spokojeně spolu stárnou, když tu 
Moniku vyhledá její dávno ztracený syn. Přesto-
že se Monika setkání bojí a stydí se za svůj pů-
vod, syn ji jako svou matku-Romku beze zbytku 
přijímá a stvrzuje své i její romství.

Kromě střetu výchovných preferencí de-
monstruje povídka dva možné osudy smíše-
ného manželství: působivost prvního modelu 
podkládá kontrastem mezi Moničinou pocti-
vostí a vychováním na jedné straně a „gádžov-
skou namyšleností“ a nezodpovědností jejího 
prvního manžela na straně druhé. Druhý Mo-
ničin muž, rovněž gádžo, je slušný a poctivý 
člověk, Ferková o něm však explicitně říká, 
že je „tak dobrý, jako by byl Rom“, a tedy ho 
na základě jeho dobrého charakteru řadí spíše 
mezi Romy (což je v romské literatuře dosti 
obvyklý mechanismus). Zároveň z příběhu 
vysvítá, že se Monika ve druhém manželství 

realizovala — v souladu s posvátným poslá-
ním romské ženy — jako příkladná matka: 
této pasáži povídky je tedy třeba rozumět jako 
okamžiku, kdy Monika našla své místo v živo-
tě a dala mu opět směr a řád. Nechává-li tedy 
vypravěčka v závěru Moničin příběh vyústit 
smířlivě, nečiní tak, stejně jako v předchozí 
próze, bez nekompromisního požadavku re-
flektovat a přijmout svou romskou identitu 
a dostát pak odpovědnosti vůči hodnotám, jež 
z tradice romství vyplývají.

Ferková chápe potenciál romské tradice 
jako nesmírně nosný, zároveň jej však nepo-
kládá za samospasitelnou sílu. To sugestivně 
ilustruje povídka „Muľa anglo romipen“ (Ze-
mřela kvůli romství). Ve fatálním konfliktu se 
v této próze ocitají pro změnu dvě podoby sou-
dobé romské existence — tradičního romipen 
slovenských osad a moderního života měst-
ských Romů. Moderní, městský Rom Janis si 
zvolí za manželku Veronu ze slovenské osady. 
Tradičně vychovaná dívka ho fascinuje mrav-
ní čistotou i submisivitou, ale není schopna žít 
s ním šťastně ve městě, izolovaná od širší ro-
diny. Manželé se tedy přestěhují do Veroniny 
rodné osady, ale tam je nešťasten zase Janis. 
Začne pít, a dokonce si najde neromskou mi-
lenku. Verona nakonec spáchá sebevraždu. 

Hrdinka trpí, protože ztělesňuje hodnoty 
dobré romské ženy: vdávala se jako panna, 
byla matkou, zůstala pokornou a věrnou man-
želkou, i když ji muž odvrhl. Bohužel zvolila 
řešení, které je u Romů dodnes pociťováno 
jako nepřijatelné. Veronina komunita nakonec 
zavrhne Janiho, jehož role je od začátku pro-
blematická (touží sice po řádné romské ženě, 
ale sám vyznává spíše gádžovské hodnoty 
atp.), avšak autorka se k záležitosti staví am-
bivalentně. Na příkladu kamarádky Vlasty a na 
řadě jiných postav Ferková naznačuje, že je 
možné dostát požadavkům romipen, a přitom 
se plně začlenit do současného světa. 

Neutěšená, mnohdy tragická vyústění au-
torčiných stylizovaných vakeriben vypovídají 
o jednom: tváří v tvář výzvám, před kterými 
se ocitají autorčiny protagonistky, již zpravi-
dla nedostačují dosavadní paradigmata, jež 
poskytuje romská tradice. Hrdinky jsou pod 
tlakem okolností donuceny na vlastní zodpo-
vědnost hledat jedinečný způsob, jak rozřešit 
svá dilemata. Svou osobitou volbou výsledně 
přispívají ke kritické reflexi romství, a násled-
ně k rekonstrukci jeho hodnot. Díky tomu, že 
Ferková nechává své postavy tápat a dopouštět 
se i osudových přehmatů, je konečné panora-
ma nikoliv černobílé, ale autenticky nejedno-
duché. Jako taková má tvorba Ferkové nejlepší 
předpoklady k tomu, aby nezůstala pouhým 
lidovýchovným rozprávěním, nýbrž aby čte-
náře z řad Romů i Neromů opravdově zasáhla, 
a napomohla tak pochopení a přijetí druhého 
i sebe sama.

Alena Scheinostová

H O S T  /  0 4  /  2 0 0 6  B E L E T R I E  49

host 06 04.indd   49host 06 04.indd   49 5.4.2006   0:06:255.4.2006   0:06:25



Po temné noční obloze se valily černé mraky. I měsíc zářil studeným bledým světlem a já 
se vznášela nad krajinou v tom podivném tichu jako tmavý stín.

Zemřela jsem za tak zvláštních okolností a až teď se mi má smrt zdá být úplně zbyteč-
ná, byla to ode mne dost velká hloupost vzít si život, my Romové to tak často neděláme. 
Vlastně neznala jsem za svého života nikoho, kdo by si vzal sám život. A tak jsem tady 
mezi ztracenými dušemi mrtvých, kteří zemřeli rukou vraha nebo vlastní, nejsem tady 
dlouho a nic jsem ze svého života nezapomněla, tam, kde mě zlomilo cosi jako bolest 
v srdci, bezmoc a pocit samoty s láskou plnou utrpení!

Je nás tu mnoho. Duše zde čekají na spasení či prokletí, na tunel plný zářivého světla, 
který má přinést klid a mír. Jsou tady i dětské dušičky, nejsou tak málomluvné a apatické 
jako duše dospělých, všude je jen pološero nebo úplná tma, postavy jako stíny bloumají 
kolem sebe a čas se dá měřit jen denním světlem.

Bylo tam také asi dvouleté děvčátko jménem Miriam, mělo dlouhé tmavé vlásky 
a bledou tvářičku bez úsměvu, bylo pořád samotné, anebo si něco kreslilo do ztvrdlé 
hlíny. Její velké černé oči však vůbec nebyly vyhaslé jako oči dospělých, byly jen plné 
ohromujícího smutku. Duše mezi sebou hovořily myšlenkami. Vůbec mi to nepřipadalo 
zvláštní, věděli jsme o sobě skoro vše, často jsme se vznášeli nad krajinou, malým měs-
tem, nebo blízkou romskou osadou, která jako by nepatřila nikam.

Nahlížela jsem do oken spáčů a měla vždy radost, když se v některém svítilo. Ráda 
jsem pozorovala lidi, jak se hádají či mají rádi, jak pláčou, jsou smutní a bezradní, 
ráda jsem slyšela i tón houslí při přesmutných cikánských písních, které mi byly tak 
blízké.

Pak jsem si vždy vzpomněla na svou rodinu, své děti, sourozence i rodiče. Chybím 
jim vůbec? Myslím, že ano, oni mě moc potřebují. Až teď vím, jak jsem jim musela ublí-
žit, jak moc je má smrt musela zasáhnout!

Pak se mi před očima zjevil obličej mého muže, brunátný vztekem a nenávistí. Ještě 
teď po smrti jsem nezapomněla jeho zlobu, kterou v sobě měl, ty výkřiky a proklínání 
doprovázené bitím. „Chcípni, ty mrcho prokletá, proč ještě žiješ? Ty cikánská špinavá 
svině, ty...!“

Už jsem to nemohla vydržet, ztrácela jsem soudnost a opravdu si přála spíš zemřít než 
takhle trpět. Neuměla jsem si uvázat smyčku, do spánku mi bušilo kladivo a všechno se 
se mnou točilo, dusila jsem se, nemohla dýchat a všechno se mi zdálo být tak neskutečné 
a dlouhé, tak tohle je ten konec? A pak jen hluboká tma jako propast, černá a bezedná! 
Za svůj život jsem věřila na duše mrtvých, kteří se vracejí zpátky v podobě narozeného 
děcka či na smrt nemocného člověka, který se s jejich pomocí uzdravil. Náš rod a vůbec 
všichni Romové věřili na mrtvé a chovali k nim patřičnou úctu. A já jsem teď tady a má 
duše nemá pokoje. Jednou jsme se s Miriam vznesly a vpluly do tmavé noci k té chudé 
osadě u lesa. Ještě se v jednom z oken svítilo, snesly jsme se dolů k malé chalupě s polá-
maným plotem a nahlédly dovnitř. Seděla tam taková silná až bachratá Cikánka a houpala 
v kočárku malé nedomrlé tmavé děcko. Bylo celé nahé a vypadalo jako podvyživené: 
mělo vyduté bříško a tělíčko se skoro nehýbalo, jen tvář hyzdil pláč. Z takové malé trosky 
děcka a zněl, jako když ho na nože berou. Byla tam ohromná dubová postel a v ní asi šest 
či sedm dětí. Malé, velké, neklidně se převracely a některé se rozplakaly. Nebyly vůbec 
přikryté, spaly v rozedraných špinavých šatech, musela to být velmi chudá žena, kromě 
postele v té místnosti nic neměla, jen rezatá stará kamna. Už jsem se nechtěla dívat, ještě 

AUTORSKÁ OSOBNOST ERIKY OLÁHOVÉ 
A OTÁZKY NAD ROMSKOU LITERATUROU 

Lze vést — a v poslední době se to dokonce 
dostalo do módy — diskuse o povaze romské-
ho etnika, zda jde v převažující míře o jednotný 
národ tvořící v různých zemích diasporu, nebo 
spíše o skupinu národů či etnik. Na jedné stra-
ně jsou Romové v mnohém schopni a připra-
veni sdílet společnou identitu romství, i když 
značně diverzifikovanou. Na druhé straně však 
šlo, alespoň donedávna, o oddělené skupiny, 
z nichž mnohé spolu od doby předpokládané 
romské jednoty, čili řadu staletí, vůbec ne-
komunikovaly, a na rozdílnosti jejich jazyků 
i kultur to je velice patrné. Donedávna byli 
také Romové národem (či skupinou národů) 
bez písemné podoby svých jazyků, bez psané 
literatury a bez autorské literatury vůbec.

Ptáme-li se po povaze světové komunity 
Romů jako celku, lze si rovněž položit otázku, 
jak je to s romskou literaturou. Existuje vů-
bec romská literatura jako celek — pokud ne 
v rámci světa, tak alespoň v jednotlivých ze-
mích? A co do této romské literatury všechno 
patří? Kam třeba patří literatura psaná Romy 
v majoritních jazycích a čtená ve většině pří-
slušníky majority, mnohdy dokonce na toto 
čtenářstvo cílená? A není předpokladem exis-
tence národní literatury také národní literární 
život, reflexe ze strany členů komunity, či ales-
poň sdílení oné minoritní literatury navzájem?

Romský autor psané literatury má ve 
srovnání s autorem neromským většinou 
k dispozici odlišné zdroje, na něž může nava-

Nechci se vrátit mezi mrtvé!
E R I K A  O L Á H O V Á

 B E L E T R I E
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jsem zaslechla ženu něco křičet, trochu jsem se vznesla a šla se podívat, kde je Miriam. 
Všude byla tma, ale zaslechla jsem takový zvláštní skřípavý pláč. Vycházel z jakési dře-
věné kůlny, která sotva držela pohromadě. Prošla jsem stěnou a dívala se na neskutečný 
obraz: přede mnou děvčátko — stálo asi u čtyřletého chlapce, ten byl přivázaný provazem 
k nějakému trámku, byl celý nahý, vyhublý až na kost a špinavý. Nebylo tam nic, na čem 
by ležel, ani sláma, jen pár třísek okolo. Kůlna páchla výkaly. Silný provaz mu rozedřel 
kotník až do krve, bylo vidět, že tam musí být už dlouho. Chlapec viděl mě i Miriamku. 
To bylo zvláštní: ostatní lidé nás neviděli, jen tušili, ale ten klučík nás opravdu viděl! Měl 
střapaté, špínou ztvrdlé vlasy, drobný obličejíček a velmi vystrašené oči. I pod tou špínou 
se dal rozeznat zaječí pysk, ale vůbec ho to nehyzdilo, byl hezký i přes tu vadu, otvíral 
ústa a vydával ze sebe takové zvláštní skřeky. Byl hluchoněmý, poznala jsem to, za své-
ho života jsem pár takových lidí potkala. Miriamka se ho snažila pohladit. Stál a plakal, 
drobnou ručkou se mu snažila setřít slzy, ale nešlo to, ručka jím procházela jako vzdu-
chem. Bylo to velmi dojemné, nemohla jsem uvěřit, že někdo může takhle týrat dítě. Má 
duše byla plná smutku, kdybych měla slzy, plakala bych nad osudem tak malého děcka, 
ale já nepatřím mezi živé a nemohu změnit osud toho chlapce ani svůj! Z myšlenek mě 
vytrhl šedivý paprsek denního světla, který se dral zpuchřelými prkny, už pomalu svítalo 
a musely jsme jít zpět. Naznačila jsem malé, že už musíme zpátky, už přišel náš čas. Jako 
by pohladila chlapce po tváři a obě jsme se vznesly, prošly stěnou a vracely se tam, do 
říše zbloudilých duší. Den se střídal s nocí a my, spřátelené dušičky, jsme navštěvovaly 
snědého klučíka skoro každou noc, už tolik nespinkával, jen se tak díval. I když jsme 
mu nemohly nic dát ani říct, bylo vidět, že nás rád vidí, já si natolik oblíbila obě děti, 
že jsem začala přemýšlet o tom, jak jim pomoci, jak je zachránit. Vzpomněla jsem si na 
takový vysoký dům ve městě, vídávala jsem tam mladou ženu. Byla velmi nemocná, le-
žela v ohromné vyřezávané posteli s krajkovými polštáři, vše v tom domě bylo honosné, 
tiše pobíhající služebnictvo, krásné obrazy a přepychová zrcadla, která odrážela drahé 
koberce i bledou, až průhlednou tvář mladé ženy připravené na smrt. Slýchávala jsem 
mnoho příběhů od starých Cikánek o tom, že duše se může vrátit zpět do života, a já se už 
nechtěla vracet do říše mrtvých. Měla jsem pocit, že má duše zůstane navždy mezi tmou 
a pološerem a já nikdy neuvidím zářivý tunel plný hřejivého světla, moc se mi chtělo 
vzít to malé děvčátko do náruče a konejšit toho malého chlapce, říci jim, že jim už nikdo 
neublíží. Ale jak zachránit živého človíčka a skoro průhlednou duši děvčátka, kterou ubil 
nevlastní otec k smrti?! Pomalu jsem se vznesla přes tmavý les k městu. Pořád mě to 
táhlo tam k tomu velkolepému domu, k té na smrt nemocné ženě, dívala jsem se do bledé 
umírající tváře té mladé dívky a bylo mi jí velmi líto. Někdo mnou prošel, cítila jsem 
teplý závan vzduchu. Byla to služka, šla omýt nemocnou. Odkryla krajkovou pokrývku 
a já strnula. S překvapením jsem hleděla na vyduté bříško té paní: ona čekala dítě a ono 
umíralo s ní!

Najednou mě to napadlo: mám přece jedinečnou příležitost vrátit se přes tuto ubo-
hou ženu zpět do života i s malou Miriamkou, prudce jsem se vznesla a začala hledat 
děvčátko. Bylo u chlapce. Myšlenkou jsem jí přikázala, aby šla se mnou. Trochu ji to 
překvapilo, ale vznesla se se mnou. Obě jsme stály u té mladé paní, která sotva dýchala. 
Náhle zasténala. Služebná byla hned u ní a podávala jí vodu. To byla naše šance: při-
kázala jsem malé, aby vplula dovnitř ústy, já se vydala touž cestou za ní. Možná je to 
jen pověra starých Romů, a já navždy zůstanu mezi ztracenými dušemi mrtvých. Anebo 
děj se vůle Boží!

Probudil mě tikot nástěnných hodin. Cítila jsem slabost a hroznou únavu. Pokusila 
jsem se vstát, ale byla jsem příliš slabá. Služebná, která vešla, s leknutím položila tác s lé-
ky a chtěla mě uložit zpátky do postele, ale já se chtěla mermomocí podívat do zrcadla. 
Podržela mě a vedla k zrcadlu. Konečně jsem se mohla na sebe podívat. Zrcadlo mě ne-
klamalo: to tělo i tvář patřily té ženě, i skoro celá duše, ale to světlo v očích patřilo mně! 
Cítila jsem to, cítila jsem i nový život pod tlukoucím srdcem, které bilo jako splašené, 
děkovala jsem v duchu Bohu a tomu tělu, že nás přijalo a že má duše žije tam hluboko 
v něm. Za pár dní se tělo začalo otužovat a bledé průsvitné líce dostaly růžovou barvu, 
zotavování bylo týden od týdne lepší a všichni v tomto domě byli šťastní, že zákeřná 
nemoc nezvítězila. Za pár týdnů se žena skoro uzdravila a k údivu druhých si domů při-
nesla snědého malého hluchoněmého chlapce. Přestože byl postižený, žena ho adoptovala 
a do měsíce porodila překrásné děvčátko a dala mu jméno Miriam! Každý, kdo ji znal, 
nevěřícně kroutil hlavou a říkalo se, že se bohatá paní z té nemoci pomátla. Chlapce však 

zovat: buďto romskou ústní lidovou sloves-
nost, nebo literaturu majoritní, čili literaturu 
jiného národa. S identitou jeho samého to ale 
není tak jednoduché, jak bylo popsáno výše. 
Zároveň se svým romstvím je totiž více či 
méně, ale vždy alespoň trochu příslušníkem 
národa, který jeho romské komunitě tvoří ma-
joritu. Romský autor zná jazyk tohoto národa, 
má jeho školy, zná jeho literaturu, na kterou 
navazuje, nebo do níž vstupuje, a s touto lite-
raturou bývá většinou i usouvztažňován. Zná 
z ní — už díky škole — více než z romské li-
teratury publikované v jiných zemích. Nejsou 
výjimkou díla tvořená Romy právě v majo-
ritních jazycích, a pokud bychom k nim při-
počítali knihy psané autorem ve dvojjazyčné 
verzi nebo alespoň publikované spolu s pře-
kladem do majoritního jazyka, šlo by u nás 
i ve světě o drtivou většinu romské autorské 
literární produkce. Kromě autorů píšících pů-
vodní texty výhradně romsky (jako je Gejza 
Demeter nebo Jan Horváth) a kromě těch, kte-
ří romštinu ovládají a používají, ale větší část 
produkce tvořili v majoritním jazyce (jako je 
na Slovensku Elena Lacková nebo ve Francii 
Matéo Maximoff), existují také autoři-Romo-
vé, kteří mateřštinu svých předků ani aktiv-
ně neovládají. Přesto nemůžeme je ani jejich 
díla jednoduše zařadit mezi majoritní. A Erika 
Oláhová je právě autorkou, v jejímž díle nelze 
„látkově etnickou“ pestrost (mnozí jiní romští 
autoři se věnují výhradně romským látkám) 
a psaní v češtině oddělit od jejího romství. 

Oláhová se narodila v roce 1957, a už od 
patnácti let pracovala — nejdříve v továrně, 
potom v pohostinství jako kuchařka a servír-
ka. Nyní žije v České Třebové, je v invalid-
ním důchodu a má už několik vnoučat. Debu-
tovala po delším období psaní „do šuplíku“ 
až ve svých čtyřiceti sedmi letech sbírkou po-
vídek Nechci se vrátit mezi mrtvé (sdružení 
Společná budoucnost a nakladatelství Triáda, 
Praha 2004), která byla výsledkem pečlivého 
výběru, a v současnosti chystá sbírku další.

Přestože je látka většiny autorčiných 
povídek bezesporu romská, rozhodně nejde 
o tradiční romskou lidovou prózu ani o ohla-
sovou literaturu. Návaznost povídek Oláhové 
na folklórní vyprávění je někdy patrná, spí-
še však jde o inspiraci, i s tradičními tématy 
se v povídkách zachází volně. To, co majo-
ritní čtenář považuje za romskou mytologii, 
může někdy být ve skutečnosti čistě autor-
ské, a mnohdy až neromské. Ač to autorka ne 
vždy přiznává, ukazuje se dle mého názoru 
často i inspirace sny, majoritní literaturou, či 
ještě spíše filmem (neškolený styl někdy při-
pomíná filmové povídky), a fantazie je v po-
vídkách „nefolklórně“ individuální. 

Zajímavým a důležitým rysem autorčiny 
tvorby je rozmanitost. Přestože velkou část 
jejích dosavadních povídek by bylo mož-
no označit jako horory, je mezi nimi znač-
ný rozdíl: v jedné například naturalisticky 
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uzdravovala delší dobu, vždy když se k němu skláněla nebo ho chtěla pohladit, zakrýval 
si chudáček svůj snědý obličejíček, jako by čekal, že ho uhodí. Schoulil se do klubíčka 
a plakal. Žena ho vždy brávala do náručí a konejšila, tehdy plakávala s ním, jen ona přece 
věděla, co všechno si vytrpěl. Lidé se pak nejvíce divili, když brával malé děvčátko do 
náručí, hladil a houpal ji a znetvořenými ústy jí šeptal něžná slůvka. Ona, jako by mu 
rozuměla, dívala se na něj svýma velkýma černýma očima a zářivým úsměvem, jako by 
mu říkala slůvka lásky, kterým rozuměli jen oni dva.

Nikdy jsem o svém příběhu nikomu nevyprávěla. Možná by mi nikdo nevěřil, ale teď 
vím, že svůj život a život svých dětí budu chránit nade vše. A že říši zbloudilých duší, kte-
ré nemají pokoje ani po smrti, už neuvidím! Budu čekat do konce svého života na zářivé 
světlo od Boha, kterému můj život patří!

ztvárňuje povodeň, v jiné podává dramatický 
fantastický příběh s vraždícím nemluvnětem. 
Uveřejněnou povídku „Nechci se vrátit mezi 
mrtvé!“ navzdory názvu nelze za hororovou 
označit vůbec, a paralelně píše Oláhová i za-
tím nepublikované povídky humorné.

Oláhová je tedy soudobá uvědomělá au-
torka, která umělecky využívá romské záze-
mí, ale nepíše pro vyhraněnou skupinu čtená-
řů. Otázku, nakolik jsou její povídky romské 
a nakolik neromské, nechme zodpovězenou 
nejednoznačně, ale rozhodně nekončeme frá-
zí, že na tom nezáleží. Záleží na tom.

Jan Červenka (nar. 1962) je absolvent oborů český jazyk 

a literatura a romistika na FF UK, působí jako odborný 

asistent na Ústavu jižní a centrální Asie — Seminář 

romistiky.

52 B E L E T R I E  H O S T  /  0 4  /  2 0 0 6

E V Ž E N  S O B E K  Z cyklu Romové ve městě Brně 1998–1999

host 06 04.indd   52host 06 04.indd   52 5.4.2006   0:06:455.4.2006   0:06:45



E blaka andre romaňi poezija  
O K N O  D O  R O M S K É  P O E Z I E

A L E N A  S C H E I N O S T O V Á

■

Čercheňije amari,
de amen buter vudud,
sikhav amenge amaro drom,
kaj te džanas,
khatar amen čore sam,
kaj te dikhas, kaj džas.
Sakoneske peskeri čercheň vudud del,
ča amari polokores blikinel.
Soske oda avka hin?
O svetos hin baro,
sakones than adaj šaj avel.
Čercheňije amari,
soske amen ňikhaj na kamen?
De amen buter vudud,
kaj te dikhas, kaj hin amaro than.

■ / EMILIE NOSKOVÁ

Hvězdo naše,
dej nám více světla,
ukaž nám cestu,
ať víme,
odkud my ubozí přicházíme,
ať vidíme, kam jdeme.
Každému jeho hvězda září,
jenom ta naše poblikává.
Proč je tomu tak?
Svět je veliký,
pro každého se tu může najít místo.
Hvězdo naše,
proč nás nikde nechtějí?
Dej nám více světla,
ať vidíme, kde jsme doma.

(přeložila Alena Scheinostová)

Zrození vůbec prvního romského periodika v tehdejším Česko-
slovensku, zpravodaje Svazu Cikánů-Romů Romano ľil (Romský 
list) v roce 1970, znamenalo také okamžik zrodu romské autor-
ské poezie — přinejmenším z pohledu recipienta. Poté, co čtenáři 
Romano ľilu díky průkopnickým literárním počinům Tery Fabiá-
nové zjistili — slovy spisovatelky Margity Reiznerové —, „že 
je možné romsky psát“ a „jaká je romština krásná řeč“, pustili 
se s nadšením do vlastní tvorby. Za několik měsíců se tak moh-
la literární rubrika zpravodaje po právu honosit názvem „Rom-
ská poezie žije“, a romská básnická tvorba se pak na stránkách 
Romano ľilu objevovala až do jeho zákazu v roce 1973. Sborník 
Romane giľa (Romské písně/básně, 1979), který shromáždil bás-
nickou tvorbu autorů z okruhu Romano ľilu, odhalil mezi pisateli 
přímočarých veršovánek i skutečné talenty: Tera a Vojta Fabiá-
novi, Ilona Lacková, Franta Demeter či Andrej Pešta jsou dnes 
respektováni jako čelné osobnosti zakladatelské generace romské 
literatury v Česku. Jejich dílo utvořilo precedens pro úsilí dalších 
autorů nahodilých i vytrvalých, a ti pak naplno využili příležitos-
ti, která se naskytla romským kulturním ambicím s opuštěním re-
presivní komunistické politiky po roce 1989. Ve sbírce Kale ruži 
(Černé růže) vydané v roce 1990 se tak vedle již známých literátů 
představují někteří noví autoři, jako Vlado Oláh, Margita Reizne-
rová nebo Jan Horváth, a mnozí další (Emil Cina, Milan Kurej, 
Michal Šamko aj.) dostávají možnost projevit a vybrousit své na-

dání v nově vzniklých romských novinách a časopisech. Přesto-
že se do dnešního dne jen nemnohým z nich podařilo publikovat 
také knižně, je stále zřetelnější, že v romské poezii, promlouvající 
zpočátku jen ke čtenářům z řad romských komunit, tkví potenciál 
překročit hranice domovské obrozenské kultury a oslovit a obo-
hatit také majoritní společnost. 

Stejně jako v romské literatuře obecně ani v romském básnic-
tví není vzhledem k relativně krátké době trvání patrný výraznější 
vývoj. Tvářnost romské poezie do značné míry odvisí od specific-
kého postavení literatury v rámci romského obrozenského hnutí. 
Jako jeho výdobytek, ale také nástroj zastává významnou úlohu 
při uchovávání a rozvíjení kulturní i morální tradice ve všech as-
pektech života romského společenství. Odtud pramení žánrové 
rozvrstvení romské literatury (i poezie), právě tak jako její mo-
tivika anebo metaforika. Pro romskou poezii je charakteristická 
přímočařejší či stylizovanější ohlasová tvorba a návaznost na 
folklórní modely obecně, právě tak jako buditelský apel, kanoni-
zovaná nostalgická upomínka na „zlatý věk“ tradičního romství. 
Míra, v níž jsou tyto pragmatické prvky v jednotlivých básních 
zastoupeny, ovšem sama o sobě nerozhoduje o kvalitě textů. Ur-
čující je vždy autonomní tvůrčí gesto daného autora a péče, jež je 
věnována konceptuální i jazykové čistotě vyjádření. 

Jistou literární naivitu nebo jednoduchost mnohých textů lze 
potom — vedle příslušnosti k obrozenskému kulturnímu typu — 
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připsat tomu, že se při četbě romské poezie pohybujeme v nesrov-
natelně mladším (a z hlediska literární komunikace snad  přímo 
zárodečném) literárním prostředí, než je časoprostor současné 
literatury majoritní, a že tedy není na místě vynášet anachronické 
odsudky. Při četbě následujících ukázek nás může inspirovat pří-
stup dlouholeté propagátorky a vydavatelky romské literatury Mi-
leny Hübschmannové: „Nedostatek profesionality nebo školního 
vzdělání je vyvážen intenzivní potřebou sebevyjádření, potřebou 
rozhovoru s ostatními Romy i Neromy. [...] Proto jsou působivé 
nejen snové metafory některých autorů, ale i prosté a přímočaré 
‚agitky‘, které by mohly znít jako fráze, kdyby se v nich nechvělo 
srdce.“

 
Cestu romštině jako literárnímu jazyku otevřely fejetony ve 
zpravodaji Romano ľil, jejichž autorkou byla Tera Fabiánová 
(nar. 1930). Promlouvá v nich jako rázná, místy až prostořeká 
sebevědomá žena, plná chuti do života a do práce. V básních 
a povídkách, které vznikaly současně, ale dočkaly se vydání až 
mnohem později, však rezonuje autorčina trpká životní zkuše-

nost. Zatímco prózy Tery Fabiánové — s výjimkou textů pro 
děti Čavargoš (Tulák) a Sar me phiravas andre škola (Jak jsem 
chodila do školy) — tematizují rozpory a těžkosti v manželství 
anebo pnutí mezi romským a neromským způsobem bytí (jako 
prózy So džalas o Miškas sune /Co se Miškovi zdálo/ a Ačhiľom 
Romňi /Zůstala jsem Romkou/), básně jsou buďto lyrickou vý-
povědí zklamané a usmýkané romské ženy, nebo nostalgickou 
připomínkou domova ve slovenské osadě. Kromě stránek Ro-
mano ľilu publikovala Tera Fabiánová ve sborníku Romane giľa 
a v časopisech Lačho lav (Dobré slovo), Romano kurko (Rom-
ský týdeník) nebo Romano džaniben (Romistika; reprezentativní 
výběr autorčiných básní a próz vyšel v Romano džaniben 1–2 
a 3/2000) a některé její práce příležitostně přetiskují také ne-
romské časopisy (např. Souvislosti 4/1996 aj.). Obě dětské pró-
zy Fabiánové byly vydány knižně (Čavargoš v roce 1991 a Sar 
me phiravas andre škola o rok později), pohádka Čavargoš se 
dočkala dokonce filmového zpracování. Tvorba Fabiánové byla 
představena také v rámci projektu Poezie pro cestující v praž-
ském metru (2000).

PHOSAĎI LULUĎI

Korkori som
sar phosaďi luluďi paš o drom
andro laľipen andrephandľi.
Ča adaďives man hin,
tajsa man imar nane,
sar korkoruno kašt,
so pal leste e balvaj
čhingerďa o prajta,
tradňa len, ko džanel kaj.
Imar čirla na dikhav
pro čercheňa,
dur ačhile mandar,
mire terňipnaskere pheňa,
o kham na dikhav,
bo na mukel les perdal
mire apsengero brišind.

Šaj ačhiľal paš ma,
sem the o bango kašt del učhaj.

Te jekhvar aveha pal ma
u phučeha, kaskero oda muj?
Mi tuke phenel tro jilo,
hoj oda o muj miro,
mire dživipnaskere dromenca
čhinado.

BODLÁK / TERA FABIÁNOVÁ

Jsem sama jak bodlák u cesty,

do němoty uzavřená.
Mám jenom dnešek, zítřek nemám.

Jsem osamělý strom,
z něhož vítr serval listí
a rozehnal je kdoví kam.

Už dávno se nedívám na hvězdy - 

příliš se vzdálily,
sestřičky mého mládí —
a slunce nevidím

pro déšť slzí.

Mohl jsi u mě zůstat — 
vždyť i křivý strom dává stín.

Až jednou za mnou přijdeš
a zeptáš se: čí je ten obličej?
Ať ti řekne tvé srdce,
že je to obličej můj,
překřižovaný cestami
mého života. 

(přeložila Milena Hübschmannová)

Několika charakteristickými básněmi se ve zpravodaji Romano 
ľil prezentoval jeho redaktor Andrej Pešta (nar. 1921). Jeho 
básnická obrazotvornost se inspiruje především prvky tradiční-
ho života romských pospolitostí, ale najdeme v ní rovněž sub-
tilní tóny sounáležitosti s přírodními živly. Peštova tvorba vyšla 

nejúplněji ve sborníku Romane giľa, příležitostně vycházela 
v dalších romských periodikách. Autor se po zákazu Svazu Ci-
kánů-Romů zcela stáhl do ústraní, v současné době se však při-
pravuje samostatné vydání jeho poezie i prózy, včetně rozsáhlé 
novely Roza.
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Třetím nepřehlédnutelným autorem z okruhu Romano ľilu je 
básník a prozaik František Demeter (1948–2003). Kvalitativní 
těžiště jeho tvorby bezesporu spočívá v jeho prozaických pracích, 
z nichž vyvolala ohlas zvláště pohádková sága Pal o Somnakuno 
Sidoris (O Zlatém Sidorovi) z počátku sedmdesátých let, vydaná 
ve sborníku Romano džaniben — jevend 2003 (v roce 2005 byla 
pohádka převedena také na divadlo). Jako literát však Demeter 

začínal básněmi a v několika vrcholných textech se dobral od 
jednoduchých ohlasů písňové formy k nesamozřejmému a kulti-
vovanému autonomnímu vyjádření. Poezie Františka Demetera je 
shrnuta ve sborníku Romane giľa. Další autorovy práce vycháze-
ly během devadesátých let v romských periodikách. V roce 1996 
odešel František Demeter se širokou rodinou do Belgie, kde také 
zemřel.

ROMAŇI ČIRLATUŇI PHUV

Romane verdana džan, bokh the bida pal lende pes cirdel,
o Rom giľavel, o jilo andre leste pes vrasarel.
Sar o kham džal te sovel, jaga rozthoven,
bašaven žalosňa giľa, paš oda roven.

Vandrinahas, putinahas, kaj o cerhi rozthovahas,
imar o šingune aven: oda nane tumari phuv!
Traden le Romes, sar te na uľahas manuš, aľe ruv!

Kaj odi čirlatuňi phuv, so sas amari?
Soske la mukhľam? Ko amen tradňa odari?
Bari bokh, meriben amen het tradenas,
abo ola barvale, so le čores paťiv na delas?
Abo andro svetos mukhľam pes korkore,
bo rodahas feder bacht vaš amare čhavore?
U sar ňikhaj amari phuv, amaro than n‘arakhľam,
džahas amen dureder, putinahas pal o kham.

Oda ďives aviľa,
o kham pr’amende asaňa,
sem sitinel perdal sakoneste,
pro kalo, šargo či parneste.

Sakoneste rat lolo,
te n‘avel jekh barvalo, jekh čoro!
Avkes feder ela,
te pes ľikeraha
sar phrala the pheňa.

DÁVNÁ ZEM ROMŮ / FRANTIŠEK DEMETER

Jedou vozy Romů, hlad a bída se za nimi táhne,
píseň svlažuje srdce, aby je neroztavil žal.
Slunce zapadá, vzcházejí ohně; muž na noc vypřáhne,
tančí se, hraje a pláče — a zítra jedeme dál.

Jedeme dál a dál, a sotva k odpočinku vozy zastaví,
už jsou tu četníci, jak vlky nás ženou:
Táhněte do svý země, cigáni špinaví!

Kde je ta dávná země, co naše bývala?
Proč jsme ji opustili? Či sama nás vyhnala?
Smrt, války, hladomory nás hnaly do daleka?
Nebo ti bohatí, co nemají úctu pro člověka?
Nebo jsme do světa vydali se sami
hledat svým černým dětem štěstí a požehnání?
A když jsme nikdy nikde nenašli vlastní zem,
putovali jsme dál, dál a dál za sluncem.

Konečně přišel ten den,
kdy slunce i na nás se usmálo
a řeklo: Svítím pro každého,
pro černého, pro žlutého i pro bílého.

Krev černých i bílých je stejně rudá,
pravda dávných zeměpánů neplatí,
už nejsou chudí, nejsou bohatí
a tato zem patří všem, všem tato země patří,
v níž žijeme s ostatními a se všemi jsme bratři.

(volně přeložila Milena Hübschmannová)

Podobně jako se nejstarší generace romských básníků pomyslně 
shromáždila kolem Romano ľilu, spojuje literáty generace ná-
sledující účast ve sborníku Kale ruži (Černé růže, 1990), jenž 
byl včasnou odpovědí na náhlé oteplení politické scény. Osob-
nosti, které se na sborníku podílely, většinou v následujících le-
tech aktivně působily (a působí) v romském hnutí, ať už jako 
redaktoři, nakladatelé nebo kmenoví autoři romských časopisů 
a novin, jež byly po pádu komunismu konečně povoleny a které 
měly v této době významný a nenahraditelný podíl na utváření 
romského veřejného života (tehdejší virtuální prostor romských 
médií můžeme obrazně pojímat jako myšlenou romskou osadu 
nového typu, včetně jejích socializačních a eticky korektivních 
mechanismů).

Margita Reiznerová (nar. 1945) přispěla do sborníku Kale 
ruži několika básněmi a pohádkovou prózou Le Romengero gen-

dalos (Zrcadlo Romů). Těžiště její činnosti spadá do první polo-
viny devadesátých let, kdy spoluzakládala Sdružení romských 
autorů a významnou měrou se podílela na jeho fungování, ať 
už jako iniciátorka a ředitelka romského nakladatelství Romaňi 
čhib (1991–1994) nebo jako redaktorka časopisu Romano gen-
dalos (Romské zrcadlo). Také ona byla — vedle Tery a Vojty 
Fabiánových — představena v projektu Poezie pro cestující. Od 
roku 1996 žije v Belgii a do literárního dění zasahuje jen velice 
vzácně.

Publikovala básně i prózu v časopisech Amaro lav, Romano 
gendalos a Romano džaniben. Knižně vydala pohádky Kaľi (Kali, 
1992 a 1994) a básnickou sbírku Suno (Sen, 2000). Její básnic-
ká tvorba osciluje mezi energickým obrozenským apelem a úz-
kostným výkřikem, zhusta podepřeným sugestivní katastrofickou 
vizí. 
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SUNO

Andro suno giľori giľavás.
Na džanav akana savi oda sas.
Ča džanav,
o dad la pre lavuta bašavlas
the rovelas.
Trine orendar ušťiľom
e blaka phuterďom,
avri pre ma vičinen:
Šunes, sar le Romenge
o haranga maren?
Dar pre ma pejľa,
o haranga maren
ča te dareko merel!
Le vešenca phirav,
la da le phralen vičinav,
le pheňen le čhavorenca rodav,
našťi len arakhav.
Ča o haranga
andro suno šunav,
polokes le Romenge
pro dživipen maren.
Pro romane khera
kalo dikhlo čhido,
u me našťi ňič kerav.

SEN / MARGITA REIZNEROVÁ

Ve snu jsem zpívala.
Jaká to byla píseň?
Vím jen,
že otec hrál na housle 
a plakal.
Ve tři ráno jsem vstala,
okno otevřela,
zvenčí na mě volají:
Slyšíš, jak Romům
zvony vyzvánějí?
Zmocnil se mě strach,
zvony vyzvánějí
jen mrtvým na márách!
Chodím po lesích,
volám matku a bratry,
sestry, děti svých sester,
kde je naleznu?
Jen zvony zvoní a zvoní
v mém snu,
zvolna odzvánějí
životu Romů.
Přes romské domky
přehozen černý šátek
a já nemohu nic dělat.

(přeložila Milena Hübschmannová)

K nejznámějším a nejplodnějším romským autorům v Česku pa-
tří básník, prozaik a překladatel Vlado Oláh (nar. 1947). Jeho 
tvorba od počátku stojí žánrově na rozhraní mezi rytmizovanou 
prózou a poezií. Svou zpěvností, ale také epitety a metaforami 
vycházejícími z romského folklóru a v neposlední řadě výběrem 
témat evokuje lidové vypravěčství a využívá a obohacuje jeho po-
tenciál. Oláhova vroucí, často patetická lyrika se obrací k přírodě 
a rodině jako přirozenému kontextu lidského života, nevyhýbá se 
erotice, tematizuje prožitky Boha a mariánské spirituality. Jako 
epik Oláh vychází ze vzpomínek na rodnou osadu na Slovensku 
a ve vypointovaných črtách zachycuje charakteristické situace 
a figury, nebo píše kratší či delší veršované povídky. Celé jeho 

dílo podkresluje dvojí buditelský apel: k uchování romské identi-
ty a k znovupřijetí křesťanských etických hodnot.

Vlado Oláh byl zakládajícím členem Sdružení romských au-
torů. Přispěl do sborníku Kale ruži, publikoval v romských časo-
pisech. Je autorem tří básnických knih (Khamori luluďi /Sluneč-
nice/, 1996; Le khameskere čhave /Děti slunce/, 2003; Khamutno 
kamiben /Žár lásky/, 2005). Čtvrtou sbírku nyní připravuje k vy-
dání. 

Kromě vlastní literární činnosti se Oláh zabývá překládáním 
Bible do romštiny (již vydal překlady Janova evangelia, Apoš-
tolských skutků a některých dalších částí Bible). Je zakladatelem 
a předsedou křesťanského sdružení Matice romská.

O KHAM LAKE ANDRO BURŇIK THOVAV

Či sal phuro u či terno,
kamiben andro jilo arakhes,
so dukhal sar čhuri andro jilo demaďi,
so labarel sar angar, sar jagori,
sar jagori andro vasta iľi.
Švicinel mange andro jilo
sar o kham la phuvake.
Gulones mange paš late,
lakero jilo pal miro kamiben užarel.
O vušta lake asan,
o jakha lake labon,
bachtales hin lakere vastora,

gulone lakere vuštora,
lendar som čalo,
pal lende som bokhalo.
O šero man dukhal,
mato som pal late,
cirdel man pal peste
sar o khamoro cirdel e khamori ľuľuďi.
Miro ratoro kerado
sar ňilaje kerado brišindoro,
o jilo andre mande marel,
miro terňipen — o kerado kham
andro burňika lav, 
lake les andro jilo thovav.
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SLUNCE JÍ DO DLANÍ VLOŽÍM / VLADO OLÁH

Ať starý či mladý,
lásku v srdci nalezneš,
co bolí jako nůž vražený do hrudi,
co pálí jak oharek, jak oheň,
jak oheň v holé dlani.
Září mi v srdci
jak slunce nad zemí.
Sladko je mi u ní,
její srdce čeká na mou lásku.
Její rty se usmívají,
její oči hoří,
požehnané jsou její ruce,
sladká její ústa,

jimi jsem sytý,
po nich hladovím.
Hlava mi třeští,
touhou jsem zmámený,
vábí mě k sobě,
tak jako slunce láká slunečnici.
Má žhavá krev 
jak horký letní déšť,
srdce ve mně buší,
své mládí — žhoucí slunce
vezmu do dlaní
a jí je do srdce vložím.

(přeložila Alena Scheinostová)

Básně Heleny Horváthové (nar. 1956) otištěné v Kale ruži sdě-
lují zpěvnou formou typizované klíčové zkušenosti romské dívky 
— dcery, nevěsty a matky. Talent, cit pro rytmus a pro akustickou 
stránku slova se však naplno prokazuje až ve tvorbě pro děti, kte-
ré se tato hradecká zpěvačka a příležitostná textařka věnovala na 
počátku devadesátých let. Její říkanky vysoké úrovně a nenásilné 
pedagogické tendence vycházely v časopisech Lačho / Amaro lav, 

Romano kurko a Romano gendalos. Některé z nich použila Mile-
na Hübschmannová — vedle neméně zdařilých říkadel Angely 
Žigové, Olgy Giňové, Agnesy Horváthové, Emila Ciny a dalších 
autorů — v čítance Amari abeceda (Naše abeceda) vydané v roce 
2002 (romská dětská poezie je analyzována ve sborníku Romano 
džaniben — ňilaj 2005).

MIRO BIJAV

Tajsa man bijav hin
u me man richtinav,
khelava, pijava, mulatiná.
Romale, čhavale, počerkinas amen,
pro lačho dživipen, pro sasťipen.

Joj mamo, joj dade,
but love man ma den,
den man ča duchňica the perňica,
bo man hin lačho rom,
so džal pal o rovno drom,
leskere dromeha džaha the me.

Rajale barale,
but man na sudzinen,
hoj gejľom romeste ajsi terňi,
sar mange lačhará,
avka me sovava,
me mire romeske lačhi romňi avá.

MOJE SVATBA / HELENA HORVÁTHOVÁ

Zítra se vdávám
a už se těším,
jak budu tancovat, slavit a pít.
Lidičky zlatí, ťukněte si s námi
na šťastný život a na zdraví.

Maminko, tatínku,
peníze nechci,
s polštářem, peřinou vystačím,
mám hodného muže,
co jde přímou cestou,
po jeho cestě půjdu s ním. 

Vznešení pánové, 
nesuďte mě,
že jsem se vdala tak mladá,
tak jsem si lehla,
jak jsem si ustlala,
já svému muži budu dobrá žena.

(přeložila Alena Scheinostová)

Anna Koptová (nar. 1953), košická novinářka, uveřejnila ve 
sborníku Kale ruži několik básní vymykajících se obvyklé rom-
ské poetice hned ve dvou ohledech: jednak prozrazují autorčinu 
sečtělost a literární erudici (jež bývají zvláště u starších generací 
romských autorů spíše výjimkou), jednak v nich promlouvá in-
dividualizovaný jedinec — nikoliv tedy člen rodiny, komunity 
nebo příslušník národa — a odhaluje obecně lidské, „neetnické“ 

existenciální prožitky úzkosti. Kromě takto laděné poezie, jež 
snese srovnání s moderní literaturou neromskou, psala Koptová 
také jednodušší, tradičnější básně v duchu romského obrozenství, 
které publikovala do poloviny devadesátých let v romských perio-
dikách. V posledních deseti letech se autorka věnuje vedle politi-
ky především novinářské práci (spoluzaložila a rediguje romské 
noviny Romano nevo ľil).
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ČUČIPEN

Čučipen…
baro, šilalo čučipen.
Momeľi labarav,
andre tire jakha rodav,
nič…
ča baro šilalo čučipen.

Trastuno šil demavel
andre miro kerado rat.
Faďinel.
Lokes merav…
Tire jakha bilava na dikhav.
Na, na, te merel na!
Sem terňi som,
muršeha na suťom,
čhaven na bararďom,
phaba na čhingerďom!

O, Devla, kaj tiri sumeňa?
Phuter o vudar,
solacharav pre miro meriben,
pro khoča phirava,
o pindre čumidava,
ča šun man,
taťar,
manušar o jakha bilava!

PRÁZDNOTA / ANNA KOPTOVÁ

Prázdnota…
velká, mrazivá prázdnota.
Zapaluji svíčku
a hledám tvé oči,
nic…
jenom ta mrazivá prázdnota.

Kovový chlad tepe
v mé horečnaté krvi.
Mráz.
Pomalu umírám…
Už nevidím tvé oči nesdílné.
Ne, umřít ne!
Ještě jsem mladá,
muže jsem nemilovala,
dítě jsem nevychovala,
jablka nedotrhala.

Bože, kde je tvé svědomí?
Otevři dveře,
přísahám při své smrti,
že padnu na kolena
a budu ti líbat nohy.
Jenom mě vyslyš,
jenom mě zahřej,
jen polidšti své nesdílné oči.

(přeložila Milena Hübschmannová)

Také básník, publicista a romský politik Jan Horváth (nar. 1959) 
debutoval v souboru Kale ruži. Následovaly prozaické texty a bás-
ně pro dospělé i pro děti prakticky ve všech romských periodikách 
— časopisy Amaro lav a Romano kurko Horváth nějakou dobu do-
konce vedl. Talentovanými říkadly se podílel také na čítance Amari 
abeceda. Samostatnou sbírku Tumenge (Vám) vydal v roce 1999. 
Kromě literárních aktivit byl Horváth činný ve veřejné sféře jako 
představitel Romské občanské iniciativy a pracoval v romském na-
kladatelství ROMPRESS a jako dokumentarista v Muzeu romské 
kultury. Se svou ženou Florou sestavil kuchařku tradičních rom-
ských jídel Chaben andal romaňi kuchiňa (Pokrmy z romské ku-
chyně, 1998). Žije v Brně, kde působí v komunální politice. Souhrn-

ně Horváthovu osobnost představuje Romano džaniben 1–2/1999.
Největší část jeho tvorby odráží v literární rovině Horváthovu 

neúnavnou angažovanost v romském hnutí — v různých více či 
méně nápaditých modifikacích opakuje zásadní výzvu: „Amen na 
sam ča phus, aľe the amen sam manuša. Ma ladžan vaš oda, hoj sam 
Roma. Ma bisteren amari čhib.“*) Zachází s motivy a stereo typy čer-
né a bílé, tematizuje hledání místa k životu, touhu po domově, volá 
po rovnosti a smíření. V neposlední řadě je v Horváthově poezii ná-
vratným tématem romský porraimos — holokaust — v Osvětimi.

  *) Nejsme nějaká sláma, i my jsme lidé. Nestyďme se za to, že jsme Romové. 
Nezapomínejme náš jazyk.

TUMENGE

Tumenge, amare phrala the pheňa,
tumenge, amare čhavore, kamav te 
paľikerel
vaš o dživipen, vaš o čačipen
the romipen,
vaš savoro, so omukľan amenge.

Raťi sovenas, šukar suno džanas,
jekhvar pre blaka durkinel:
Ušťen opre, Romale, aven,

ľidžas tumen pre buťi!
O bare kale jakha roven, phučen:
Kaj džas? Soske?

Šuki prajtin na čerkinel,
e balvaj na phurdel.
O kalo thuv kijo Del phurdel.
Devla, Devla, so te kerav,
mire čhaven adaj mukav.
So hin za manuša kala kalejilengere?
So kamen amendar?
Miro jilo pukinel žaľatar.

Mamo, miri mamo, ma rov,
ma čhinger tre bala…
Sem o Del dikhel,
so amenca o benga keren.

Aušvicate sas kher baro,
odoj bešlas mro pirano,
odoj ačhľas čhavo romano…

Ma bisteren!
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VÁM / JAN HORVÁTH

Vám, naši bratři a sestry,
vám, naše děti, vám chci poděkovat 
za život, za pravdu,
za romství,
za všechno, co jste nám zanechali.

Byla noc, spali jste 
a zdály se vám možná sladké sny.
Najednou rány na okno:
Vstávejte, cikáni, vezem vás na práci!

Veliké černé oči pláčou a ptají se:
Kam jdeme? Proč?

Suchý lístek nešelestí,
nezafouká vítr.
Černý dým stoupá k Bohu.
Bože, Bože, co mám dělat?
Zanechávám tu své děti.
Co ti lidé s temnými srdci,
co od nás chtějí?

Maminko, maminko, neplač

a netrhej si vlasy…
Bůh vidí,
jak s námi ďáblové nakládají.

V Osvětimi je velký dům,
tam zavřený byl můj milý,
tam zůstal syn Romů…

Nezapomeňte!

(přeložila Milada Závodská)

Po publikační explozi na počátku devadesátých let autorů 
i nových textů, právě tak jako periodik, citelně ubylo. Kromě 
pros tého vystřízlivění z euforie nad možností svobodně se pro-
jevovat zasáhly romskou komunitu celospolečenské problémy, 
které vyvolaly odchod řady perspektivních autorů do zahrani-
čí, nezájem nebo nepřátelství neromského okolí vůči romským 
emancipačním aspiracím, zklamání a nechuť dále se angažovat. 
Svou roli jistě může hrát také fakt, že se mladší, vzdělanější 
a integrovanější generace Romů mohou realizovat v mnoha ji-
ných (a často prestižnějších) oblastech než jen ve sféře literár-
ní. Nicméně tento relativní kvantitativní pokles znamenal i jisté 
vytříbení romské literární scény — zostřil se rozdíl mezi autory 
náhodnými a cílevědomými, jednotlivá romská média se zřetel-
něji vyprofilovala, výrazní romští spisovatelé vydali první knihy 
v neromských nakladatelstvích a romské literární dění se stalo 
přehlednější i pro neromskou veřejnost (což samozřejmě není 
samo o sobě cílem ani hodnotou, nelze však nepřiznat, že právě 
pozornost a uznání okolí má pro emancipující se kulturu rozho-
dující význam). 

Současní romští literáti nejsou oproti dřívějším generacím 
spojeni žádným společným dílem ani publikací. Čistě subjektivně 
z nich vybíráme několik nejosobitějších.

Sborníky Romano džaniben (ňilaj 2004 a ňilaj 2005) přinesly 
několik ukázek z básnické tvorby Michala Šamka (nar. 1967), 
který byl do té doby známý jako autor mytologizujících próz 

z romské historie (pod názvy Papuskeri paramisi /Dědečkova 
pohádka/ a Košiben /Prokletí/ byly zveřejněny v Romano džani-
ben 4/2000 a 1–2/2002). Také v poezii se Šamko profiluje jako 
zdatný vypravěč a fabulátor. Pro své mnohdy rozsáhlé epické 
skladby neváhá volit dryáčnická témata, zápletky i východiska 
a se suverénní samozřejmostí je přehodnocuje a přetváří, a dává 
tak vzniknout jakémusi krutému a svébytnému mýtu. Jelikož se 
Šamko většinou přidržuje písňové formy, mohou tyto texty vý-
sledně připomínat také někdejší jarmareční krváky. 

Šamko píše jak romsky, tak v češtině, případně oba jazyky 
funkčním způsobem střídá. Jeho romskojazyčná tvorba však čes-
ké texty jednoznačně zastiňuje. 

Podrobná analýza Šamkova díla je publikována na http://
www.iliteratura.cz/clanek.asp?polozkaID=15325.

Veršům Rudolfa Mirgy (nar. 1961), laureáta mezinárodní 
romské literární soutěže v italském Lancianu, poskytl několikrát 
prostor časopis Romano gendalos, jedna z jeho básní vyšla také 
v Romano džanibenu. Řada textů tohoto pozoruhodného autora 
však zůstává nevydaná. Kromě příležitostných básní (například 
vánočních nebo žalozpěvu nad vraždou Tibora Danihela) píše ly-
riku netradičního soustředěného záběru. Také v jeho obraznosti 
figurují ustálené motivy cesty, přírody nebo hledání, ale objeví-li 
se v básni, jsou obvykle reflektovány a uvedeny do nesamozřej-
mých souvislostí, které překračují čistě romský obzor a v medita-
tivní souhře prohlubují všelidskou životní moudrost.

ROMAŇI ČERCHEŇORI

Šukar lole čhamora
ola kaľa čercheňora.
Hajtaň bari, kaľi cipa,
pro grajen kerel vika.
U jon daran sar čhavoro,
andre balval prastal sar phusoro.

Upral amenge pro graj prastal,
oja rajkaňi — aver rasa.
Joj sar čačipen,
so pes phares rodel,
šelvar garuďi,
andal e phuv avel avri,
upre amende asal.

ROMSKÁ HVĚZDIČKA / RUDOLF MIRGA

Překrásné tváře s ruměnci
má ta romská hvězda.
S dlouhým copem, tmavou pletí,
divoce křičí na koně.
A ti se bojí jako děti,
když ve větru se žene jako stéblo.

Nad námi na hřebečku cválá
vznešená cizinka.
Je jako pravda,
která se těžce hledá,
stokrát ukrytá,
ze země vyrazí ven
a zasměje se z výšky.

(přeložila Alena Scheinostová)
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Je samozřejmé, že výčet básnících Romů, kteří mají co sdělit, uve-
denými osobnostmi nekončí: nezmiňovali jsme autora křehké in-
timní lyriky Ladislava Hlaváče, nedostalo se na razantního buditele 
Milana Kureje, na ohlasy Agnesy Horváthové, na písňovou tvorbu 
Vojty Fabiána a Jožky Feča, na Milenu Zemínovou, Gejzu Hor-
vátha, Martu Bandyovou a na mnohé další. Pokud však byla tato 

ochutnávka dočtena až sem, nebo dokonce inspirovala k samostat-
né výpravě za romskou poezií, nebylo snad již dalších slov třeba.

Alena Scheinostová (nar. 1977) vystudovala bohemistiku na FF UK, kde také pokračuje 

v postgraduálním studiu na Katedře české literatury. Tématem její disertační práce je 

romská literatura.

Magie tištěného romského slova zasáhla počátkem devadesátých 
let také Emila Cinu (nar. 1947), dnes poprávu jednoho z nej-
uznávanějších a nejpopulárnějších romských kulturních činitelů 
vůbec: „V devadesátých letech vyšel první romský časopis Ama-
ro lav.*) Když jsem viděl, že je psán romsky, byl jsem celý bez 
sebe. Řekl jsem si, že to zkusím, napsal jsem jednu básničku na to 
slovo ‚amaro lav‘, ona vyšla a já byl nadšený. Konečně jsem měl 
něco v hrsti a mohl jsem říct, že romština existuje!“ Vzápětí se 
Cina pustil do všestranné literární a buditelské činnosti: převzal 
po Margitě Reiznerové dnes již neexistující pořad pro menšiny 
„Klub dorozumění“ na vlnách rozhlasové stanice Regina Praha 
(byl první, kdo promluvil do rádia v romštině), jako člen Sdružení 
romských autorů se podílel na redigování jeho časopisu Romano 
gendalos i navazujícího Nevo Romano gendalos, kde založil a ve-
dl rubriku pro děti Čhavorengere seri (Dětské stránky). Od záni-
ku časopisu v roce 1996 spolupracuje s dětským kroužkem Olgy 
a Ludmily Fečových Čhavorikaňi luma (Dětský svět). Kromě 
toho píše pohádky, povídky, poezii pro dospělé i pro děti a pře-
kládá z romštiny i z češtiny (například dětská knížka Ludvíka 

Středy Duhový most vyšla v Cinově překladu v roce 2004 jako Le 
Devleskeri phurd). Dětské básnické tvorbě se Cina věnuje zatím 
nejúplněji ze všech romských autorů v Česku. Cinova tvorba byla 
vysoce oceněna na soutěži v Lancianu v roce 1997. 

Jméno Emila Ciny je nejtěsněji spojeno s oběma Gendalosy, 
publikoval však i v dalších romských periodikách (v současnosti 
nejčastěji v Romano hangosu a v dětském časopise Kereka). Vý-
bor z jeho básní a próz vyšel v Bulletinu Muzea romské kultury 
9/2000, výběr z poezie také ve sborníku Legendy, balady a ro-
mance národů (2002). Některé básníkovy verše pro děti se ob-
jevily v čítance Amari abeceda. V současné době se připravuje 
knižní vydání Cinova díla.

Cinova poezie kloubí staré a nové způsoby práce s tradičními 
motivy hledání, smutku i naděje, prýští z napětí mezi tradičními ro-
dovými hodnotami a moderní romskou realitou, zjemňuje a zároveň 
reflektuje romskou řeč. V básních se střídají nejrůznější hlasy — či 
snad spíš role: matka a dítě, sirotek, člen komunity i její objektivní 
pozorovatel, a v neposlední řadě buditel a prorok. I v textech, kte-
ré promlouvají o štěstí a lásce, převládá nostalgické ladění, a život 
i jeho zánik jsou v nich neoddělitelně prostoupeny. Cinova básnická 
tvorba je nepatetická, plastická a živá i tehdy, směřuje-li k otevřené-
mu apelu, nejpůsobivější a nejsdělnější jsou však patrně autorovy 
syrové detailní průřezy do temného prostoru strachu a beznaděje.

DAR

Dar dikhel duje jakhenca.
Phuro murš bešel paše skamind,
vakerel: So ela?
So ela amenca?

Terňi romňi le čhavores
pro vasta zasovel,
andro kher la moľaha
dareko vakerel.

O jakha dikhen andre kaľi rat,
na paťas ňikaske.
Tu o maro pale ďivesa rodes,
ko čačipen tuke dela —
užares, so ela? So ela?

E balval amen lel peha
pal koďi kaľi phuv.
O asaben, giľori amenge
lel... Phen mange soske, Devla?
Ča phen!

STRACH / EMIL CINA

Strach se dobře dívá.
Starý muž od stolu 
řekne: Co bude?
Co s námi bude? 

Mladá žena děťátko
na rukou uspává,
uvnitř s kořalkou
si někdo vykládá.

Oči vyhlíží do tmavé noci,
nikomu nevěříš.
Den po dni sháníš kousek chleba,
kdo se tě zastane — 
co bude, čekáš. Co bude?

Vítr nás bere s sebou
k té černé zemi.
Náš smích, písničku naši
odvívá... Proč jenom, Bože?
Prosím odpověz!

(přeložila Alena Scheinostová)
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  *) Prvním romským časopisem po převratu byl ovšem měsíčník Lačho lav, 
vycházející v roce 1990. Časopis Amaro lav na něj navázal v následujícím 
roce a vycházel do roku 1994.
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Kulturní bohatství Romů se v představách majority často omezuje na tanec a zpěv. Teprve v po-
sledních letech se dostává sluchu také romské literatuře a zcela novému, spontánně vzniklému 
fenoménu romského výtvarného umění. Výtvarníci z řad Romů jsou vesměs autodidakti a je-
jich projev je charakteristický svou nelíčeností, hlubokou úctou k tradicím předků a originální-
mi technickými řešeními. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horváthová se věnuje 
sběru romského umění již řadu let a je tím nejpovolanějším, kdo o něm může mluvit.

Co vlastně je „romské umění“?
Ten pojem je dost problematický a nezřídka na něj lidé reagují negativně. Mají pocit, 
že protežujeme romské amatéry, jejichž práce za to nestojí. My si za tím termínem ale 
stojíme, protože naším úkolem je uchovávat romskou kulturu, a výtvarnictví si v ní našlo 
pevné místo. „Romské umění“ tedy označuje svébytné tvůrčí projevy umělců-samouků, 
kteří se hlásí ke svému romskému původu.

Co bylo ve vaší sbírce první?
Těžko si vzpomenout na první věc, ale pamatuji si první místo, tím byla slovenská Detva. 
Úplně první výtvarníci, od kterých jsme kupovali, byli Dušan Oláh a Ján Berky, a to bylo 
ještě před vznikem Muzea romské kultury. V Detvě ale bylo nadaných samouků víc, třeba 
Jaroslav Oláh, Jan Oláh Širo nebo Alexander Bohó.

Jak jste Detvanské objevili?
V létě roku 1990 jsme s Evou Davidovou dostaly za úkol odjet na Slovensko a shromáž-
dit exponáty k výstavě v rámci Romfestu Roma idž the adaďives. Při tomhle výjezdu 
jsme se seznámili právě s detvanskými výtvarníky a oni pak s námi jeli na Romfest, kde 
v plenéru malovali rychloportréty návštěvníků. První Romfest v Brně-Líšni byl obrov-
skou událostí. Probíhal na třech pódiích za účasti řádově padesáti hudebních a tanečních 
souborů z celého světa a vypovídal o nadšení, které zavládlo v celé společnosti. Dobová 
média přítomnost výtvarníků ještě nezaznamenala, ale bylo to vůbec první představení 
romského umění na našem území, a své místo si teprve muselo vybojovat.

Jak vznikla vaše spolupráce s etnografkou Evou Davidovou?
Po roce 1989 jsem se v Brně zapojila do Romské občanské iniciativy. Tam se hodně 
angažoval bratr Emila Ščuky (donedávna prezidenta Mezinárodní romské unie) Milan 
Ščuka, který později založil hospodářské účelové zařízení Romart, mimo jiné pořadatele 
Romfestu. Byla jsem tam tehdy zaměstnána jako čerstvá absolventka historie, a Evu už 
jsem znala, protože romských aktivistů bylo jako šafránu a znali jsme se všichni. Milan 
Ščuka nás dal dohromady a spolu s fotografem Frantou Syslem z Moravské galerie nás 
vyslal na cestu za sběrem etnografického materiálu.

Co všechno jste tenkrát na výstavu přivezli?
Kromě oněch několika pláten z Detvy a řemeslných výrobků jsme získali také tradiční 
oděvy. Byla to velice zajímavá a povedená sbírka. Po Romfestu celý soubor zůstal v ma-
jetku Milana Ščuky a ten jej někdy kolem třiadevadesátého roku daroval nám — Muzeu 
romské kultury.

Zajímá nás myšlenkový svět a duchovní 
kultura autorů samouků…
R O Z H O V O R  S  J A N O U  H O R V Á T H O V O U 

PhDr. Jana Horváthová se narodila 22. 3. 1967 
v Brně do smíšené — česko-romské rodiny.  Její 
romské kořeny tkví ve skupině Romů morav-
ských (rodu Holomků), tedy těch, kteří na Mora-
vě žijí usedle již od konce 17. století. Na Filozo-
fické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně (dnes Masarykova univerzita) v Brně 
vystudovala historii. Zde ji významně ovlivnilo 
setkání se současným nejvýznamnějším odborní-
kem na romský holokaust u nás — prof. Ctibo-
rem Nečasem, který ji nasměroval k zájmu o dě-
jiny Romů. Později  vystudovala na Masarykově  
univerzitě další obor — muzeologii.
V roce 1990 se zapojila do romského etno-eman-
cipačního hnutí, v Brně spoluzakládala Romskou 
občanskou iniciativu (ROI), kratší čas pracovala 
jako tajemnice pro kulturu a školství na ÚV ROI 
v Praze. V dubnu 1991 se účastnila zakládání 
Muzea romské kultury v Brně, kde pracuje do-
dnes, od roku 1998 jako zástupkyně ředitelky, od 
října roku 2003 jako jeho ředitelka. 
V Muzeu romské kultury kromě jiného budovala 
fond výtvarného umění; v roce 1997 zde zahájila 
putovní výstavu děl romských výtvarníků z mu-
zejních fondů E luma romane jakhenca — Svět 
očima Romů, která putuje dodnes. V roce 2005 
vyšel tiskem úplný katalog této muzejní sbírky 
(části — romští autoři). V roce 2002 vydala kni-
hu Kapitoly z dějin Romů. Věnuje se také sběru 
ústních svědectví zejména původních českých 
a moravských Romů; v roce 2004 byla editorkou 
knihy Memoáry romských žen, kterou vydalo 
Muzeum romské kultury.
Spolupracuje s Českou televizí (scenárista, dra-
maturg, moderátor pořadů Romale, pro cyklus 
Děti okamžiku apod.), příležitostně moderuje 
romské kulturní a společenské akce (Mezinárod-
ní romský festival Romfest 1990; Světový rom-
ský festival Khamoro 1999, 2000, 2004; Romská 
píseň 2003 aj.).

 R O Z H O V O R
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Jana Horváthová; foto: Lubomír Stehlík (Rovnost)
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Rok 1990 by se tedy dal označit za počátek sbírky romského insitního umění. Od 
té chvíle už jste se sběru věnovala systematicky?
Právě naopak. V roce 1991 vzniklo Muzeum romské kultury, 
které začínalo jako spolek nadšenců v provizorních prostorách, 
a protože jsme dohromady měli jen dva pracovní úvazky, neměli 
jsme ředitele, nýbrž vedoucí. První vedoucí se stala Eva Davido-
vá, a ta rozhodla, že bychom se touhle oblastí měli zabývat jen 
naprosto okrajově, protože hlavním cílem muzea je sběr a ucho-
vání tradičních romských řemesel. Taky mě krotila na výjezdech, 
abych se nenechala výtvarným uměním příliš unášet. Problém 
je ovšem v tom, že ačkoliv řemeslné výrobky jsme chtěli sbírat 
všichni, ono jich bylo a je málo. Proto jsem se zasazovala o za-
jištění alespoň toho, co je. Práce lidových tvůrců mi připadaly 
nesmírně zajímavé a v roce 1997 jsem uspořádala putovní výsta-
vu E luma romane jakhenca / Svět očima Romů. Tenhle počin byl 
teprve impulsem k systematickému a koncepčnímu přístupu ke 
sbírce, kterou jsem do té doby neměla jak obhájit.

Jak jste si tedy dokázala prosadit Svět očima Romů?
Po Evě Davidové nastoupila do vedoucí funkce doktorka Láznič-
ková, a ta byla stejného názoru jako Eva, totiž že moderní tvorba se 
nesmí přeceňovat. V uspořádání samostatné výstavy mě ale obrov-
sky podpořil sochař Štěpán Axman, jehož chráněnkou byla nyní 
už známá romská sochařka Božena Vavreková-Přikrylová. Tady 
v Brně vedl školu hmatového modelování pro nevidomé a přes 
Boženku se z nás stali přátelé. Chodil za mnou do muzea a znal 
naši sbírku, a přesvědčil mě, že už je co ukazovat a že to lidi bude 
zajímat. Byla jsem tenkrát taková uťápnutá a sama jsem si nebyla 
jistá významem sbírky, o kterou v muzeu nebyl velký zájem. 

Ředitel Zvláštní internátní školy v Ořechové u Brna, kde stu-
dovala i Boženka Přikrylová a kde původně sídlilo studio hmato-
vého modelování, nám poskytl první výstavní prostory. Výstavu 
jsem si vyvzdorovala, a ačkoliv to byl velký úspěch, byla jsem 
srozuměna s tím, že Ořechovou to skončí. Pak se ale začaly ozý-
vat nejrůznější instituce, nejprve Moravská galerie, pak Lobko-
vický palác, Velvyslanectví ČR v Rakousku nebo České centrum 
v USA, a od té chvíle expozice nepřetržitě putuje až do dneška.

Jaký je dnešní postoj muzea ke zvláštnímu fondu romského umění?
Když moji kolegové z muzea viděli, jaký má Svět očima Romů 
úspěch doma i v zahraničí, byli velice pyšní a začali jsme té ob-
lasti věnovat systematickou pozornost. Naší prioritou přitom je, 
že nejsme galerií výtvarného umění a nemáme za cíl vytvářet 
výběrovou kolekci nejlepších děl, ale že díla uchováváme kvůli 
sdělení, která mohou světu předat. Samozřejmě se snažíme, aby 
díla byla umělecky hodnotná, ale není to zdaleka na prvním mís-
tě. Nás zajímá myšlenkový svět, duchovní kultura autorů, kteří 
jsou v naprosté většině lidoví samouci. Mně se na tom líbí, že 
z jejich práce je patrné, nad čím oni sami uvažují. Nikdo jim nic 
nepodsouval, nijak je nevedl, a právě proto jejich díla nesou veli-
ce cenné informace pro poznání romské komunity. 

Bez pomoci by tito Romové, kteří většinou pocházejí z ven-
kova a z ubohých materiálních podmínek, nedokázali prorazit. 
A to by byla škoda. Muzeum pořádá souborné výstavy, ale pokud 
se jednotlivců někdo ujme, mají šanci na vlastní, autorskou vý-
stavu. Někteří z nich se už díky nám představili světu a stali se 
z nich poloprofesionálové nebo profesionálové.

Kdo se za ta léta profesionalizoval?

Profesionál je asi ten, kdo je schopen se svým uměním uživit, 
to ovšem nemusí nutně vypovídat o skutečných kvalitách díla. 
K těm, kteří se svou prací uživí, patří Jaroslav Cicko z Hornej 
Štubně, který tesá ze dřeva i z kamene a jeho plastiky si Slováci 
hodně kupují do zahrad. Boženka Přikrylová asi nežije jen z umě-
ní, ale věhlasem už k profesionálům určitě patří. A nesmíme opo-
menout autora skleněných obrazů Rudu Dzurka, který ovšem 
prorazil sám, nebo Edu Oláha, který tesá náhrobky a restauruje. 
A pak ještě David Zeman, který je především restaurátor a jeho 
volnou tvorbu znám prakticky jen z katalogu. Ve fondu od něj nic 
nemáme, ale je autorem štítové malby nad vchodem do muzea.

A co motivicky — najdeme v jejich díle nějakou spojitost?
Pokud výtvarníci nepopírají svůj romský původ, většinou se ve 
svých dílech vyjadřují k tomu, jaké byly tradiční romské hodno-
ty. Zpracovávají podněty prostředí, ve kterém žijí anebo žili dří-
ve, tedy okolí romské osady nebo představy o životě na cestách. 
Často se jedná o přírodní motivy, zpracování pohádek a starých 
vyprávění, nebo se vyjadřují k otázkám víry. Zároveň je patrná 
určitá snaha zasadit tyto hodnoty do současného kontextu nebo 
hledat hodnoty nové, přičemž charakteristická je nostalgie nad 
mizením starého světa. 

Má tento fond ve světě obdoby?
Nejsme jediní, kdo se romským insitním uměním zabývá. V květ-
nu 1979 uspořádala maďarská kunsthistorička Ágnes Daróczi 
první soubornou výstavu romských samouků. Odehrála se na 
předměstí Budapešti a zaznamenala nebývalý úspěch. O deset let 
později se stejná událost konala už v centru Budapešti a v roce 
2000 na stejném místě. Celá řada umělců se mezitím etablovala, 
někteří získali možnost studovat akademicky a práce některých 
z nich byly zakoupeny pro Maďarský kulturní institut, Minister-
stvo kultury nebo do soukromých galerií. Daróczi začala dříve 
než my a v podstatně větším měřítku než u nás.

Na druhou stranu ovšem Muzeum romské kultury v Brně má 
daleko širší paletu aktivit a jádrem naší práce vždycky byla hlav-
ně dokumentace tradičních řemesel, profesí a zaměstnání. Naše 
sbírka narostla, protože už jsme jednak známější a lépe se nám 
daří získávat prostředky, jednak jsme se počínaje rokem 2005 sta-
li státní příspěvkovou organizací. Vloni jsme tedy díky již existu-
jícím kontaktům zaznamenali největší množství přírůstků.

Jak se tyto kontakty utvářely?
Zpočátku vznikaly vyloženě náhodně. Každý rok jsme aspoň na 
týden vyráželi na sběrnou cestu na Slovensko, a buď jsme předem 
dostali typ, kterou osadu navštívit, anebo jsme se přímo na místě 
vyptávali, zda nějakého výtvarníka neznají. Ta ústní forma se nám 
osvědčila nejlépe, protože Romové o sobě navzájem vědí, a taková 
doporučení dostáváme dodneška. A je nutné podotknout, že tvoři-
vých Romů je daleko více, než kolik my jich na výstavách prezen-
tujeme — v podstatě v každé lokalitě někdo něco vyřezává, maluje 
nebo používá nějakou alternativní techniku. My samozřejmě nemů-
žeme brát všechno, ale ta základna je daleko širší, než by se zdálo.

Čím to, že romských výtvarníků neustále přibývá?
Výpovědi výtvarníků se až nápadně shodují — hlavním hybatelem 
je to, že po roce 1989 přišli o práci. Často se jedná o Romy s ne-
ukončeným vzděláním, bez kvalifikace, kteří už po revoluci nena-
šli uplatnění. A protože doslova neměli do čeho rýpnout,  začali si 
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hrát. Někdo chodí do herny, někdo chodí pít, a oni se vrátili k záli-
bě z dětství. Protože však mají velice skromné možnosti, využíva-
jí tradičních lidových technik — dřevořezby, modelování z hlíny, 
vypalování do dřeva, zpracování kovu, textilní aplikace — anebo 
přicházejí se zcela originálními výtvarnými technikami.

Tak třeba Rudolf Dzurko vynalezl techniku lepení skleněné 
drtě, které bylo v severních Čechách, kde po příchodu ze Sloven-
ska žil, dostatek. Aladár Kurej své obrazy zabydloval postavami 
vystříhanými z fotografií; Dušan Oláh imituje grafické listy teč-
kováním; a Ján Berky pro své obrazy vyrábí jedinečné rámy.

Jak takový malíř-samouk začíná?
Nejprve většinou kopíruje obrazy slavných umělců nebo fotogra-
fie z časopisů a zkouší dosáhnout co největší přesnosti. O taková 
díla my nemáme zájem a snažíme se autory přimět k tomu, aby 
malovali to, co je osobně zajímá a k čemu mají vztah. Někdy ale 
i z kopírování vznikne něco zajímavého — například malíř Pavel 
Kroka namaloval obraz Čhajori romaňi / Romská dívenka, který 
vychází z fotografie Evy Davidové, na které tančí olašská dívka 
s roztočenou sukýnkou. Předloha je v obrazu znát, ale zpracování 
je zcela osobité.

Mohou si malíři přilepšit právě prostřednictvím umění?
Dnes už tomu tak je. Takoví ti naši skalní, kterých je kolem tři-
cítky, vědí, že se jednou za rok objevíme a jejich díla odkoupíme. 
Celý rok se na to připravují, protože jednak získají prostředky na 
barvy, jednak je pro ně dnes už otázkou cti mít obrazy v muzeu. 
Naše finanční možnosti jsou ovšem taky omezené, takže na víc než 
právě na ten materiál to nestačí. Většina z nich je buď v důchodu, 
nebo na podpoře, což znamená na hranici sociálního minima nebo 
pod ní. Například Markéta Šestáková, to je obrovský dříč, celý 
život myla nádobí v závodní kuchyni. Po revoluci se první zbavili 
jí a práci už nenašla. Takže celý rok vyšívala obrazy na kanavu, 
a když jsme přijeli, měla pro nás nastřádáno dvacet kousků.

To vědomí, že jednou ročně přijedou pracovníci muzea a díla 
odkoupí, zároveň nutí výtvarníky pracovat, takže od první návště-
vy Slovenska v roce 1990 došlo k obrovskému posunu v kvalitě 
romského umění.

Jaká jiná možnost prodávat se výtvarníkům nabízí?
Výjimečně je navštíví pracovníci nějakého jiného muzea a do-
nedávna měli někteří svoje práce umístěné v obchůdku Romen 
v Nerudově ulici. Tomu se ale kupodivu příliš nedařilo, snad 

Ivan Berky-Dušík (1970, Zvolenská Slatina, SK)

Pochází ze známé hudebnické rodiny. Jeho otec, Ján Berky-Dušík, 

patřil k vyhlášeným romským hudebníkům, Ivan Berky se však pro 

nedostatek hudebního nadání vrhl na výtvarnou tvorbu. Je přede-

vším dřevořezbář, ale také zdatný kreslíř — návrhy k plastikám 

představují samostatná umělecká díla. I když je samouk, nemá nou-

zi o zakázky. Na objednávku místního úřadu ve Zvolenské Slatině 

vyřezal obecní znak, který zdobí budovu radnice. Je paradoxní, že 

autor i s rodinou žije v několik kilometrů vzdálené romské osadě. 

Připravuje soubor poetických ilustrací pro knihu vzpomínek sloven-

ského publicisty Jožo Schöna. V roce 2003 se stal vítězem veřejného 

konkursu, který vyhlásilo Muzeum romské kultury na dílo s temati-

kou holokaustu. Dřevěné sousoší s názvem Pieta se stalo součástí 

stálé muzejní expozice. Autor je dlouhodobě nezaměstnaný. 

Jaroslav Cicko (1939, Bodorová, okr. Turčianské Teplice, SK) 
Za války byli bodorovští Romové na příkaz slovenské vlády vyhnáni 

tři kilometry za vesnici, odtud je v roce 1949 komunisté přesídlili 

do Horné Štubně ve stejném kraji. Zde pracoval 42 let jako strojař. 

Vyřezávat ze dřeva začal až ve čtyřiceti letech a vlastně náhodou, 

když ženě rozbil porcelánovou sošku a v unáhlenosti prohlásil: 

„Dyť takovou dokážu udělat taky!“ Začátky nebyly jednoduché, 

nejvhodnější nástroje a typy dřeva musel Cicko dlouho a pracně 

objevovat sám. Dnes má za sebou šest desítek samostatných vý-

stav doma i v zahraničí. Zhotovuje především dřevěné, ale i ka-

menné sochy. Pracuje-li s kamenem, volí dvojí přístup: buď dopra-

cuje tvar, který už kameni vtiskla příroda, nebo z něj vytesá nový 

objekt. Skulpturami zabydluje zahradu svého domu v Hornej 

Štubni. O jeho práce je velký zájem jak mezi sousedy, tak u odbor-

né veřejnosti.

Ondrej (Andriš) Gadžor (1956, Krásna nad Hornádom, okr. Košice, SK)

Absolvoval základní školu, později se živil různými dělnickými pro-

fesemi. Po roce 1989 přišel o práci a od té doby se živí výhradně řez-

bářstvím, které provozuje denně. Práce se dřevem jej lákala již od 

dětství. První řezbářské pokusy podnikl na vojně, po návratu do ci-

vilu začal vyřezávat soustavněji. Ve čtyřiadvaceti letech se seznámil 

se sochařem Vojtechem Löfflerem (1906–1990), do jehož ateliéru 

docházel vypomáhat po dobu deseti let. Pracuje s různými mate riá-

ly, nejen se dřevem (z něj dává přednost tvrdým druhům), ale také 

s kamenem, kostí, mušlemi. Pro svou tvorbu hledá náměty všude 

kolem sebe: „Nejdřív si to celé nakreslím v hlavě, a jak už sochu vidím, 

tak se do ní pustím.“ Vyřezává nejrůznější, většinou velmi štíhlé lad-

né sošky všech velikostí, od miniatur až po sochy v nadživotní veli-

kosti. Zúčastnil se několika neprofesionálních řezbářských sympozií 

v Bratislavě, Bardějově, Myslavě, Raslavicích a Košicích. Některá 

jeho díla jsou umístěna v Galérii ľudového umenia v Raslavicích 

u Bardějova, v Bardějově, v Hrabině na Bukovci apod. Práce 

O. Gadžora byly již několikrát vystavovány na samostatných i kolek-

tivních výstavách.

Božena Přikrylová (1978, Gelnice, okr. Spišská Nová Ves, SK) 
Ve čtyřech letech se ještě coby Vavreková s rodiči přestěhovala na 

Moravu, do Šlapanic u Brna. V této době začala ztrácet zrak, což ji 

předurčilo k internátnímu vzdělávání na speciálních školách pro 

zrakově postižené. K modelování z hlíny se dostala právě v rámci 

výuky na internátní škole. Zdokonalila se zejména pod vedením ka-

menosochaře Štěpána Axmana v brněnském kroužku dětí s podob-

ným handicapem, který byl po jejím výrazném talentu pojmenován 

Ateliér Boženka. V rámci ateliéru a jeho projektu Manus Europae 

(Ruce Evropy) byly její práce vystaveny na mnoha kolektivních ex-

pozicích doma i v zahraničí. Po maturitě se provdala a zároveň 

umělecky osamostatnila. Žije v Brně, je v domácnosti se dvěma 
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kvůli vysokému nájmu, a musel provoz ukončit. My ovšem do 
budoucna počítáme s otevřením muzejního obchodu, o který se 
někdo bude soustavně starat a bude svážet tvorbu ze Slovenska 
i z Čech, aby se nabídka obměňovala.

Stane se někdy, že výtvarník odmítne dílo prodat?
Samozřejmě. Nám se například nesmírně líbil autoportrét Julia 
Lakatoše z roku 2002, ale ani na opakované naléhání se s ním ne-
chtěl rozloučit. Až letos se tu zjevil před Vánoci a ten obraz nám 
dovezl. Někdy taky přijdeme pozdě: pokud je některý výtvarník 
opravdu zajímavý, brousí si na něj zuby více organizací a někdy 
nás předběhnou. Výjimečně nás někdo osloví sám, ale kvalita ta-
kových děl bývá rozporuplná. Anebo nám dílo přislíbí a musíme 
si na ně počkat. S Alexanderem Bohó se známe od roku 1994, ale 
teprve letos nám věnoval obraz do vstupní haly, který nám slíbil, 
když jsme ještě pracovali v kancelářském provizoriu.

Má sbírka nějakou promyšlenou strukturu?
V současné době existuje několik menších podsbírek, z nichž dvě 
nejvýraznější jsou Romové očima Romů a Romové v ohlasové tvor-
bě Neromů. Zvláštní skupinu děl představují ženské výtvarnice, 

které hodně vycházejí ze světa domova a jejichž umělecké techni-
ky mají původ v tradičních ženských pracích. Samostatná kategorie 
je rovněž dětská tvorba, jejíž základ tvoří práce romských dětí ze 
slovenské obce Jarovnice, kde učitel Ján Šajko přivedl k malování 
desítky svých svěřenců. A v poslední době se začíná utvářet soubor 
obrázků, které nám posílají Romové ve výkonu trestu.

Jaké má fond dosavadní výstupy a co s ním bude v budoucnu?
Tak určitě největším úspěchem fondu je putovní výstava Svět oči-
ma Romů, která se stále ještě nevrátila z cest. Některá díla jsou 
součástí stálé expozice, jejíž první část jsme slavnostně otevřeli 
v prosinci 2005. Letos také vydáváme první díl katalogu výtvar-
níků, na který tehdy v začátcích nebyly prostředky. A co bude se 
sbírkou dál, to se v tuto chvíli opravdu neodvažuji říct. Momen-
tálně čelíme poměrně zásadnímu problému s depozitářem, který 
už všechna díla nemůže pojmout, a také bychom potřebovali pro-
fesionálního kurátora, který by se věnoval jen a jen sbírce. Pro 
toho ale zatím nemáme úvazek. O fond se starám hlavně já, ale 
musím především ředitelovat, a tak mi na to nezbývá moc času.

Ptala se Karolína Ryvolová

dětmi. V současné době má sochařský ateliér v Muzeu romské kul-

tury, kam dochází dvakrát týdně modelovat, a opět navázala spoje-

ní s dílnou Štěpána Axmana. Pracuje i na zakázku, ale vždy pouze 

dle vlastních námětů a uvážení. Její sochy je možno vidět například 

ve vstupní hale Kanceláře ombudsmana v Brně (Slepá spravedlnost) 

nebo v poutním kostele na Svatém Kopečku u Olomouce (Madona). 

Na zakázku Muzea romské kultury zhotovila bronzovou desku s re-

liéfem ukřižovaného Krista, která byla umístěna na hřbitově v Čer-

novicích u Kunštátu, kde připomíná oběti protektorátního cikán-

ského tábora v nedalekém Hodoníně. Tvorba z hlíny pro Přikrylovou 

představuje jedinečný způsob vyjádření; sama říká: „Mé oči jsou 

ukryté v mých dlaních.“ Dílo nevidomé výtvarnice se setkává s vel-

kým zájmem médií i široké veřejnosti; i přesto Přikrylová žije se 

svým podobně postiženým mužem a dětmi v nevyhovujícím bytě 

a v nepříliš dobré sociální situaci.

Daniel Kováč (1952, Zborov, SK)

Narodil se v romské osadě do velmi chudých poměrů, je ze šesti 

sourozenců. Vyřezávat začal sám ve čtrnácti letech kapesním noží-

kem; od drobných sošek zvířátek postupně přešel k figurám lidí v ži-

votní velikosti. Jeho díla charakterizuje křesťanská tematika. Pro 

nedostatek dřeva někdy bohužel pracuje s ještě čerstvými kmeny 

stromů, takže hotové plastiky vysycháním získávají trhliny. 

Vzhledem k těmto problémům se snažil najít alternativní materiál, 

který by byl stejně přístupný a snadno se opracovával. Tím se pro 

něj staly stavební kvádry siporex. Svá rozměrná díla zhotovuje hlav-

ně v létě v dílně pod širým nebem ve vlastní zahrádce hned vedle 

paneláku, kde nyní bydlí. Kováč začal vyřezávat sobě pro radost, 

později vystavoval v prodejní galerii romských řemesel a umění 

Romen v Praze v Nerudově ulici. V roce 2005 měl první samostat-

nou výstavu v Bardějově.

Ján Berky (1951, Detva, SK)

Narodil se v romské osadě Studenec nedaleko Detvy. V roce 1957 se 

jeho rodina odstěhovala za prací do česko-německého pohraničí, 

později se ale vrátili do Detvy. V roce 1969 začal Ján Berky působit 

v místních Podpolianských strojírnách, kde se i vyučil a jednadvacet 

let pracoval jako svářeč. V roce 1990 se u něj projevila nemoc z po-

volání a byl převeden na méně namáhavou práci. Změnu činnosti 

i kolektivu těžce nesl a ventil svých depresí nakonec nalezl ve vý-

tvarné tvorbě. Právě nemoc z povolání však Berkyho, jako patrně 

jediného Roma v Detvě, delší čas uchránila před ztrátou zaměstná-

ní. Od roku 2002 je i on nezaměstnaný a tento fakt silně prožívá: 

„Nezaměstnaný chlap a Rom na Slovensku ani není člověk. Jsem z to-

ho zoufalý. […] Abych nebyl doma na obtíž, chodím dělat pro gádže 

i za stravu.“

Na počátky jeho výtvarné tvorby mělo vliv setkání s nejmenova-

ným detvanským výtvarníkem, který Berkyho zasvětil do tajů mal-

by na plátně. Berky maluje rád, ale vzhledem k finanční náročnos-

ti malby dává přednost kresbě. Ve svém díle reflektuje jednak 

současnou neutěšenou sociální situaci Romů, jednak se vrací ke 

staletým romským hodnotám. O své kresbě Pieta Máriovi mimo 

jiné řekl: „Inspirací pro mě byla jedna událost, která se stala v Žiaru 

nad Hronom, kde příznivci hnutí skinheads upálili mladého člověka 

jménem Mário. Zahynul jejich rukou, ještě mu nebylo ani osmnáct 

roků. Chtěl jsem tím obrazem vyjádřit osobní protest proti takovému 

zlu. Obraz jsem maloval s tím, že jej věnuji Muzeu romské kultury 

v Brně, aby tam zůstala výpověď o tomto zločinu a památka na toho 

mládence.“ Vedle romství patří k nejdůležitějším hodnotám vý-

tvarníkova života hudba. Sám je aktivním hudebníkem, což se zra-

čí i ve výběru témat některých jeho děl (Bluesman, Moje Epiphona). 

V soutěžích amatérských výtvarníků získal Berky řadu zajímavých 

ocenění.
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Postretala som na svojej životnej 
ceste ľudí, ktorí vstúpili do môj-

ho zorného poľa takmer nezbadane, 
ale s takou intenzitou duchovnej, 
fyzicky nepostihnuteľnej a nevidi-
teľnej energie, že natrvalo ovlivnili 
moje konanie v rozhodujúcich mo-
mentoch života. Teraz viem, že Mile-
na mi ukázala cestu — veď bola při 
všetkých ďalších zlomoch v mojom 
živote.
(Anna Koptová, ředitelka soukromého 
gymnázia)

Já jsem tě velmi obdivoval. Obje-
vila jsi nám naši identitu. Ukáza-

la jsi nám, že se nemáme za co stydět. 
(Vlado Oláh, spisovatel)

Vkládala do Romů nesmírnou 
důvěru a každému říkala: „Jen 

to udělej, ty to dokážeš.“ Každého 
takhle povzbudila, ani je nemůžu 
všechny jmenovat. Mně dodala ta-
kovou energii, že jsem se začal zají-
mat o romské záležitosti. A mnoha 
Romům připravila cestu, otevřela 
jim oči.
Co pro mě znamenala? Mne obda-
rovala romstvím. Přišlo to ze dne na 
den, když jsem za ní přijel do Prahy 
a poprvé jsme se setkali. Když jsem 
se tentýž den vrátil domů, byl jsem 
jiný, plný radosti, že jsem se sezná-
mil s Milenou.
A věděl jsem, že budu muset praco-
vat tak jako ona. Nepotkat Milenu, 
dnes by ze mě byl právník, který 
dělá svou práci, pro sebe a pro svou 
rodinu. A je klidně možné, že bych 
ani neřekl, že jsem Rom, řekl bych 
o sobě, že jsem Maďar… Když jsem 
poznal Milenu, přestal jsem se za 
svoje romství stydět a začal jsem 
být hrdý, že jsem Rom. Od té chvíle 
jsem jak gádžům, tak Romům, když 
se mě na to zeptali, otevřeně říkal: 
„Já jsem hrdý Rom.“ A to znamená 
v lidském životě velmi mnoho.
(Emil Ščuka, právník, předchozí 
prezident Mezinárodní romské unie)

Ty nás navádíš, abychom se ne-
styděli, abychom ukázali, co je 

v nás, a že není zač se hanbit. Aby-
chom naopak byli hrdí na to, co 
umíme.
(Vojta Fabián, písničkář)

Jako romského malíře mě přivedla 
na světlo. 

(Rudolf Dzurko, malíř)

Milena
HÜBSCHMANNOVÁ
               1933–2005

foto: Günter Bartoš
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Úvodní odstavce poukazují na význam romistky Mileny Hübsch-
man nové, jak jej vyjádřili někteří vzdělaní a společensky úspěšní 
Romové různého profesního zaměření. Ve své mateřštině jí vyslovi-
li vděk, na oplátku za jejich uznání. Nikoli jen individuální uznání 
(jímž minimálně Emil Ščuka v pozici čerstvého absolventa vysoké 
školy disponoval už před prvním setkáním s ní); Milena objevila 
a prosazovala kolektivní uznání, jaké bývalo Romům ve všech do-
bách až dodnes odepíráno. Identifikovala v romském společenství 
sdílený pocit méněcennosti, který — jak se později ukázalo — se 
v literatuře o menšinách nazývá kolonializované vědomí. Tento jev 
je výsledkem dlouhodobého pohrdavého přístupu skupiny k jednot-
livci nebo jiné skupině. Tak třeba školní třída může dokonale otrávit 
nebo i úplně zničit život vybranému jedinci, kterého permanentně 
shazuje. A skupina, která je vystavena takovému zacházení v rámci 
společnosti, se pak cítí neschopná a nechtěná jako celek a začne se 
podle toho chovat. Kolektivní vědomí a posléze i individuální mysl 
je podřízena přesvědčení o vlastním selhání, které se po delším pů-
sobení přenáší i na děti.

Čím lze vysvětlit, že tento komplex nejen prohlédla, ale v ně-
kterých případech jej i úspěšně vyléčila? V případě výše cito-
vaných, sociálně vnímavých a komunikativně vysoce zdatných 
osobností nestačilo poplácání po rameni a pár povzbudivých slov 
o tom, že to dokáží. Musela přijít silná, osvícená a současně re-
nomovaná osoba, která ručila za své slovo celoživotním dílem, 
věrohodným vystupováním a prestižním postavením. Musela mít 
hluboké pochopení pro jejich podvědomý postoj a zároveň být 
naprosto přesvědčena o nespravedlivé podstatě tohoto komplexu. 
Milena Hübschmannová byla přesně taková, a navíc oproti větši-
ně ostatních Neromů měla bohatou osobní zkušenost s romskou 
komunitou v její málo známé pospolitosti.

Nikdy nesouhlasila s myšlenkou, že Romové mají být plošně 
odkázáni na cizí pomoc, přestože sociálně slabé Romy a chari-
tativní iniciativy osobně neustále podporovala. Pranýřovala ko-
munistickou politiku asimilace, upozorňovala na diskriminační 
postoje všech režimů a se znepokojením sledovala nedávný ná-
vrat popírání svébytnosti romské kultury pod rouškou vědecké 
rozpravy. Nikdy ale nikoho neosočovala z rasismu, i když se to 
lacině nabízelo.

Nezabývala se souvislostmi mezi diskriminačními postoji 
společnosti vůči Romům a otázkou jejich malé sebeúcty; nepat-
řilo to k její odbornosti. Spíš úporně pracovala na tom, aby mezi 
Romy ubývalo kolektivního pocitu méněcennosti a nedostateč-
nosti. Všechny její aktivity lze chápat jako snahu o povznesení 
Romů. Popisovala a odkrývala všechno hodnotné, na co narazila, 
a zprostředkovávala výsledky vlastní i cizí práce co nejširší ve-

řejnosti. Chtěla změnit atmosféru ve společnosti a otevřít komu-
nikační kanály mezi menšinou a většinou.

Kdo byla tato žena, která tak zásadně ovlivnila osud pozdější-
ho prezidenta Mezinárodní organizace Romů IRU? Jak se propra-
covala k takové přesvědčivé síle?

Touhu po Indii jsem začala naplňovat v romských rodinách
(Život a práce Mileny Hübschmannové)

Jako u mnoha lidí zapálených pro nějakou věc i její osobní život 
do značné míry prorůstal s prací. Díky své profesi často cesto-
vala, s nadšením se neustále učila něco nového, poznávala nové 
lidi a zapojovala je do svých projektů. Její nejbližší přátelé byli 
Romové, a kdo ji znal jen zběžně, nevěřil, že sama není Romka. 
Někdy jí bylo vyčítáno absolutní ztotožnění s romským nahlíže-
ním světa, ale to je přirozené — jen málokdo v poznání romské 
komunity pronikl tak daleko jako ona.

Milena Hübschmannová celý život neúnavně publikovala. 
Měla úžasnou schopnost pro své práce najít publikační uplatnění, 
ať už doma, v zahraničí, v oficiálním nebo i samizdatovém tisku. 
Její vůbec první publikace vyšla v roce 1960, paradoxně dva roky 
poté, co státní aparát zahájil vůči Romům tvrdou asimilační poli-
tiku. Období uvolnění koncem šedesátých let přálo otevřené práci 
jak na poli politickém a kulturním, tak práci badatelské a publi-
kační. V té době vycházela romská literatura, řada akademických 
statí, popularizačních příspěvků a výukových materiálů přímo 
v oficiálních československých nakladatelstvích. Po definitivním 
návratu tvrdé asimilační politiky v polovině sedmdesátých let pu-
blikovala Hübschmannová hodně v zahraničních časopisech (Étu-
des Tsiganes, Lacio drom, Gießener Hefte für Tsiganologie atd.). 

Na domácí půdu se odborně vrátila až s pádem komunismu 
v roce 1989. Od té chvíle nepřetržitě psala, hovořila v rozhlase, 
publikovala na internetu a přednášela. Její publikum bylo velice 
různorodé, od vysokoškolských studentů na semináři romistiky 
FF UK až po širokou veřejnost. Své poznatky dokázala na jedné 
straně precizně formulovat pro akademický svět a na straně dru-
hé srozumitelně vyložit romským i neromským laikům. Její texty 
proto otiskovaly jak odborné revue typu International Journal of 
the Sociology of Language, tak populární periodika a magazíny.

V roce 1994 využila nabídky Evropského společenství a s po-
mocí svých spolupracovníků založila časopis romistických studií 
Romano džaniben, který vedla až do své smrti. Časopis vytvářel 
publikační prostor pro spektrum přispěvatelů a zdaleka nebyl vy-
profilován jen vědecky. Po smrti Mileny Hübschmannové v jeho 
vydávání pokračují její spolupracovníci a bývalí studenti.

Přivedla je na světlo…
Ž I V O T  A  P R Á C E  R O M I S T K Y  M I L E N Y  H Ü B S C H M A N N O V É
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■
K romské kultuře se Hübschmannová dostala oklikou. Už ve 
svých dvanácti letech byla přesvědčena o nutnosti studovat indic-
ké jazyky a ve čtrnácti začíná docházet do vysokoškolských jazy-
kových kursů a se zápalem překládat indickou poezii (až v roce 
1972 vydala sbírku básní udrského básníka Mirzy Gháliba). Zna-
lost hindštiny a urdštiny si podržela celý život. Z indické literatury 
čerpala vedle nových poznatků o výchozí kultuře Romů také sílu 
a inspiraci do života. Duchovní zázemí pak našla ve filozofii jógy, 
která vychází z indických tradic. Její hlavní duchovní učitel Pa-
ramhans Svámí Mahéšvaránanda indickými jazyky mluvil a psal 
a Milena přeložila jeho knihy Skryté síly v člověku o čakrách 
a kundaliní a Lílá Amrit o životě Šrí Maháprabhudžího. 

Zájem o romskou kulturu u ní vznikl okolo roku 1953: 

Přišla jsem k romštině jako studentka indologie. Ve své touze po 
Indii, která byla v padesátých letech neuskutečnitelná, jsem zača-
la Indy spatřovat v hloučcích tmavých lidí, které jsem potkávala 
v Hloubětíně, v Libni, ve Vysočanech. Byli ohromujícím způsobem 
podobní mým indickým známým, kteří tehdy studovali v Českoslo-
vensku. Na studentské brigádě v Ostravě jsme pak s jednou tmavou 
partou pracovali poblíž sebe a já zblízka slyšela jejich řeč. Užasla 
jsem, že v ní rozeznávám hindská slova, nebo spíš slova nějakého 
jazyka hindštině nesmírně podobného.

V tehdejší době byla slovesná kultura Romů velmi živá a vý-
znamná, konkurenční média (rozhlas, televize) se teprve postup-
ně etablovala a pronikala do romské komunity. Hübschmannová 
se tedy nejdříve zaměřila na folklórní žánry. Od roku 1956 sou-
stavně zaznamenávala písně, přísloví a vyprávění na magnetofon. 
Záznamy jí umožnily dokumentované žánry věrohodně zapisovat 
a analyzovat jejich funkci. V pozdějších publikacích zasvěceně 
hovořila například o významu loke giľa (táhlých písní) pro ko-
munikaci členů rodiny mezi sebou nebo popisovala pohádkové 
seance, při nichž rodina a sousedé napjatě poslouchali paramisi, 
tj. vyprávění pohádkového typu.

Svou touhu po Indii jsem začala naplňovat v romských rodinách 
tím, že jsem doslova hltala romskou řeč, pohádky, písně, přísloví, 
hádanky, nádherná vyprávění o neskutečných skutečnostech.

V této oblasti nikdy nepřestala být činná. V roce 1960 vyšly Ci-
kánské písně, kde v předmluvě upozornila na to, jak Cikáni překo-
návají osud pomocí svých písní. V roce 1973 zkompletovala své 
nahrávky romských pohádek do knižní podoby, v letech 1983–
1986 vydala spolu s Heinzem Modem čtyřdílnou sbírku rom-
ských pohádek z celého světa. Sbírala, analyzovala a v osmdesá-
tých letech vydala romské hádanky a záhadná vyprávění (1987), 
v téže době vyšla také romská přísloví (1985). Kromě článků 
o obsahu písňových textů zveřejnila v letech 1960 a 1999 zpěvní-
ky písní slovenských a v roce 2000 i olašských Romů, v případě 
novějších publikací ve spolupráci s etnomuzikoložkou Zuzanou 
Jurkovou a romistkou Evou Davidovou. Kompletní sbírka jejích 
nahrávek se stala v posledních letech žádaným přínosem Phono-
gramm-Archive Rakouské akademie věd ve Vídni. 

Na hranici originálního samostatného žánru jsou životopis-
ná vyprávění Rudy Dzurka (Ich bin wieder Mensch geworden, 
1990) nebo Ilony Lackové (Narodila jsem se pod šťastnou hvěz-
dou, 1997), která Hübschmannová připravila k vydání. Překle-

nula jistou mezeru zapříčiněnou tím, že ani pro velice vzdělané 
Romy, kteří mají co říci, písemná forma obvykle není prostřed-
kem, kterým by své duchovní a lidské bohatství dokázali zachytit. 
Jak známo, romština se zatím na školách nevyučuje, takže než se 
Romové dočkají svých Němcových, Shakespearů a Cervantesů, 
musí se dočasně spolehnout na pomoc přátel z řad majority.

Oteplení poměrů v šedesátých letech ale přece jen otevřelo 
možnosti směrem k samostatné autorské činnosti Romů, kteří 
debutovali na stránkách zpravodaje Romano ľil. Milena Hübsch-
mannová tyto snahy redaktorsky a akademicky podporovala 
a v polovině sedmdesátých let, v předvečer opětného zániku 
těchto vymožeností, mohla svědčit o úplně novém projevu rom-
ské kultury — o romské literatuře. V roce 1979 k tomu vydala 
sborník romských básní Kale ruži. Stejný proces se opakoval 
s nástupem demokracie, kdy se množství romských autorů, básní, 
novel a překladů rázem zněkolikanásobil. Spoluvydala díla svých 
přátel, například básnířky Margity Reiznerové, vypravěče Andre-
je Gini, prozaiček Ilony Ferkové a Agnesy Horváthové, nemluvě 
o desítkách poetických i prozaických textů dalších autorů, pro 
které se hned po revoluci otevřel prostor na stránkách literárního 
časopisu Amaro lav, v letech 1990–1996 v rámci titulů naklada-
telství Romaňi čhib nebo od roku 1994 v akademickém časopise 
Romano džaniben. 

■
Vedlejším produktem pronikání do slovesného fondu byly pak 
lingvistické práce. V roce 1974 sepsala romskou učebnici a v ro-
ce 1991 vydala spolu s Hankou Šebkovou a Annou Žigovou 
vyčerpávající dvojjazyčný slovník východoslovenské romštiny 
s gramatickým dodatkem. V roce 1994 byl inkorporovaný do 
mezinárodní internetové databáze romských slovníků Romlex 
(http://romani.uni-graz.at/romlex). Obecná kniha o charakteru 
romštiny What is the Romani Language, vydaná spolu se světo-
vými kapacitami v oblasti romského jazyka, měla sloužit ke shr-
nutí stavu vědy a k upřesnění obrazu romštiny na veřejnosti.

Těžištěm jejího jazykového zájmu byla severocentrální varie-
ta romštiny, jinde nazývaná (východo)slovenská, servicko nebo 
karpatská. Ovládla ji takřka dokonale. Srovnatelnou znalost zís-
kala i v její jihocentrální varietě. Znalost prvků dalších romských 
dialektů jí sloužila k uchopení širších souvislostí a ke komunikaci 
na mezinárodních fórech.

Jazyková analýza a lingvistický pohled pro ni byly vždy spíš 
nástrojem než cílem. Romům chtěla dát možnost objevit vlast-
ní mateřštinu, a ostatním se zájmem o romskou kulturu chtěla 
usnadnit poznávání romštiny, což hodnotila vždy jako nutný zá-
klad k pronikání do romského světa. Od sedmdesátých let její lin-
gvistické práce poukazovaly na společný původ Romů, na mecha-
nismy adaptace romštiny na nové jazykové prostředí, na nesmírný 
potenciál rozvoje romštiny, například v knížce o onomaziologii 
romštiny z roku 1984. Stěžejní zájem měla o aplikaci jazykovědy, 
tedy o sociolingvistiku, o jazykové plánování, o etnolingvistiku. 
Psala o jazykové politice Sovětského svazu (1973), o romských 
příjmeních (1978), o bilingvismu (1979) a o specificky romských 
gramatických kategoriích (1997, 1998). Od konce šedesátých let, 
kdy začala působit v jazykové komisi Svazu Cikánů-Romů, po-
máhala Romům v otázkách zapisování romštiny, kodifikace, stan-
dardizace. Nový, takzvaný polyalternativní směr užívání jazyka 
vytyčila v roce 1996 spolu s V. Neustupným v článku o standardi-
zaci romštiny v prestižním International Journal of the Sociolo-
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gy of Language. Z takovéto motivace pramenil i romský slabikář 
Amari abeceda z roku 1995.

■
Tak jak pro ni bylo poznávání jazyka úzce spjato s funkcí jazyka, 
ani kulturní prvky pro ni nikdy nebyly odpojeny od jejich jazy-
kové základny. Všude na toto propojení upozorňovala. Přednášky 
o jazyce se neobešly bez líčení situací, ve kterých se slovo, frá-
ze nebo konstrukce používá, a články o kultuře byly nepředsta-
vitelné bez rozboru romských termínů jako bori (nevěsta, novo-
manželka), baro phral (nejstarší bratr) apod. Nikdy nepřestala 
vyzdvihovat význam zdvořilostních a stylových rovin a hlavně 
důležitost funkce mateřského jazyka. Popsala, do jaké míry ma-
teřský jazyk ovládá jazykové fungování Roma v majoritní společ-
nosti, a upozornila na to, že alespoň minimální znalost romštiny 
je předpokladem pro pochopení hodnotového systému Romů. 
Této filozofii v průsečíku jazyka, mateřštiny, kultury a kontaktu 
kultur je věnováno i její osobní vyznání, publikace z roku 1994 
Šaj pes dovakeras — Můžeme se domluvit.

K tématům obecně spojeným s Romy, k chudobě, marginali-
zaci nebo diskriminaci, se vyjadřovala jen příležitostně, okrajově. 
Na chudobu narazila samozřejmě v celém spektru romské sloves-
nosti. Osobně ale raději vycházela ze záběru témat v maximální 
úplnosti, jak na ně narážela při setkáních s romskými přáteli, tedy 
zdaleka nejen ze sociální situace. Během své kariéry přišla do 
kontaktu s příliš velkým množstvím romských intelektuálů, než 
aby pro ni byl adekvátní obraz Romů jako ubohé, sociálně zne-
výhodněné skupiny. Není ostatně správné vykládat si chudobu 
rozšířenou mezi Romy jako důsledek zanedbanosti nebo lenos-
ti, neboť v rámci svých sídel žijí podle svých možností v pev-
ně uspořádaném a kulturně bohatém společenství, leč z pohledu 
zvenčí s nízkou úrovní materiálního zabezpečení. O skutečném 
vnímání jejich situace samými Romy řekla: 

Byla jsem obklopena láskou, úctou, upřímným a přitom ohledu-
plným zájmem, štědře hoštěna, sotva jsem jako docela cizí, nezná-
mý tvor vstoupila do domu a pozdravila Mi del o Del lačho ďives, 
Dej Bože dobrý den.

Při pronikání dovnitř romské komunity se optika jejích témat 
zaměřuje vždy spíš na mezilidské vztahy v jejich komplexnosti. 
V letech 1983–1996 analyzovala role jednotlivých členů rodiny 
v článcích o postavení snachy, nejstaršího bratra, nejstarší sest-
ry, anebo v souborných článcích o sociálních korektivech (1986) 
nebo v roce 1999 o hodnotách Romů. Jako téma ji přitahovalo 
i nakládání se životem a smrtí — v roce 1989 popsala metody lé-
čení chorob a v roce 1987 věnovala celé dvojčíslo italského Lacio 
drom víře v duchy zemřelých (mule). V této subdisciplíně probí-
hala i největší výměna poznatků s brněnským Muzeem romské 
kultury, jejíž výsledky byly použity začátkem tohoto tisíciletí při 
sestavování hesel mezinárodní internetové encyklopedie Rom-
base (http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/rombase).

Nikdy neopomenula poukázat na „indickou podstatu“ toho 
kterého jevu, ať už šlo o slovesnost, kulturní zvyklost nebo ja-
zyk. Indologický základ vzdělání ji přivedl k bádání o paralelách 
mezi současnými a historickými indickými kulturami a kulturou 
Romů. Odkryla spoustu nejen jazykových, ale hlavně etnologic-
kých a sociokulturních paralel. Pro romistiku objevila pojem džá-
tí, tj. profesně-rodové společenství, bez nějž nelze mnoho prvků 
romské kultury vůbec chápat. Soustavně se zajímala i o historii 
a postavení indické džátí Domů, z jejichž středu museli pocházet 
dnešní Romové.

■
Rozličné znalosti a zkušenosti se zúročily v závěrečné deká-
dě dvacátého století, kdy soustředila své síly na objasnění role 
Romů ve druhé světové válce. Při svých předchozích činnos-
tech, mimo jiné při sestavení životopisného vyprávění Eleny 
Lackové, narazila na velmi pestré spektrum svědectví z různých 
částí Slovenska. Výsledky svého bádání v této oblasti nejprve 
uveřejnila v roce 1993 v italském Lacio drom a slovenském Ro-
mano nevo ľil. Na sklonku roku 2005 vychází posmrtně prv-
ní díl rozsáhlé publikace se svědectvími Romů ze všech kou-
tů Slovenska Po Židoch Cigáni. Osobní výpovědi Romů (oral 
history) jsou oproti nedostačujícím a jednostranným písemným 
pramenům jedinečným zdrojem poznání o této době. Zvláštní 
kapitolu v dějinách holokaustu přitom představuje přímý vztah 

foto: Günter Bartoš
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Romů k Židům, kterému Hübschmannová věnovala celé dvojčíslo časopisu Romano 
džaniben 1–2/2000.

Od devadesátých let sbírala a zpřístupňovala informace o zajímavých romských osob-
nostech. Otevřela naprosto nový pohled na celé romské společenství tím, že psala o rom-
ských farářích a blahoslavených, hudebnících, hercích, malířích, divadelnících, režisé-
rech či partyzánech. Sledovala nejen českou a spřízněnou slovenskou scénu, ale přinášela 
zprávy i o světových osobnostech, jako byl Matéo Maximoff, Ronald Lee, Alexander 
Germano nebo Tony Gatliff.

Tyto portréty hodlala shrnout a upravit do čtivější podoby. Cílem měla být publikace 
v romštině, kterou měli napsat sami Romové o svých slavných etnických bratrancích na 
základě informací, které jim podstoupila. Tento záměr nestačila dovršit, ale díky před-
chozím dlouholetým pedagogickým snahám se skupina studentů romistiky rozhodla v její 
práci pokračovat. O záměru mluvila jako o Bare Roma, velcí neboli významní Romové.

■
Kromě publikování byla také pedagogicky aktivní. Její úplně první posluchači byli zřej-
mě děti, a to při ročním pobytu v Rakúsích na západní Spiši, kde spojila činnost ve školce 
v odlehlé romské části vesnice s možností prožít si dobré i zlé v tamějším vesnickém ži-
votě. Vlastní nadšení pro zpestření, které Romové na etnické mapě Evropy představují, 
předávala od počátků sedmdesátých let nejen Romům, ale všem, kteří o to projevili zá-
jem. Nejdříve učila na Ústavu pro filozofii a sociologii Akademie věd, později na Státní 
jazykové škole. Hned po převratu, v roce 1991, založila na Indologickém ústavu FF UK 
seminář romistiky, který vedla až do své nenadálé smrti. Zpočátku učila malý okruh stu-
dentů prakticky sama, ale díky personálnímu posílení Janem Červenkou a Hankou Šeb-
kovou bylo možné počet studentů později navýšit. V roce 1996 na romistice absolvoval 
první magistr, v roce 2004 první doktor. Obor studují i romští studenti, kteří se významně 
podílejí na výuce sdělováním zkušeností z vlastní rodiny či postřehy z pozice rodilého 
mluvčího. 

Snahy Mileny Hübschmannové o vzdělávání Romů se vtělily také do morální, odbor-
né i finanční podpory romských středních škol v Košicích, Romské střední školy sociál-
ně právní v Čáslavi a střední školy pro dospělé Romy v Praze pod názvem Evangelická 
akademie. Plnila také roli garanta v projektu Státního pedagogického ústavu Slovenské 
republiky na zavedení romského jazyka a romských reálií do volitelného školního kuri-
kula. 

Bez Romů bych nebyla nic…
(Význam Romů pro Milenu Hübschmannovou)

Při sbírání kulturních statků zůstávala Milena Hübschmannová vždy v pozadí a mnohem 
větší pozornost poskytovala Romům samým. Její publikace z větší části sestávají z vy-
právění Romů, která autorka vybrala, zredigovala, přeložila a opatřila obsáhlým úvodem 
a poznámkovým aparátem. Tento postoj vyplývá z fascinace šíří a komplexností této kul-
tury a ze zjištění, že jedinými odborníky na Romy jsou Romové sami. Téměř zákonitě ji 
toto přesvědčení vedlo k tomu, aby poznaný svět zprostředkovala dál jak majoritě (pokud 
o to stála), tak i Romům, kteří si tohoto bohatství často vůbec nebyli vědomi. Publiko-
váním objevů z romské kultury a historie chtěla sloužit hlavně nastupujícím generacím 
Romů. V předmluvě ke knize Ilony Lackové píše: „Čím dál víc jsem pociťovala, že se 
proviním na Iloně, na Romech i na Neromech, pokud její výpověď nesdělím dál.“ Bez ní 
Romové neměli šanci se dozvědět o zvláštnostech vlastních tradic, o skutečném poten-
ciálu romského jazyka, o fenoménech, kterými Romové obohatili svět. 

Z tohoto úhlu pohledu se stává dobře srozumitelné i její životní krédo, kterým se 
Hübsch mannová tak zásadně vymykala postupům dobového sociálního inženýrství. „Ne-
přicházela jsem do romských osad poučovat, nýbrž sama se učit.“ Jaké zadostiučinění 
musela pociťovat, když slyšela slova vděku od dnes významných romských osobností, 
kterým otevřela oči. Vděk však pociťovala hlavně Milena Hübschmannová za to, jak 
Romové obohatili ji. Jejími slovy: „Bez Romů bych nebyla nic.“

Autor (nar. 1964) je dlouholetý spolupracovník Mileny Hübschmannové, spolueditor časopisu romistických studií 

Romano džaniben a blízký přítel. Pochází z Německa, ale dlouhodobě žije v Česku.

ŽIVOT MILENY HÜBSCHMANNOVÉ

10. 6.1933 narozena v Praze
1951 maturita na anglickém gymnáziu 

Howarda Fasta v Praze
1951–1956 studium hindštiny, urdštiny a ben-

gálštiny na FF UK v Praze; zakon-
čila promocí

prosinec 1956 nastoupila v Čs. rozhlase jako re-
daktorka HRLD (Hlavní redakce 
literární a divadelní)

1957–1958 vážně nemocná
1959 první cesta do Indie; další (studijní) 

pobyty v Indii následovaly v letech 
1969, 1990, 1998

1963 narození dcery Terezy (vnoučata 
v letech 1982, 1985 a 1998)

1968–1969 učitelka v mateřské škole v romské 
osadě v Rakúsích u Kežmaroku

1969–1973 předsedkyně společensko-vědní ko-
mise ve Svazu Cikánů-Romů

1968–1974 odborná pracovnice Ústavu pro filo-
zofii a sociologii ČSAV

1974–1975 zaměstnána na Pedagogické fakultě 
UK v Praze

1975–1982 pro nesouhlas s asimilační politikou 
uplatňovanou vůči Romům bez stá-
lého zaměstnání; externě vyučuje 
romštinu a hindštinu na Jazykové 
škole v Praze

od 1982 lektorka romštiny na Jazykové ško-
le v Praze; začíná praktikovat jógu 
pod vedením indického mistra Pa-
ramhanse Svámího Mahéšvaránan-
dy, autora systému Jóga v denním 
 životě

od 1991 vyučující romštiny a romistiky na 
FF UK v Praze v rámci Indologic-
kého ústavu (1991–1997 také výuka 
četby urdských textů)

1994 Cena Františka Kriegla udělená 
Chartou 77

od 1994 šéfredaktorka časopisu romistických 
studií Romano džaniben

1995 disertace (Soubor odborných prací 
Romistické studie I)

1998 dva diplomy Romské občanské 
iniciativy (ROI) za prosazování 
programu ROI v oblasti vzdělávání 
a romské kultury

2000 habilitace (Romistické studie II)
2000 na V. mezinárodním kongresu In-

ternational Romani Union (IRU) 
udělena děkovná plaketa za Out-
standing contribution to the Romani 
nation

2002 medaile Za zásluhy III. stupně udě-
lena prezidentem Václavem Hav-
lem

2003 medaile Za zásluhy I. stupně od 
Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy za významný podíl na 
uchování a rozvoji romského jazyka 
a romské kultury

8. září 2005 zemřela při autonehodě u Kameeld-
riftu v Jihoafrické republice

(podle Romano džaniben — jevend /zima/ 2003)
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Z Á P I S N Í K  P A V L A  K O T R L Y

Česká nakladatelství mají ráda své autory

Internet, konkrétně pak jeden z jeho stále aktuálních fenoménů — web-
logy, ovlivňuje prodejnost knih tak, že se vedou oficiální diskuse už i na tak 
významných setkáních nakladatelů, jako je například Londýnský knižní ve-
letrh (http://lbf-virtual.com/). Zda je tomu tak i u nás, nelze s jistotou po-
tvrdit, neboť literatuře, navíc české, se mnoho českých bloggerů nevěnuje 
(http://www.odaha.com/), nebo je těch kvalitních jen málo. A tak zatím je 
to jen diskutabilní otázka nepodložená potřebnými fakty. 
Dosud u nás ani neexistuje taková provázanost bloggerské komunity s ně-
jakým konkrétním internetovým obchodem, jako například u anglicky pí-
šících bloggerů s Amazonem (http://www.amazon.com), kdy lze přímo na 
svých stránkách provozovat jakýsi list přání, který odkazuje na konkrétní 
tituly, jež čtenáři těchto stránek mohou svým autorům zakoupit a vyjád-
řit jim tak svou podporu. Nakolik by byla tato strategie úspěšná v českém 
prostředí, nevím. Svou roli zde zcela jistě hraje poměrně vysoká cena knih 
i poštovného. Snad by to vůbec nefungovalo, ale zatím zde tato možnost 
ani neexistuje, nebo o ní přinejmenším nevím. Pokud mi tedy neuniklo, že 
by některé z českých internetových knihkupectví podobné vytváření listu 
přání umožňovalo.
Internetových obchodů s knihami je dost a zkušenosti s nimi jsou vícemé-
ně dobré. Své zákazníky si našly a další určitě přibudou. Všimněte si ale, že 
všechny tyto stánky nabízejí a opakují standardní informace. Chcete-li se 
něco podstatného dovědět, musíte stejně pátrat jinde. Nic divného, proč by 
měly dělat více, tato povinnost je, nebo měla by být na straně nakladatele. 
Je s podivem, že lidé pracující s informacemi mnohdy zdařile ignorovali jiný 
typ informačního média, které může spokojeně existovat vedle tradičních 
informačních kanálů a doplňovat je.
Záměrně ponechám stranou nakladatelství věnující se překladové litera-
tuře a zaměřím pozornost na ta, která vydávají původní českou tvorbu. Až 
donedávna jsem za svého informačního favorita považoval stránky zanik-
lého nakladatelství Petrov, které své autory v tomto ohledu opravdu hýč-
kalo a bylo zde k nalezení vše podstatné. Nyní tuto roli převzaly stránky 
nakladatelství Host, které jim v minulosti vždy zdatně sekundovaly. Je zde 
více stránek nakladatelství, které o svých autorech informují: Vetus Via, 
Volvox Globator, Paseka, ale třeba i Argo. Ale jsou i taková, která příliš in-
formací neposkytují, nebo u kterých je nalezení informace opravdu inte-
lektuálním výkonem. Těch však valem ubývá.
Co je však zarážející, je dosud velmi nízký počet autorských stránek. Jako 
by autorům nestálo za to prezentovat se před svými čtenáři a seznamovat 
se s nimi tím nejlevnějším způsobem. Zvláště to nechápu u autorů, kteří si 
stěžují, že je nikdo nezná, a proto se jejich knihy nekupují. Vždyť není ani 
zapotřebí vynakládat prostředky za profesionální zpracování, mnohdy zce-
la postačí služby typu blog, blogger, lide.cz, které umožňují vytvářet strán-
ky takřka bez jakýchkoliv znalostí (http://blog.vozovna.cz/1141391840- 
-vyjde-knizka-o-tvorbe-blogu.html). Že to funguje se lze přesvědčit tře-
ba na stránkách Jana Jandourka (http://janjandourek.wz.cz/blok/). Proč 
tomu však tak není ve více případech, netuším.   

Autor (nar. 1974) řídí internetový literární rozcestník Potápěč 

a je šéfredaktorem časopisu Texty.
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KAREL TŮMA (nar. 1975 v Praze). Při práci je-
vištního technika ve Vinohradském divadle 
vytváří svůj první soubor fotografií Život se 
žije a ztrácí na ulicích. Zpracovává v něm 
téma sociálně slabších, bezdomovců, nejrůz-
nějších postav z pražských ulic, narkoma-
nů i těch, co jim podávají pomocnou ruku, 
streetworkerů. V roce 1998 byl přijat na 
FAMU v Praze. Další jeho velké téma vyrůs-
tá z kontaktů a sympatií s některými levico-
vými hnutími. Podporován časopisy Mladý 
svět a Konfrontace pracuje na souboru Mladá 
alternativa, kde hrají největší roli fotografie 
pouličních demonstrací vyvolaných z nejrůz-
nějšího popudu. Zájem o městské subkultury, 
kultury, jež ve městě žijí spíše jako jeho zajat-
ci, podnítil vznik makety knihy nazvané Po 
osmi letech svobody. Toto období vrcholí re-
portážním souborem ze zářijových událostí 
při zasedání MMF a SB v roce 2000, nazva-
ným Praha pod heslem: Postavme se proti 
MMF a SB. Ve stejném roce získal cenu za 
nejlepší černobílou fotografii v soutěži „Praha 
fotografická“ se soubory Život se žije a ztrá-
cí na ulicích, Pankáči a právě s reportážním 
souborem ze zářijových událostí. Více než 
pět let zpracovává téma cikánských osad na 
východním Slovensku. Při realizaci a hlavně 
následném uplatnění fotografií spolupracuje, 
mimo jiné, s nadací Člověk v tísni. 

S výběrem fotografií z cyklu Mezisvěty, 
sestaveným pro kategorii Každodenní život 
na Czech Press Photo 2002, získal první cenu 
— Zlaté oko. Průběžně vznikají fotografie 
také z cyklů Praha na prahu, Skrze blízkost 
a doteky, Amsterdam, Všichni jsme poutníky. 
Tůma pracuje v tematických cyklech a k jed-

notlivým tématům se průběžně vrací. Věnuje 
se dlouhodobým dokumentárním projektům 
s výrazným sociálním podtextem. V posled-
ní době pracuje i na tématu Obsluha nahoře 
bez, téma pražských hospod, ve kterých ob-
sluhují topless. Je zakládajícím členem foto-
grafické skupiny Rovnýma nohama. V roce 
2004 byl nominován na Cenu Jaromíra Fun-
keho, umístil se na třetím místě a získal grant 
pro mladé dokumentaristy a fotoreportéry ze 
zemí východní Evropy Credit Suisse Master-
class. 

-red-

CO NÁS O „NICH“ ZAJÍMÁ?
Karel Tůma

Žijeme v uzavřenosti vlastních životů, vlast-
ních problémů, nebo jsme ke svému okolí 
i k tomu, s čím bytostně nemůžeme souhlasit, 
otevření a chápaví? Obecně lze říci, že pro-
blémy a osudy druhých nás příliš nezajímají. 
Anebo se mýlím a nastává změna? Jak se svět 
spojuje a naopak v odlišném radikalizuje, vy-
víjí se i potřeba vědět něco o těch druhých? 
O těch, kteří žijí v našem okolí, ale i o těch na 
opačném konci světa?

 
Otázkou je, jaký typ informací o menšinách 
a subkulturách nám, většinové populaci ve 
společnosti, předkládají masmédia. Co se 
o „nich“ z novin, rozhlasu a televize dovídá-
me?

Lidé, kteří žijí v tempu doby, potřebu-
jí jasné a srozumitelné informace. Zprávy 
o událostech jsou proto často vyostřené a po-
tvrzují stereotypy a předsudky, které kolují 

napříč celou společností. Příslušníky jedné 
skupiny házíme do jednoho pytle, a to bez 
přemýšlení, protože to by vyžadovalo urči-
tou námahu. Záleží jen a jen na nás, konzu-
mentech informací z nejrůznějších zdrojů, 
jaká sdělení si vybereme, aby nás obohatila 
a pomohla nám rozvinout naši osobnost. Ve-
dle běžných událostí tu stojí senzace, dobro-
družné příběhy a dramata života a lásky. Po-
znávání odlišných kultur v nás vyvolává údiv 
nad jinými zvyky a obyčeji, jiným prostorem 
a vztahem k životu.

Často se setkávám s tím, že se reálného, 
opravdového života (nebo jen jeho obrazů) 
lidé obávají, zavírají před ním oči a zacpáva-
jí si uši. Odmítají to, s čím nechtějí souhlasit, 
anebo říkají, že se jich to netýká. Proč dělat, 
že něco není? Co je dnes opravdu správné, 
čestné, hrdinské, poctivé a obdivuhodné? Po-
kládat si takové otázky je zbytečné, jestliže za 
nimi nevidíme konkrétní lidi, věci a situace.

Pokud již přistoupíme na to, že to či ono 
je součástí reálného obrazu života, pak mů-
žeme hovořit o tom, zda se s tím dokážeme 
ztotožnit či nikoli, můžeme se k tomu kriticky 
vyjadřovat, anebo se to dokonce snažit po-
znávat, což považuji za správnou cestu.

ZPĚV VII.

Přišla k Bídě na návštěvu Nouze.
Ve světnici stála postel dubová.
Bída s Nouzí nebránily touze.
Za týden se narodila Chudoba.

(Vít Kremlička: Staré zpěvy, 
Edice Revolver Revue, sv. 7)

MARTIN ŠIMÁČEK (nar. 1977 v Praze) odjel v ro-
ce 1998 na misi společnosti Člověk v tísni do 
britského Doveru, kam v té době přicházely 
stovky žadatelů o azyl z Čech a Slovenska, 
zejména Romů. V roce 2001 nastoupil k Te-
rénním programům, jejichž pracovníci pro-
vozují profesionální terénní sociální práci 
v českých chudinských enklávách. 

Na východní Slovensko jezdí od roku 
2000 dokumentovat situaci v romských 
osadách; od roku 2004 přiváží do Česka in-
formace o zaměstnanostních a integračních 
programech slovenské pobočky společnosti 
Člověk v tísni. 

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK se 
specializací psaní a fotografie. Od roku 2001 

publikuje fotografie a články o sociálním 
vyloučení a terénní sociální práci v českých 
médiích. Je tvůrcem reklamních kampaní Li-
kviduj! (www.ceskaghetta.cz; 2005) a Očer-
nění (2003), které se zaměřují na zpřístupnění 
informací o sociálním vyloučení pro média 
a veřejnost.

-red-

Co je na nich zajímá
R O M S K Á  T E M A T I K A  O B J E K T I V E M  T Ř Í  F O T O G R A F Ů
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EVŽEN SOBEK (nar. 1967 v Brně) má už dnes 
ve spektru české dokumentární fotografie 
nepřehlédnutelné místo. Zaujal již v prvních 
ročnících Institutu tvůrčí fotografie Slezské 
univerzity v Opavě svým citlivým doku-
mentem o životě mnichů z premonstrátské-
ho kláštera v Želivě a projevil se jako jeden 
z nejvýraznějších účastníků rozsáhlého foto-
grafického projektu „Lidé Hlučínska 90. let 
20. století“, v němž prokázal, že už má svůj 
osobitý autorský rukopis. Jeho další cyklus 
ze života brněnských Romů se značně liší od 
většiny dokumentárních souborů s romskou 
tematikou, které buď ukazují tradiční zvyky 
a osobitý životní styl této specifické skupiny 
našich spoluobčanů značně romantizujícím 
prizmatem, nebo se naopak zaměřují jen na 
naturalistickou dokumentaci jejich společen-
ské nepřizpůsobivosti. Sobkovi se podařilo, 
jistě i pod inspirativním vlivem Jindřicha 
Štreita, navázat s fotografovanými vztah 

plný vzájemné důvěry a mnohdy je zachy-
tit i ve značně intimních situacích. Ve svém 
cyklu se snažil o co nejkomplexnější pohled, 
v němž vedle syrových snímků Romů z okra-
je společnosti nebo mírně exotických záběrů 
z romských svateb a pohřbů mají své místo 
i fotografie úspěšných romských podnika-
telů či momentky ze všedního života rodin, 
které se od většiny svých spoluobčanů od-
lišují jen tmavší barvou pleti. Stále silnější 
zobecňující charakter Sobkových fotografií 
je ostatně podtržen i skutečností, že mnohé 
snímky z cyklu Romové ve městě Brně se sta-
ly součástí motivicky i tematicky volnějšího 
souboru Ecce homo, v němž se ještě výraz-
něji projevuje autorův subjektivní pohled.
Sobek v tomto cyklu opustil jasně vymezené 
téma z konkrétního prostředí a začal vyhle-
dávat přeludné okamžiky s metaforickými 
významy i rafinovanou obrazovou skladbou.

V roce 2000 Evžen Sobek nejenom 

úspěš  ně absolvoval magisterské studium na 
Institutu tvůrčí fotografie výběrem snímků 
z cyklu Ecce homo a vynikající teoretickou 
diplomovou prací o české fotografické teorii 
z dvacátých až čtyřicátých let 20. století, ale 
získal i významné mezinárodní ocenění — 
hlavní cenu v soutěži mladých fotografů ve 
věku do 35 let MiO Photo Award 2000 v ja-
ponské Ósace. Ta jenom potvrdila, že mladší 
generace českých fotografů v něm má jednu 
z významných osobností.

Od roku 2002 Sobek vyučuje na Institutu 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě 
dokumentární fotografii a teorii fotografie. 
V roce 2004 zakládá v Brně fotografickou 
školu „Fotoškola Brno“ — instituci zamě-
řenou na vzdělávání začínajících fotografů. 
V posledních letech pracuje na cyklu Má 
vlast — osobní obrazové výpovědi o každo-
denním životě v dnešní České republice.

Vladimír Birghus
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Většinu toho, co je možné o nepříliš  rozsáhlé Ouředníkově knize 
napsat, obsahuje anotace, se kterou ji na internetu doprovodilo 
nakladatelství: 

Nová kniha […] reflektuje jeden z výrazných fenoménů 19. století: 
zakládání „svobodných osad“ v Severní a Jižní Americe Evropa-
ny, toužícími po jiném společenském kontextu. Stovky utopických 
pokusů měly jeden společný rys: odmítnutí jak politické revoluce 
hlásané komunisty, tak sociálního reformismu, o který usilova-
li socialisté. Kniha uvádí na scénu dva vypravěče a obsahuje tři 
části. První část knihy tvoří zpověď italského anarchisty, který se 
před lety pokusil o založení svobodné komunity v Brazílii. Rychle 
vyjde najevo, že jeho velkolepý projekt ztroskotal, ale není jasné 
proč. Ve druhé části přebírá slovo jeden z osadníků, který popisuje 
vleklé spory, malicherné půtky, boj o moc, nekonečná hlasování, 
problematické uvedení do praxe dobrovolné práce, „volné lásky“ 
atp. Závěrečná část nabízí čtyři možná vyústění příběhu — kte-
rá, což nás od Ouředníka nepřekvapí, žádnými vyústěními vlastně 
nejsou. Podobně jako ve svých předchozích knihách i zde autor 
žongluje se stereotypy a konvencemi, jejichž jsme více či méně 
jasnozřivými zajatci. Ale vzdor svému pesimistickému ladění je 
Ouředníkova kniha nepřímo i holdem těm, kteří bezděčně a plni 
dobré vůle jako první formulovali žádost: „Zastavte svět, chci si 
vystoupit.“ 

Co k tomu dodat? 

Za prvé 

Autor anotace o utopických projektech napsal: „Měly jeden spo-
lečný rys: odmítnutí jak politické revoluce hlásané komunisty, tak 
sociálního reformismu, o který usilovali socialisté.“ Cudně ovšem 
opomenul, že to, co vizionáři snící o ideálních světech především 
odmítali, byla soudobá společnost, které se už tehdy říkalo kapi-
talistická. Socialismus, komunismus či anarchismus, to byly jen 
dílčí podoby tehdejšího snu o lepším lidstvu, které se vzájemně 
prolínaly a sváděly mezi sebou — jak ostatně přesvědčivě  doklá-
dá Ouředníkův text — frakční boj o pravou pravdu.

Za druhé

Je nepopiratelné, že Ouředník je svrchovaný prozaik, který do-
káže i na těch několika málo stranách vytvořit literárně a jazy-
kově přitažlivý, hravý, vtipný a ironický text. První část tohoto 
textu je kreací na téma anarchistických vizí o cestě k budoucímu 
blahu lidstva, jež jsou stylizovány jako dopis přítele přítelkyni, 
tedy jako v devatenáctém století velmi oblíbený literární žánr. 
Autor přitom balancuje mezi obdivem a pochopením pro patos, 
s nímž je stávající svět negován, a mezi sarkastickým odstupem 
od utopických vizí, jež mají zrodit novou realitu. A stejně suve-
rénní je autor i ve druhé, deníkové části, která zaznamenává ces-
tu vystěhovalců lodí a pohrává si s prvními náznaky toho, jak se 
projektovaná idea rozpadá pod nápory každodennosti, ve střetu 
s předpojatostmi společenskými, rasovými a národnostními, ale 
i s danostmi obyčejných lidských povah.

Za třetí 

Navzdory této vypravěčské suverenitě Ouředník svého adresáta 
neohromí. Pro čtenáře náležícího ke společnosti, která ve své pa-
měti nese deziluzi z rozkladu nejen komunistických snů a která je 
dnes prostoupena hlubokou skepsí vůči jakýmkoli hlubším ideá-
lům, není rozpor mezi programem a skutečností, mezi blábolivos-
tí vizionáře, který projektuje ideální komunitu, a reálným životem 
v ní nikterak překvapivý. Neboť kdo by věřil tomu, že utopistický 
projekt uspěje a vznikne dokonalá společnost? Ouředníkova kni-
ha tak působí jako kultivovaná, inteligentní, zábavná a stylisticky 
podařená hříčka potvrzující předem danou tezi. A to je na celou 
knihu trochu málo. 

Za čtvrté 

Pocit, že to je na knihu málo, měl patrně i sám Ouředník, a v po-
slední části svého textu se s tím pokusil něco udělat. Čtenář si 
toho zprvu ani nevšimne, zarazí se až v okamžiku, kdy podru-
hé čte tentýž text a není si jist, jestli nemá déjà vu nebo špatně 

Torzo románu, který není
A N E B  O U Ř E D N Í K O V A  S T R U Č N Á  P R O Z A I C K Á  H Ř Í Č K A

E L I Š K A  F .  J U Ř Í K O V Á

Postmoderna nás naučila mnohému, mimo jiné tomu, že periferie je více než centrum a kus více než celek, jakož i tomu, že náznak je více 
než jasně formulovaná myšlenka. S postmoderně přivřeným okem a důležitým šklebem nám dnes autoři předkládají mnohé projevy své 
chuti vyprávět, nikoli ale vyprávěné domýšlet a dotvářet. Očekává se přitom od nás, že podlehneme suverenitě autora, kouzlu tajemné 
nedořečenosti a s nadšením budeme skryté významy hledat i tam, kde nejsou. Neboť ten, kdo je nenajde, má sám sebe považovat za blba. 
Nuže, četba nejnovější knihy Patrika Ouředníka mě přivedla k úvaze, že takovým blbem, který nehledá, co není, ráda budu. 
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svázaný výtisk. Vzápětí si uvědomí, že čtyři závěrečné kapitoly 
nejen variují obdobné motivy, ale také se všechny shodně jme-
nují (Říjen 1845) a všechny začínají 15. října (tedy dnem, kdy se 
vypravěč znovu vrací ke svým deníkovým zápiskům, aby opět 
vyprávěl, tentokrát již o životě v oné vysněné ideální osadě). Čte-
nář  tedy pochopí to, co pro jistotu oznamuje již anotace, totiž že 
ony čtyři kapitoly mají představovat cosi jako experiment, tedy 
čtyři možné a rovnocenné varianty konce. Nic proti tomu — po-
kud ovšem rozřešíme otázku, proč to autor takto udělal a co tím 
chtěl asi říci. 

Jestliže podlehnete Ouředníkovu kouzlu a neodoláte pokušení 
řešit s veškerou erudicí znalce jím naservírovanou hádanku, do-
poručuji používat slova jako „filozofie, noetická skepse, paralelní 
světy, nejednoznačnost našeho bytí, palimpsest“ a podobně. 

Skutečná odpověď však bude o něco jednodušší. Ony čtyři 
kapitoly nejsou čtyři různé konce příběhu, ale pouze konec je-
diný: stylistický trik, jak uzavřít knihu za situace, kdy autor už 
nechce v líčení osudů svých hrdinů pokračovat a jiný způsob, jak 
přerušit proud života a vyprávění, ho nenapadá. Při pečlivém čte-
ní totiž zjistíte, že  první tři z těchto kapitol měly patrně původně 
tradiční podobu chronologicky navazujících dějů a že celý expe-
riment vznikl dodatečně za použití funkce ctrl C — ctrl V.   Jeho 

cílem bylo převést čtenářovu  pozornost od tématu k samotné for-
mě vyprávění: neurčitost závěru měla výpověď rozmýt a absenci 
skutečné myšlenkové hyperboly nahradit náznakem skryté tajem-
né hloubky, jež by měla čtenáře ponouknout, aby významovou 
mezeru aktivně zaplnil.

Za páté

Já vím: postmoderna, palimpsest, periferie, filozofie, noetická 
skepse, paralelní světy, nejednoznačnost našeho bytí… a jenom 
blb to v knize nenajde. Jsem v tomto asi konzervativní. Jenže 
když čtu Ouředníka a kochám se tím, jak umí psát, jakož i ironic-
kým nadhledem, s nímž vnímá a vyjadřuje svět kolem nás, je mi 
líto, že místo záměrného torza nenapsal tradičnější román,  který 
by neilustroval apriorismy, ale s vědomím odpovědnosti tvůrce 
konstituoval reálné lidské osudy, naděje, sny a ztroskotání. Být 
těch několik vydaných stránek součástí takovéhoto prozaického 
celku, šlo by o vynikající text.

Autorka (nar. 1982) studuje češtinu a religionistiku na Opavské univerzitě.

Patrik Ouředník: Příhodná chvíle, 1855, Torst, Praha 2006
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Milena Hübschmannová byla po Vincenci Lesném, Rudolfu von 
Sowovi a Jiřím Lípovi čtvrtou a patrně i nejvýraznější filoložkou 
zabývající se jazykem a kulturou našich romských spoluobčanů. 
Po dokončení indologických studií (hindštiny, urdštiny a bengál-
štiny) a několika studijních pobytech v Indii obrátila svůj celo-
životní badatelský zájem k severocentrálním romským nářečím. 
Zabývala se systematicky sběrem romského folklóru a vzpomín-
kových vyprávění. Přispěla ke kodifikaci východoslovenského 
subdialektu romštiny a ve spolupráci s Hanou Šebkovou a Annou 
Žigovou sestavila první Romsko-český a česko-romský kapesní 
slovník (Praha 1991). Podařilo se jí prosadit otevření romistic-
kého semináře v rámci indologického ústavu na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy. Vydala dvakrát Romské pohádky (Pra-
ha 1973 a 1999) a rovněž ve dvou vydáních populárně-naučnou 
publikaci Šaj pes dovakeras — Můžeme se domluvit (Olomouc 
1993 a 1999). Základní vědecké studie uveřejnila ve sbornících 
Romové v České republice 1945–1998 (Praha 1999) a Černobílý 
život (Praha 2000) a četné články v odborných časopisech, jako 
jsou naše Archiv orientální a Romano džaniben nebo cizojazyčné 
Études Tsiganes, Lacio drom a Gießener Hefte für Tsiganologie. 
Nadace Charty 77 roku 1994 kladně ohodnotila Cenou Františka 
Kriegla její obhajobu romských národnostních práv a prezident 
republiky jí roku 2002 udělil státní cenu za vynikající vědecké 
a pedagogické výsledky v oboru romistiky.

Vrcholným dílem v její literární tvorbě je edice memorátů 
romských pamětníků, která vyšla koncem loňského roku pod 
názvem Po Židoch Cigáni a s podtitulem Svědectví Romů ze 
Slovenska 1939–1945; název k ní zvolila podle dobového hes-
la používaného v propagandě slovenských gardistů proti tzv. 
neárijcům. Diskriminaci a perzekuci Romů, k níž docházelo 
v období první Slovenské republiky, popsali historici na zákla-
dě tradičních pramenů takřka do všech faktografických detai-
lů, v jejich popisu však absentuje individuální situace s indivi-
duál ními osobnostmi a osudy. Tento nedostatek lze v budoucnu 
odstranit orální historií, jejímž prvním projevem je předložená 
vzpomínková edice.

Editorka shromažďovala původně jen pohádky, přísloví, škád-
livé průpovídky a jiné typické projevy romské slovesnosti. Při 
rozhovorech se její informátoři mimoděk dostávali k nejrůzněj-

ším osobním zážitkům, mezi ni-
miž se nápadně často objevovaly 
vzpomínky na strádání a utrpení 
z období tzv. Slovenského štátu. 
Těmto anakolutům a odbočkám 
věnovala zpočátku pozornost spí-
še jen z jakési zdvořilosti a tepr-
ve po čase v nich začala rozpo-
znávat zajímavá svědectví, která 
od poloviny sedmdesátých let už 
zaznamenávala zcela záměrně 
a obírala se úvahami o jejich pří-
padném dvojjazyčném vydání. 
K tomu však v tehdejší ediční 

politice nenašla příznivou odezvu a plán se jí podařilo uskutečnit 
jenom v silně zredukovaných rozměrech v seriálu na pokračo-
vání, který byl uveřejňován na stránkách prešovského časopisu 
Romano nevo ľil. Ve sběru výpovědí slovenských Romů o perze-
kuci v letech 1939–1945 přesto dál pokračovala a brala si k tomu 
na pomoc i některé své studenty z jazykové školy v Praze a po-
sléze také z Filozofické fakulty. Shromažďovaný soubor se tím 
doplňoval a rozšiřoval o další a další magnetofonové nahrávky. 
V devadesátých letech mohla přejít k jejich přepisu, překládání 
a redakci; tím začala připravovat rukopis pro tisk, o který pro-
jevilo zájem pražské nakladatelství Triáda a zařadilo ho do své 
ediční řady Delfín.

Obsáhlá edice je rozdělena do dvou svazků, z nichž první vy-
šel koncem minulého roku a má celkem devět set stran. Obsahuje 
téměř sedmdesát memorátů (uveřejněných souběžně v českém 
překladu a v romském originále), které zobrazují témata jako 
vystěhovávání romských osad z obcí, omezování pohybu Romů 
a zákaz jejich vstupu do některých slovenských měst; pracovní 
služba romských odvedenců ve slovenské armádě a služba ve 
zbrani romských vojáků na ruské a italské frontě (k tomuto tema-
tickému oddílu bylo připojeno poněkud neústrojně i vzpomínko-
vé vyprávění nejmenované Volyňské Češky o situaci Romů v so-
větské Ukrajině); násilné odvody romských mužů do pracovních 
táborů a tamní jejich exploatace; situace v romských osadách na 
západním Slovensku (do oddílu jsou nenáležitě zařazeny me-
moráty dvou moravských Romů); vztahy mezi Romy a Židy na 
východoslovenském venkově (v tomto oddílu jsou vzpomínková 
vyprávění konfrontována se sděleními dvou židovských pamětní-
ků); účast Romů v partyzánském hnutí a ve Slovenském národ-
ním povstání.

Edice zprostředkovává čtenářské veřejnosti orálně historic-

Poslední dílo docentky Mileny Hübschmannové

Milena Hübschmannová: Po Židoch Cigáni I, 
Triáda, Praha 2005
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ký obraz o jednom z nejstrastiplnějších úseků romské minulosti, 
zatímco historikům, etnologům a lingvistům rozšiřuje okruh je-
jich heuristických možností. Docentka Milena Hübschmannová 

se bohužel vydání svého díla nedočkala. Její život se uzavřel při 
automobilovém neštěstí, k němuž došlo několik měsíců předtím, 
než byl vydán první díl její velké edice. CTIBOR NEČAS

Hledáme svědectví o uplynulém čase v záznamech lidských 
příběhů, v archivních listinách zachycujících události velkých 
dějin, v obrazech či hrobech. Ve všech těchto případech mezi 
sebe a minulost klademe předměty, s jejichž pomocí ji dohle-
dáváme. Minulost se tím zpředmětňuje. Teprve za těmito před-
měty se nám mlhavě zjevuje podoba lidských skutků a procesů, 
v nichž se dějiny uskutečňují. Současně tím od sebe minulost 
oddělujeme. Minulost je prostě minulostí; něčím, co sice před-
chází přítomnosti, ale už je jen jakousi esencí, která vytěkala. 
Ztratili jsme s ní kontakt. A přece je tu stále něco mnohem bez-
prostřednějšího připraveno minulost nám dosvědčit. Něco, co 
nemusíme trpělivě hledat v zaprášených regálech archivů či do-
lovat archeologickou motyčkou z hlíny, ale co zde trvale zůstá-
vá a je kdykoliv na dosah. „Něco“ s výraznou pamětí, a přesto 
často přehlížené. 

Univerzitního profesora Dušana Šlosara znají nejenom čtenáři 
literárního časopisu Host, v němž již několik let pravidelně publi-
kuje krátké a bystré glosy o jazyce naší všednodennosti, ale i uži-
vatelé Příruční mluvnice či Encyklopedického slovníku češtiny. 
Ovšem ti, kdo otevřeli některou z jeho popularizačních knih (Ja-
zyčník či Tisíciletá), vědí už nejenom, co je to etymologie (a tedy 
že badatelský zájem pana profesora většinou motýli přežijí), ale 

nadto zjistili, že napínavé detektivní činnosti se neoddávají jen 
hrdinové kriminálních románů. 

Podobný charakter má i poslední Šlosarova knížka Otisky, 
v níž autor prostřednictvím šedesáti krátkých kapitolek rozkrývá 
genetickou informaci slov, aby nám ukázal, že slova si pamatují 
— za nás i na nás. Vlastně si vůbec neuvědomujeme, jak mnoho 
slov, která používáme, má arabský rodokmen, že nás jménem Ji-
zery zdraví naši keltští předkové, že brněnskou šalinou se nám 
zase připomínají němečtí spoluobčané, které jsme sice odsunuli, 
ale (elektri)che Linie (šaliny) nám na ně dnes a denně nedají zapo-
menout, nebo třeba že český název vesnice a moravské pojmeno-
vání dědina pro tutéž skutečnost jsou důsledkem hustých pra lesů 
na Vysočině. Dušan Šlosar nás však upozorňuje nejenom na to, 
že používáme slova, jimž jsme přestali rozumět, ale že znovu jim 
porozumět znamená učinit správný krok směrem k upevnění naší 
identity, která — ať se nám to líbí či nikoliv — není jen záležitostí 
dnešního dne. Šlosar se probírá i slovy, která se už vytratila z na-
šeho jazyka a jimž nejenže nerozumíme, ale už je ani neumíme 
použít. Můžeme namítnout, že když už nemáme třináctý měsíc, je 
možné zapomenout i na jeho název — hruden, že racionální skep-
se, s níž jsme rozpoznali, že bezový keř není sídlem temných sil, 
zdůvodňuje i zapomenutí na slovo hural, faktem ale je, že po kaž-
dém slově zůstane prázdno. Slova tu totiž nejsou sama za sebe, 
ale k něčemu odkazují. A jestliže my ztrácíme historickou paměť, 
slova ji neztrácejí — tedy v případě, že jim dokážeme naslouchat. 
Dušan Šlosar nás to učí kultivovaně naléhavým způsobem. I díky 
tomu si můžeme uvědomit, že to nejenom my používáme slova, 
ale slova právě tak používají nás. TOMÁŠ KUBÍČEK

Snímání otisků

Dušan Šlosar: Otisky, ilustroval Jan Steklík, Dokořán, Praha 2006

Existuje psaní travnaté a psaní stromové. Text-tráva vrůstá do 
kulturní půdy jenom na centimetry, drží se na povrchu, sbírá vodu 
z krátkých a nepravidelných přeháněk a smiřuje se s brzkým 
zmizením, neboť je sice ontogeneticky nahraditelný, ale filoge-
neticky nezničitelný. Přesněji: styl a individualita zde nejsou zá-
ležitostí jednotlivce, nýbrž druhu. Publicisté, recenzenti, sloup-
kaři a komentátoři se mění každou vteřinou, což ale v podstatě 
neovlivňuje obecný, žánrový ráz jejich tvorby. To se týká všech 
oblastí — skončí přeháňka, a končí i kulturní jev na ni napoje-
ný. Abychom si však dobře rozuměli: tráva a stromy jsou stej-
ně důležité, kulturní krajina porostlá jen a jen stromy, tedy jen 
díly univerzální kvality, je nepředstavitelná. Pustinu mezi stromy 
musí něco vyplňovat. Malér vzniká až v okamžiku, kdy se tráva 
zblázní a začne se vydávat za strom.

Takový případ potkal Jana Rejžka, hudebního, filmového a te-
levizního kritika, který na nás v knize Z mého deníčku: 1984–2003 
bodře vytasil skoro dvacetiletou sklizeň svých sloupků a komen-
tářů. Jsou to krátkodeché výjevy, které jen stěží přežijí ve změně-

ném historickém ovzduší: jsou 
sémanticky závislé na živinách, 
které se během času z půdy dě-
jin vytratily. Namátkou: „Vá-
noce světili i komunisté. Nový 
rok slaví i abstinenti, jen s tím 
17. listopadem to není nějak 
jasné [...] Nečekejme, že každý 
rok přijede na Václavák ame-
rický prezident, jako předloni, 
a udeří do zvonů [...] Obávám 
se, že symbolem letošních roz-
paků kolem tříletého jubilea ‚od 
Národní‘ byl pokažený televizní 
záznam besedy Václava Havla 

v Karolinu se studenty. I kdyby to nepopletl nešťastný redaktor 
z České televize, zůstal by neuspokojivý dojem z besedy samot-
né. Takhle nudně, nezajímavě že se ptali studenti? Takhle nejapně 
že otázky ‚tlumočil‘ rektor Palouš? Takhle široce, bez jiskry, una-
veně že odpovídal příští český prezident? Pak to vysvětlila Eva 
Martínková v Lidových novinách — vstup pouze na vstupenky. 
Ale jen v kožené organizaci akce to nebude...“ A tak dále, a tak 
podobně na šesti stech stranách. V případě citací se jedná o po-
ctivou ostrou reakci na mediální průšvih, proč bychom ji ale měli 

Rejžkova publicistická summa

Jan Rejžek: Z mého deníčku: 1984–2003, XYZ, Praha 2005
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číst dnes, v roce 2006? Hloubal jsem nad tím dlouho, žádný důvod 
jsem však nenašel. Ona slova splnila svou úlohu a jejich energie je 
pryč, nakupením milionů stébel trávy dub přece nevznikne.

Dejme tomu, že existenci knihy přece jenom lze zdůvodnit, 
že se možná najde někdo, třeba historik, pro něhož má tato kni-
ha hodnotu. Ani tehdy to ale nebude příjemná četba. Rejžek osm-
desátých let je všestranný, sečtělý, vášnivý kritik kulturního dění, 
sem tam se dokonce objeví pokus zobecnění, uvedení do širších, 
světových a historických souvislostí, jazyk je vybroušený, ná-
pady překvapující, text hutný, ucelený a promyšlený, obzvláště 
tam, kde je řeč o hudbě. Bohužel, postupem času se kritikova 
perspektiva drasticky zužuje do mezí politického milieu. Většina 
poznámek se navíc obírá jenom společenským povrchem tohoto 
milieu, a pokud autor získává aspoň částečný nadhled, je skoro 
nesrozumitelný, neboť automaticky předpokládá, že každý čte-
nář ví, o čem je řeč. Informace, které by čtenáři bez patřičných 

předpokladů pomohly porozumět eliptickému stylu jeho textů, 
bez skrupulí vynechává. Elipsa a zkratka jsou v akční žurnalis-
tice běžné, neboť deníky a týdeníky synchronně sledují průběh 
společenského života. Stačí ale pár měsíců, aby se takový text 
stal nesrozumitelnou šifrou. A to je právě Rejžkův případ. Pokud 
je vám nyní dvacet, což znamená, že v roce 1992 vám bylo šest, 
můžete si místo Rejžkova Deníčku klidně v knihovně vypůjčit 
 nějaký kabalistický text v hebrejštině.

Novinařina tohoto druhu se musí smířit s tím, že má blíž 
k happeningu než k architektuře, a vědomí tohoto příbuzenství 
využít, neboť její pomíjivost plně nahrazuje možnost zásahu, so-
ciální a kulturní akceschopnost. Raymond Aron napsal, že jsme 
buď podmětem dějin, anebo jejich předmětem — být obojí není 
možné. Hrdina filmu Clerks Kevina Smitha to vyjádřil názorněji: 
„Ser, nebo slez z nočníku.“ Jan Rejžek se patrně pokoušel tyto 
protichůdné polohy spojit... IGOR KĘDZIERSKI

„Čím jsem starší, tím silněji vnímám, jak všechna literatura, 
všechna chvála či proslulost jsou více a více jen záležitostí oka-
mžiku. V naší potrhle spěchající a informacemi zahlcené době té-
měř vše je zapomenuto ještě dříve, než je to vzato na vědomí.“ Ta 
slova pronesl Ivan Klíma při přebírání Ceny Franze Kafky v říjnu 
2002. A se vší vehemencí je nyní popírá svou nejnovější knihou 
fejetonů s názvem Kostlivec pod kobercem.

Při čtení máme občas pocit, jako bychom se s textem už ně-
kdy setkali. Naše tušení je správné: Klímovy fejetony byly otiš-
těny v Lidových novinách a v časopise Xantypa. Navíc nejsou 
z těch, které běžně vnímáme pouze jako informační smog a jež 
naší pozorností jen beze zbytku prošumí. Zkušený prozaik, dra-
matik a publicista totiž dovede vyhmátnout aktuální téma a svý-
mi mnohdy ironickými i kritickými texty umí zaujmout a znepo-
kojit.

Kniha je rozdělena — víceméně jenom pro přehlednost — do 
osmi částí, jejichž názvy by snad ani nemusely být až tak rozver-
ně vtipné. Autorův humor totiž nepramení z lehkonohé nadsázky, 
nýbrž spíše z lakonického konstatování skutečnosti:

V dávných dobách bylo vládnoucím náboženstvím v Čemorsku 
pohanství. (Pro méně zasvěcené: pohany nazýváme ty, kdo ještě 
neznali televizi a věřili v mnoho bohů a bohyň, jimž přinášeli i živé 
oběti.) Pak po staletí vládlo náboženství křesťanské. (První křes-
ťané byli ti, kdo rovněž neznali televizi, zato věřili v neomylného 
trojjediného Boha, ve zmrtvýchvstání a zrušili živé oběti.) Krátce 
vládlo v Čemorsku i náboženství komunistické. (Komunisty nazý-
váme ty, kdo věří v trojjediného neomylného učitele, Marxe, Engel-
se a Lenina, a obnovili lidské oběti.) […] Dostáváme se k dnešku, 
kdy vládne náboženství tržní. (Pro nezasvěcené: vyznavači trhu už 

znají televizi a namísto slávy Boží 
uctívají slávu Zboží.)

Některé fejetony jsou při konsta-
tování naší soudobé skutečnosti 
natolik bezvýchodně pravdivé, 
že člověk odloží knihu a jde 
umýt nádobí nebo utřít prach, 
aby se uklidnil, aby se vydý-
chal. Na mne tak působily třeba 
„Obyčejný kriminální příběh“ 
či fejeton nazvaný „Kdo lže, ten 
vítězí“. Přesně tak to vidím i já 
sám, stejně to cítí většina čtená-
řů. Nenaděláme s tím ale bohu-
žel nic.

Ivan Klíma však ve své nové 
publikaci rozhodně není pouhým glosátorem a jeho kniha není jen 
souborem fejetonů. Ve svébytnosti celku jde o závažné svědectví 
českého začátku třetího tisíciletí. Autor je zde v odkrývání mas-
mediálních blábolů a všelikých pitomostí i zvěrstev našeho sou-
dobého blahobytu a nepřestajné zábavy důstojným dědicem svých 
předchůdců Jana Nerudy, Karla Čapka či Ferdinanda Peroutky.

Přemítám, jakým čtenářům je Kostlivec pod kobercem pře-
devším určen. Pro mladé v něm může být autor přemrštěným 
moralistou, méně náročným vnímatelům se zde zase může jevit 
třeba příliš sofistikovaným, málo úderným. Pro mne osobně je 
v této knize Ivan Klíma vnímavým a poctivým občanem i uměl-
cem, který svrchovaně postihl naši současnou skutečnost jazykem 
i stylem neokázale výstižným.

Na závěr ještě příjemné konstatování, že kniha je pečlivě 
zredigována po obsahové i technické stránce a vytištěna zře-
telným typem písma na slušném papíře, její pevný obal se ne-
rozpadne ani po několikerém přečtení. Stojí za to mít ji ve své 
knihovně. JOSEF PROKEŠ

Moralista humorně smutný

Ivan Klíma: Kostlivec pod kobercem, Academia, Praha 2005
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Václav Jirásek (nar. 1965) patřil na přelomu osm-
desátých a devadesátých let k protagonistům sku-
piny Bratrstvo. Její brilantní stylizace měla široké 
rozpětí mezi osobitou obskurností, příbuznou BKS, 
a mezi političností v užití totalitních symbolů, čímž 
se srovnávala se slovinským NSK. Společně s Iva-
nem Pinkavou a Robertem Novákem prezentoval 
Jirásek ještě uprostřed devadesátých let v pražském 
Rudolfinu soubor na téma Memento mori, který 
k překvapení pořadatelů dosáhl masové popularity. 
Nicméně věk skupin devadesátých let skončil. Ivan 
Pinkava nyní víceméně setrvává ve stylizovaném 
portrétu oduchovnělého, stalkerovského a zobecně-
ného člověka, jak jej představil ve společné prezen-
taci se sochařem Davidem Moješčíkem v brněnské 
galerii Ars. Václav Jirásek až do konce dubna v praž-
ském Rudolfinu vystavuje ucelený soubor Industria, 
který patří plně do současných souvislostí.
Jen v prvním plánu lze hovořit o „brutálních obra-
zech industriálního světa“, i když soubor barevných 
fotografických obrazů vznikl ve zrušené továrně. 
Drama umírajícího průmyslu lépe zachycuje dopro-
vodný program, video Factory od čínského autora 
Chen Chieh-jena. V něm se prolíná specificky čínská 
historie, návštěvy delegací, masové šití, dělnice tvo-
řící ornamenty v práci i spánku na šicích strojích. 

Vyhozené dělnice coby živé sochy prezentují výrobky 
zmizelé továrny. Film je prosycen odkazy, ale je silný 
i ve vlastní reportážní výpovědi podložené uzavře-
ním továrny kvůli hrabivosti majitele.
Pro Václava Jiráska nejsou osudy lidí v průmyslu důle-
žité. Autor sleduje jejich otisky v komorních scénách 
sedaček, odpočinkových zákoutích, anebo je prezen-
tuje v pracovních kombinézách a maskách, které jim 
dávají až chimérickou přízračnost. Nečteme jejich 
individuální osudy, ale souvislosti optické — někdy 
halucinatorně přesahující až k symbolistní malbě. 
Kápě na hlavě maskovaného dělníka připomíná kří-
dlo bělostné Pallady v poeovském obraze Fernanda 
Khnopffa. Estetika symbolistní se proměňuje v es-
tetiku lidí-robotů a lidí-mutantů. Žádné románové 
„perličky na dně“ nebo „pestré vrstvy“. V nenápadné 
návaznosti na předešlou kubrickovskou instalaci 
Milana Caise fotograf mapuje zaměnitelnými jedinci 
realizovanou odyseu konce průmyslové éry.
Zatímco postavy se zjevují ve vymezených zákoutích, 
rozsáhlé prostory umírající továrny zobrazuje Jirásek 
bez nich. Dosahuje monumentality jednoho z největ-
ších obdobných tvůrců současnosti, kterým je Edward 
Burtynsky. Ten si u svých Lomů, Tří soutěsek a demon-
tovaných Lodí vystačí bez historických odkazů, kte-
ré naopak Jiráskovu tvorbu posouvají do estetického 

světa malovaného obrazu. Jiráskův pohled do továrny 
s rytmicky se střídajícími světlíky je například parafrází 
Pohledu do Louvru od preromantika Huberta Roberta.
Asi nejvýznamnějším aspektem vystaveného soubo-
ru je „nalézaný minimalismus“. Zázračně pravidelná 
kamenná koule uprostřed zmatku trosek evokuje 
preromantickou Wiedeweldtovu ideu o nordickém 
monumentu, který musí být nezobrazivý. Jirásek 
v továrně nalézá kruhové objekty, jaké dnes vytvá-
řejí minimalisté. Nenastal okamžik, v němž již není 
třeba minimalismus vytvářet, ale stačí jej v mnoho-
tvárné realitě pro sebe nalézat?
Jak je tomu bohužel v Rudolfinu obvyklé, výborná 
expozice je doprovozena nepřesným a zavádějícím 
textem. Vícevrstevnatá struktura estetických i his-
torických souvislostí se vzpírá definici „speciálního 
projektu“, jehož „jediným tématem jsou ‚umírají-
cí‘ továrny“. Námětem snad, ale nikoliv tématem. 
A vůbec nejde o dokument. Soubor velkoformáto-
vých fotografických obrazů staví nový standard pro 
nový symbolismus mimořádné vytříbenosti. Nové 
umění, které vychází z optiky dvacátého století, pra-
cuje volně s ikonami různých epoch a vyjadřuje vý-
znamy současné. PAVEL ONDRAČKA

Václav Jirásek: Industria, Galerie Rudolfinum, Praha
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Bylo víceméně otázkou času, kdy se slavný román norského spi-
sovatele Erlenda Loea (nar. 1969) dostane mezi české čtenáře. 
Jeho úspěch věštilo i vydání na Slovensku, kde byl náklad prak-
ticky okamžitě rozebrán, i udělení čestného uznání v překlada-
telské soutěži Jiřího Levého Kateřině Krištůfkové v roce 2004, 
ale až nakladatelství Doplněk se chopilo šance a zařadilo knihu 
do své edice současných norských autorů. Výběr Doplňku je tak 
výjimečně reprezentativní — těžko by se našli tři z hlediska stylu 
tak rozdílní autoři jako Hanne Ørstaviková, Lars Saabye Chris-
tensen a Erlend Loe.

Naivní. Super je Loeovým druhým románem, ale bezesporu 
tím nejznámějším a nejpřekládanějším. Pokud by byl zamýšlen 
jako propagace nového typu literatury, bylo by jistě snadné nazvat 
jej manifestem literárního směru „nový naivismus“, který reago-
val na čtenářsky náročnou literaturu osmdesátých let. V kontrastu 
s obsahem knihy však slovo manifest působí dosti nepatřičně.

Bezejmenná hlavní postava prochází katarzí po osobní krizi 
vyvolané zdánlivě nevinnou událostí — oslavou pětadvacátých 
narozenin s bratrem a s rodiči. Po prohrané partii kroketu se anti-
hrdina zhroutí („zvadne jako kytka“) a rozhodne se změnit svůj 
dosavadní život. Odejde ze studií, prodá knihy a televizi, vypoví 
podnájem a předplatné novin, uzavře se do bytu po bratrovi, který 
odjel do zahraničí, a začne bilancovat.

Sepisuje si seznamy toho, co má a co nemá, co v něm probou-
zelo nadšení, když byl malý, o čem něco ví a o čem neví nic, co 
by si chtěl koupit atd. Jeho bilance je sice kladná, ale od minu-
su jej dělí jen pár kroků. A hlavně, chybí mu směr a perspektiva. 
„Perspektiva by měla být něco, co by si člověk měl mít možnost 
koupit a aplikovat nitrožilně.“

Rozhodne se začít od nuly a hlavně pomalu. Jako by se snažil 
napravit svou předchozí existenci návratem do dětství — koupí 
si obyčejný dětský míč a každý večer si s ním hází, skamarádí se 
s malým klukem ze sousedství, jezdí na kole bez cíle, dělá pros-
té fyzikální pokusy, pořídí si dětskou zatloukačku a tráví dlouhé 
hodiny zatloukáním a vytloukáním kolíků. Všechno dělá pomalu, 
promyšleně, svou činnost pečlivě reflektuje a snaží se vyhýbat 

možným střetům se vším nepří-
jemným. Jakékoli, i nechtěné 
pokusy kontaktovat předchozí 
život končí většinou nešťastně. 
Své první krůčky v novém ži-
votě jen opatrně míchá s četbou 
odborné literatury o času a teo-
rii relativity.

Na cestě zpátky do společ-
nosti má několik průvodců — 
nepřítomného kamaráda Kima, 
který mu posílá faxy odkudsi 
z osamělé meteorologické stani-
ce, kluka Børreho ze sousedství, 
později se přidá dívka Lisa a na-

konec i bratr, kterým to všechno začalo. Díky nim se odváží i na 
dalekou cestu do New Yorku, v jejímž závěru opět získá křehkou 
důvěru v sebe i v budoucnost.

Antihrdinův postup ovšem není ani směšný, ani naivní. Tako-
vý nám může připadat jeho jazyk a jeho nápady (snaží se podo-
mácku vyrobit vakuum a pozorovat v něm rychlost fotonů), ale 
tato naivita je viditelná pouze z naší vlastní perspektivy. Z po-
hledu vypravěče se jedná o jediný správný způsob, jak si obno-
vit sebedůvěru a získat jistotu, že věci spolu souvisejí. Otočením 
knoflíku na nulu získá úplně nový pohled na svět i na sebe samé-
ho, odstup od problémů a pseudoproblémů moderní společnosti 
a suché komentování vlastní existence mu dovolí pomalu se jako 
dítě znovu naučit žít ve společnosti.

I když kniha popisuje víceméně tristní události, svým lapidár-
ním jazykem protkaným jemným a místy absurdním humorem 
dokáže ve čtenáři vzbudit bezbřehé nadšení a empatii. Stačí si jen 
představit, že podobný zlom v životě se může udát kdykoli a ko-
mukoli. Pokud se ale čtenář odmítne přepravit ze svého břehu na 
břeh Loeova antihrdiny, může sympatie a úsměv nahradit hlubo-
ké pohrdání právě onou proklamovanou naivitou. Loeova naivita 
však není laciná, je z ní cítit, že dokáže být mocnou zbraní proti 
honbě za penězi a kariérou ve společnosti, která díky své prosperi-
tě tak trochu zapomněla na některé základní lidské hodnoty. Z to-
hoto hlediska se ztráta devíti let, která prošla od vydání norského 
originálu, nejeví nijak osudově. Akcelerace životního stylu české 
společnosti zcela jistě ještě nedosáhla vrcholu a zatloukačky se na 
náš trh dostaly stejně až v poslední době. DANIELA MRÁZOVÁ

Nic naivního mi není cizí

Erlend Loe: Naivní. Super, přeložila Kateřina Krištůfková, Doplněk, Brno 2005

Spíše než výrazem touhy po působivé poutavosti jsou povídky 
amerického spisovatele Leonarda Michaelse svéráznou interpre-
tací ducha doby, sdělením pocitů „generace mezi“. Směs komic-
kých, masochistických, hyper- i surrealistických textů má však 
svou přitažlivost. Dobrodružství je často už v nutnosti sledovat 
a udržet smysl, který autor zamýšlel. Jednoznačně citelná je ra-
dost (i když někdy spíš groteskně pokřivený úsměšek), s níž spi-
sovatel tvořil i ty nejdrobnější ze svých záznamů.

Výběrem ze dvou povídko-
vých souborů vydaných v an-
gličtině v letech 1969 a 1975 
vznikly dvě knihy povídek 
v českém překladu. Naklada-
telství Dybbuk tak pořídilo vy-
brané spisy, do nichž zařadilo 
povídky „pro tohoto autora klí-
čové a reprezentativní“. Již pro-
myšlený název českého vydání 
poukazuje na to, že je dobré mít 
obě knihy, i když každá z nich 
je už dostatečným vzorkem.

Leonard Michaels (1933–
2003) patřil ke generaci an-

Levicí i pravicí, stojící a běžící
Leonard Michaels: Levá noha, co běží, 
přeložila Markéta Hofmeisterová, Dybbuk, Praha 2004
Leonard Michaels: Pravá noha, co stojí, 
přeložila Markéta Hofmeisterová, Dybbuk, Praha 2005
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glic ky píšících potomků židovských přistěhovalců do Ameriky. 
V Mi chaelsově případě šlo o rodinu polských imigrantů, v níž se 
zpočátku hovořilo pouze jidiš. Výrazy tohoto svérázného jazyko-
vého komplexu zůstaly pozdějšímu spisovateli jako „evropské dě-
dictví“, spolu s oblibou krátkých, vtipných či poučných historek 
příznačných pro evropská zábavná i mravokárná vyprávění šířená 
právě příslušníky židovského národa. Na rozdíl od nich však Mi-
chaelsovy zkazky nemívají pointu, happy end ani morální  naučení.

Coby spisovatel je Michaels řazen do stejné skupiny jako 
do prostoru sexuality vášnivě vnořený Philip Roth, vynalézavě 
neuctivý Stanley Elkin, jadrný a výřečný Saul Bellow nebo Ber-
nard Malamud. Základní prvky a pocity dané příslušností k určité 
(svým způsobem uzavřené) menšině jsou jistě shodné. Osobitost 
i sémantické gesto svých textů vystavěl Michaels na zvukomalbě 
a surreálnosti. Na těchto klíčových pojmech je nabalen zbytek, 
příběhy z manželského života, drobné humorné, hořké až cynické 
historky.

Vztah k „židovství“, ke zvykům, rituálům i k neodmyslitelné 
zátěži pronásledování a likvidace, to vše exportované ze „starého 
kontinentu“ (a v českém překladu nejvíce známé z děl I. B. Sin-
gera a Ch. Potoka), je jen občas probleskující jiskrou, spíš kulisou 
než nějakým hybatelem. Leonard Michaels nepopisuje zkušenost 
přistěhovalců ani specifika židovského způsobu života. Židovství 
ani osud židovstva nehrají v psychoanalytických sekvencích roli 
zátěže či frustrace. Vzhledem k době, v níž Michaelsovy povídky 
vznikaly, je v textech zřejmý odér uvolněné atmosféry, otevřeně 
sdílené sexuality a levicového intelektualismu. Spisovatelovými 
proroky a myšlenkovými inspirátory byli nejspíš Freud, Marx 
a Sartre. V této poloze je možné číst Michaelsovy povídky jako 
doklad duchovního prostředí konkrétního období (povídka „V pa-
desátých letech“). Přestože spojení s židovskými kořeny bylo 
pevné a pro autora inspirativní, zároveň byl bytostně Američa-
nem a Newyorčanem brilantně znajícím velkoměstské prostředí.

Z mnohých Michaelsových textů získá čtenář dojem, že 
New York šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století byl 

zabydlen zástupy psychoanalyticky se zpytujících, bezradných, 
woodyallenovsky astenických mužů, kteří si (podobně jako 
postavy Allenových filmů ze sedmdesátých a osmdesátých let) 
stěžují na krizi života osobního i obecného. Atmosféru neorto-
doxní židovské komunity v New Yorku daného období výbor-
ně vystihli oba, režisér i spisovatel, přičemž vztah ke krátkým 
vtipným povídkám, situační komice i tragikomickým skečům je 
společný oběma tvůrcům. Michaels je jen o poznání agresiv-
nější, razantnější, a především ke svým postavám zcela nemi-
losrdný.

Společným leitmotivem povídek Leonarda Michaelse je stále 
se opakující rozpolcenost, vztek a opozice. K vytyčení hlavních 
znepřátelených pólů slouží postavy muže a ženy, lidí neschop-
ných žít společně, nezpůsobilých vzájemně se jeden druhému 
oddat. Stojí vždy proti sobě, ale nejsou schopni se rozejít. Ne-
být spolu je nemožné, i když soužití vede téměř k smrti. V duchu 
jungovské psychoanalýzy jde především o zápas mezi touhami 
těla a duše a realitou, která je drsná, útočná a primitivní. Oběma 
povídkovými soubory procházejí postavy Philip, Henry a Merjo-
rie, v nichž absurdita partnerských vztahů krystalizuje v absolutní 
míjení se a nesmyslné setkávání.

Zvláštní jsou Michaelsovy povídky především v pasážích, kdy 
se vzdaluje realitě a propadá básnivosti, metaforičnosti a zvuko-
malbě. Tehdy text připomíná jazykové cvičení či báseň v próze: 

Tu noc jsem ve snu potkal Kafku. Plula tam loď. V jedné z kajut, 
kde plísně ohryzávaly stěny, jsem předčítal povídku. Věty plynuly 
z mých úst, braly na sebe podobu úhořů a proplétaly se mezi tváře-
mi v kajutě elegantně kovově, plazily se velmi jemně, vzbuzovaly 
pozornost a zároveň si jich nikdo nevšímal.

Mimořádné uznání je třeba vyslovit překladatelce obou výbo-
rů, neboť, jak bylo řečeno, Michaelsovy texty jsou především 
založeny na zvukomalbě, rytmu a dynamice anglického jazyka. 
Z překladu je znatelné souznění a porozumění originálu, a tedy 
i zprostředkování věrohodného dojmu. MILENA M. MAREŠOVÁ

Vrstvenou koláží horečnatých výstřižků paměti se dá nazvat krát-
ká, zato však obsažná próza chilského spisovatele Roberta Bolaña 
(1953–2003). Navzdory místnímu názvu v titulu knihy autor, vel-
ký světoběžník, v textu vyjevuje obrazy jak své rodné země, tak 
i na scénách zemí, v nichž za svůj krátký život střídavě pobýval. 
Zde jsou to především Mexiko, Francie, Španělsko a Itálie. Než 
Bolañovi v osmdesátých letech začaly výhry z literárních soutěží 
stačit na živobytí, vyzkoušel si nejrůznější povolání, od umývače 
nádobí po nočního hlídače. Známý byl nejprve spíše jako básník 
a teprve po čase se dokázal prosadit jako jeden z nejvýznamněj-
ších chilských prozaiků.

Stěžejní linie textu je poměrně jednoduchá. Kněz, básník 
a literární kritik Sebastián Urrutia Lacroix, známý také pod 
pseudonymem Ibacache, blouzní na smrtelné posteli a z jeho 
podvědomí vyplývají na povrch rozličné a všelijak poskládané 
obrazy, které do dějové linie vplétají četné odbočky. Navzdory 

neovladatelnému blouznění si však události udržují chronolo-
gický sled, který čtenáři pomáhá vnímat Ibacachovy literární 
začátky, nesmělost při prvních setkáních s významnými před-
staviteli chilského literárního světa (například s básníkem Pa-
blem Nerudou či fiktivní postavou literárního kritika Farewella, 
inspirovanou snad skutečně žijícím literárním kritikem) a jeho 
uměleckou a kritickou tvorbu. Na kněžské řemeslo a literaturu 
se nabalí pomoc pánům Oidovi a Odeimovi na zvláštním pro-
jektu „studie o udržování kostelů“, při němž se kněz vydává do 
Evropy, aby pomocí sokolů zbavil kostely holubů. Titíž pánové 
později kněze „pobídnou“ k čemusi, co nazývají „službou vlas-
ti“: chopí se Ibacachovy kladné odpovědi na otázku, zda ví něco 
o marxismu, a zcela zvláštní logikou dojdou k závěru, že ačko-
li kněz ví zhruba tolik co každý trochu vzdělaný člověk, může 
kněz marxismus vyučovat. Mezi jeho žáky se ovšem ocitne také 
sám Augusto Pinochet, přičemž Ibacache se podivuje nad tím, že 
po nešťastném rozšíření této informace se veřejnost k tak kom-
promitující skutečnosti staví lhostejně. Jiný úsek Ibacachova 
blouznění se zaobírá literárními dýchánky u Maríi Canalesové, 
při nichž vyjde najevo, že její manžel je agentem tajné policie. 
Celý sled událostí se nakonec vrátí k horečce kněze na smrtelné 
posteli.

Kněz učitelem marxismu

Roberto Bolaño: Chilské nokturno, přeložil Daniel Nemrava, Garamond, Praha 2005
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Titul knihy již předesílá hudební obsah; přesto čtenáře míra 
a kvalita hudebnosti textu překvapí. Próza je komponována jako 
ucelený tok melodie, těžko se dá přerušit — stejně jako hudební 
skladbu i vyprávění kněze Ibacacha je třeba vyslechnout najed-
nou. Úseky táhlých souvětí oživují staccata svižných krátkých 
vět, dokud se rytmus opět nezpomalí. Některé až surrealistické 
obrazy se v repeticích neustále vracejí (trubadúr Sordello, zestár-
lý mladík — jakýsi stín svědomí pronásledující kněze, jeho druhé 
já; poletující krvaví holubi či nenechavé ruce homosexuálů).

Pro hudební polohu textu stejně jako pro její obrazové výje-
vy je charakteristický kontrast. Na tomto pozadí lze pozorovat 
protiklad města a venkova, dionýského a apollinského principu, 
pohybu a strnulosti, duchovna a materiálna, oduševnělosti a tupo-
sti, svobody a spoutanosti. Horečnatým blouzněním proklouzává 
zástup postav skutečných, napůl fiktivních a úplně fiktivních, bez 
zřetelně daných hranic. Mezi tyto postavy se řadí například zmí-
něný Pablo Neruda, jeho obdivovatel, literární kritik s pseudo-
nymem Farewell (zvoleným podle stejnojmenné Nerudovy bás-
ně), německý esejista Ernst Jünger, Augusto Pinochet, celá řada 
papežů, guatemalský malíř žijící ve válečné Paříži, který tepr-
ve tam namaluje obraz s panoramatem města Mexika, obuvník 
a jeho Vrch hrdinů — příběh navozující atmosféru Wildeových 
pohádek, pánové Oido a Odeim, jejichž jména jsou slovní hříč-
kou (čteno pozpátku: Odio = nenávist, Miedo = strach), knězové 
evropských kostelů zařazených do „studie o udržování kostelů“ 

— k těm všem se horečnatá mysl protagonisty propracuje. Z hlu-
bin podvědomí tak na povrch vyplývají nejstěžejnější okamžiky 
Ibacachova života spjaté s těmito postavami, taví se v knězově 
horečce a všelijak se kroutí, tento tav se mísí s polobdělými stavy, 
když kněz na okamžik procitá v úlevných přestávkách. Podvědo-
mí vyplavuje střepy spodních vrstev koláže a lepí je na povrch, 
z prožitého tvoří zážitky nové.

Kultura a vzdělanost narážejí na tvrdost barbarství, i kně-
zova nedotknutelná modla Farewell se nakonec jeví prostoduše 
a přízemně, čímž Bolaño dosahuje dalšího kontrastu, a sice mezi 
dvěma postavami, které k sobě měly na počátku blízko. Vše se 
převrací, vše je možné, absurdní situace jsou podávány se zará-
žející samozřejmostí. Knězův snový vír zjevuje postupnou ztrátu 
iluzí, vyobrazuje rozčarování na sklonku života, rozčarování ze 
společnosti a jejího úpadku, zároveň se vyhýbá hodnocení, pou-
ze konstatuje a klade otázky bez odpovědí, poodhaluje zákoutí 
a ponechává prostor čtenáři, aby sám hledal souvislosti mezi jed-
notlivými výstřižky jeho života a snažil se nehtem proškrábat pod 
jejich slupku.

Chilské nokturno se svou jedinečností bezpochyby řadí mezi 
nejpozoruhodnější světové prózy. Přímo ukázkové zacházení 
s plastickými metaforami, jednolitý proud textu, ve kterém se 
srozumitelně slévá hned několik rovin v melodické snové plavbě, 
poskytují opravdový požitek z četby. Škoda jen, že více děl Bola-
ñova talentu se už nedočkáme. DENISA KANTNEROVÁ

Mýty jsou starší než lidstvo samo. Anebo, skromněji řečeno, 
mnohem starší a nadčasovější než patriarchálně orientovaná ev-
ropská civilizace. Stejně tak prazákladní a nazíráno perspektivou 
relativně krátkých kulturních dějin západní kultury předčasný je 
lidský sklon poddat se nekontrolovatelnému proudu nevědomých 
asociací. Prastará je i lidská touha racionálně zvládnout nezkrot-
ný proud emocionality, výstižně popsaná v Platónově podoben-
ství z Faidra o vozataji a koních.

Vzájemné podmíněnosti imaginární a racionální složky kaž-
dého uměleckého gesta si všimli už představitelé romantických 
estetických teorií. Prudkou vlnu masového zájmu o tento feno-
mén vyvolala ale kupodivu až módní freudiánská psychoanalý-
za a ještě módnější hlubinná archetypální teorie. Freudovy spisy 
ovlivnily nespočet avantgardních počinů. Bez Freuda by rozhod-
ně nevznikla Bretonova Nadja ani Tzarovy extremistické dada-
istické provokace. Naopak bez Jungových archetypálních teorií 
byla velice snadno sepsána většina jím analyzovaných gnostic-
kých středověkých textů. To ale jeho archetypální teorii neubírá 
ani dnes na uhrančivosti. Autor zorientovaný v teorii synchroni-
city i v metodách její reflexe v evropské literární tradici může mít 
na růžích ustláno.

Pokud je navíc vystudovaným psychologem s praxí a schop-
ným stylistou v jedné osobě, nemusí dnes už rozhodně psát jen 
do šuplíku. Toho si byla zajisté dobře vědoma Olga Tokarczu-
ková, která si dokonce mohla dovolit u nás zatím nemyslitelný 
luxus — vzdát se zcela své psychoterapeutické praxe a pustit 

se do psaní v zapadlé polské dědince poblíž českých hranic.
Prorazila nejen v Polsku, ale poměrně zdařile expandovala 

i do České republiky, kde se překládá jedno její dílo za druhým. 
Nedlouho po románech Pravěk a jiné časy a Denní dům, noční 
dům pustila autorka do oběhu cyklus povídek Hra na spoustu 
bubínků. Tokarczuková si dvěma předchozími prózami nastavila 
poměrně vysokou laťku a její povídkový cyklus vyzněl poněkud 
rozpačitěji. Ze souboru koncipovaného do tří cyklů vychází nej-
zdařileji jeho první část. U ní by autorka mohla skromně zůstat 
a vydat ji samostatně. Čtenářsky vděčným zážitkem může být 
povídka „Otevři oči, jsi mrtvý“, v níž je úřednice středního věku 
a vášnivá čtenářka detektivek dohnána četbou netradiční detek-
tivní story o nedokonané vraždě autorů k postupnému masak-
ru valné většiny hlavních protagonistů. Pak si pro ni na pokyn 
zlovolného autorského metasubjektu přijede coby postmoderně 
blasfemizovaná narážka na slavný Kafkův román soudobá polská 
policie.

Osvěživě může zapůsobit i symbolisticky stylizovaná próza 
„Ostrov“, v níž Tokarczuková rozvíjí svůj oblíbený motiv meta-
morfózy jednoho pohlaví ve druhé. Ústřední postava, trosečník, 
jenž přežil druhou světovou válku a plaví se do Řecka, ztroskotá 
na magicky snově stylizovaném ostrově, který může být stejně 
tak reálnou entitou jako pouhým vnitřním prostorem duše. Po 
delší záměrně metanarativně sešroubované „postrobinsonovsky“ 
působící pasáži o strastiplném pobytu v pustině, jenž poskytuje 
fiktivnímu protagonistovi nepřehlédnutelnou možnost reflexe 
vědomých a nevědomých procesů, autorka v příhodném oka-
mžiku svému povídkovému trosečníkovi umně nastrčí umírající 
dítě. Hrdina nemá jinou možnost než nechat si narůst prs a onen 
skomírající uzlíček biologických potřeb jím uspokojit. Musí se 
zkrátka stát androgynem a čtenář mu to může stejně věřit jako 
i nevěřit.

Bubenice? terapeutka? anebo velká spisovatelka?

Olga Tokarczuková: Hra na spoustu bubínků, 
přeložila Iveta Mikešová, Periplum, Olomouc 2005
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Vyrostla z kříže šibenice…

V únoru jsme v Brně mohli zhlédnout mimořád-
nou událost současného slovenského divadla, in-
scenaci Rastislava Balleka Tiso v podání bratislav-
ského souboru Aréna. Téměř dvě hodiny k nám 
v monodramatu promlouvá Marián Labuda ztě-
lesňující státníka. Extatická poloha projevů o mo-
ru alkoholismu a jeho potírání a manipulativních 
výzev „do zbraně“ se střídá s úplně všední kres-
bou „malého“ člověka. „Židovskou otázku“ v kože-
ném kabátě vymění Tiso za ranní hygienu v noční 
košili. Scéna je téměř holá — jen stůl a kazatel-
na, v závěru se spustí plošina orchestřiště k po-
slednímu sjezdu Židů. Marián Labuda odříkává 
projevy, a pomalu tak vykresluje patologické rysy 
Tisovy osobnosti. Text je to velmi složitý, je třeba 
pozorně naslouchat. Labuda je rovněž maximál-
ně přísný ve výrazu, a právě proto tak silný a pře-
svědčivý.
Jozef Tiso kdysi býval katolickým knězem a teo-
logem, kolárek a sutanu však překryl koženým 
kabátem smrtihlavů. Jelikož však byl kromě pre-
zidenta Slovenského štátu i jeho „vôdcom“ s prá-
vem měnit ústavu, stal se také vrahem od psacího 

stolu: „…vytrváme po boku národov, bojujúcich 
proti marxisticko-židovskej ideológii rozvratu“. 
Tisova netolerantní politika se na občanech země 
v mnoha směrech provinila. Platí třeba zákaz 
všech antikoncepčních prostředků, není dovole-
no společné vyučování dívek a chlapců na střed-
ních školách, jsou činěny pokusy o „navracení žen 
rodině“, což v praxi znamená propouštění vda-
ných úřednic, a je třeba také vyžadován celibát 
učitelek. Nejhrůznější Tisův manévr však přijde 
po takzvaném „Židovském kodexu“ ze září roku 
1941: masové deportace do vyhlazovacích táborů 
v Polsku.
Rastislav Ballek, jenž je kromě režie také autorem 
scénáře, využívá výlučně autentických materiálů. 
Vykresluje Tisa bez patosu a rozmachu, průkazně. 
Jeho vyznění kolísá mezi historickým dramatem 
a dokumentárním, politickým divadlem s apelativ-
ní funkcí, jež má původ v představě, že fikce už není 
schopna dostatečně popsat určité aspekty reality. 
Ballekova inscenace ostatně na konzervativním 
Slovensku vyvolala jisté kontroverze a rozhodně 
nehladí část slovenských diváků po srsti. Dramatik 

není historik, výběr materiálu, tématu a látky — 
už to je vlastní perspektiva autora — ovlivňují 
subjektivní faktory. Ballek však byl velmi korektní 
a soudy přenechává divákovi. Inscenaci navíc do-
provází výstava ve foyer divadla, kde si divák může 
obraz J. Tisa dokreslit.
Nesmírně silná je třeba závěrečná scéna Ballekovy 
inscenace, kdy Tisa přichází před popravou vyzpo-
vídat jeho mladý kolega. Tiso své hříchy neuznal. 
Jozef Tiso skutečně většinu obvinění odmítl — buď 
prý nevěděl o důsledcích svého jednání (například 
v případě židovských deportací), nebo nemohl 
konat jinak pod nátlakem Němců. Ballekova hra 
se konci vyhýbá, Tisovu plnou vinu ale usvědčí ci-
tát prosebného memoranda slovenských rabínů či 
vůdcův nenávistný holíčský projev.
Slovenští divadelníci se odvážně vydali cestou vý-
povědi a na chvíli vrátili do jeviště sílu a skuteč-
ný smysl divadla. Na Slovensku se navíc v těch-
to dnech chystá hra o dalším státníkovi ve složité 
době — o Gustávu Husákovi. PETR ŠTĚDROŇ

Tiso, scénář a režie Rastislav Ballek, divadlo Aréna, Bratislava
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Nad jediným beletristickým dílem britského novináře Roye Lewi-
se je český čtenář zpočátku v rozpacích. Jde o taškařici, či o zá-
ležitost naučnou? O sci-fi z pravěku, nebo o moralizující traktát? 
Po několika stranách pochopí, že jde nejspíše o to všechno a ještě 
o mnoho dalšího. A začíná chápat ambici textu: být vtipnou po-
pularizací vědeckého obrazu dalšího vývoje opice, která právě 
sestoupila ze stromu.

Traduje se prý, že k napsání této knihy inspirovala autora re-
akce slavného antropologa na žádost reportéra, aby mu přiblížil 
význam některých prehistorických jeskynních kreseb. Antropo-
log na vysvětlenou zatancoval.

Lewisův text je obdobným, tentokrát literárním tanečkem. 
Tanečkem, který na osudech neandrtálské rodiny originálně 
ilustruje vývoj lidstva. Dlouhá vývojová období jsou zde za-
huštěna do jediné generace, časové i místní zařazení se vznáší 
kdesi v neurčitu. Poněkud toporný styl je hybridem mezi beletrií 
a odborným textem, kde komplikovaná podřadná souvětí nejsou 
ničím motivována. Srovnejme kupříkladu s Poláčkovou prózou 
Bylo nás pět: tam je komicky pokřivený způsob vyjadřování 
protagonisty zdůvodněn vlivem školní výuky, zatímco u Lewi-
se působí spíše rozpaky. V mišmaši stylových, lexikálních a sé-
mantických rovin občas zaskřípe: „Bratr, který už záhy projevil 
svůj pozoruhodný génius lovce…“ „Domnívám se, že toto mě 
přivedlo blíže k pravdě o tom…“ Spisovatel těží z kontrastu 
prehistorické skutečnosti popisované soudobou terminologií, 
zejména vědeckou, avšak i snobsky měšťáckou či dokonce aris-
tokratickou. Takto například rodiče rozvažují nad právě dobytou 
jeskyní: „‚Konečně budou mít děvčata krapet soukromí,‘ řekla 
máma. — ‚Klenuté stropy,‘ řekl táta. ‚Volné pole pro přístavbu.‘ 
— ‚A vpředu spousta místa pro odpadkovou jámu,‘ řekla máma. 
— ‚Ano, má drahá,‘ přisvědčil táta, ‚myslím, že nám to bude 
docela vyhovovat.‘“ Konverzace následně sklouzne do vtipnosti 

až křečovité: „Ale teď se už for-
málně ujměme držby této kýže-
né rezidence.“

Rovněž volba lexika při 
úsilí o humor kolísá v rozpětí 
od archaismů přes neologismy 
až po hantýrku: podsebeřme si, 
zhrdlit, vojště, pitomé kelcny. 
K rozpačitému dojmu přispívá 
nedbalá redakční práce, po níž 
v textu zůstalo množství překle-
pů a gramatických chyb.

Avšak zanechme hnidopiš-
ství. Postavy pravěkých hrdi-
nů mají často osobitou vnitřní 

motivaci a způsobem uvažování se podobají soudobé středo-
evropské high society. Při vynálezu lásky jsou Ernest s Grisel-
dou přímo roztomilí. Strýček Véna čtenáře tu a tam potěší výro-
kem „Zpátky na stromy!“, tatínek zase rčením „Ženské patří do 
jeskyně“. Podle svého založení se vnímatel tohoto svérázného 
příběhu jistě několikrát zasměje, zatímco jiný na tomtéž mís-
tě nelibě zbystří, třeba když se dovídá, že neandrtálci mají čela 
zločinecky nízká.

Občas promluvy postav ústí do filozofických disputací tak 
aktuálních, že z nich až mrazí. Jinde odkazují k Bibli, většinou 
však neusilují o zdání reálnosti a jsou spíše komickou nadsáz-
kou. Veskrze současný je však třeba rozhovor o smyslu pokroku 
a o oprávněnosti nových technologií, překladatelsky případný mi 
přišel věčný spor mezi „staročechy“ a „mladočechy“.

Neodvažuji se posoudit, jak tuto prózu přijmou mladí čeští 
čtenáři. Starší generace tematiku recenzovaného Lewisova opusu 
vnímala spíše realisticky z dnes již notně co do jazyka omšelých 
dětských knížek Eduarda Štorcha, opatřených stále skvostnými 
ilustracemi Zdeňka Buriana. Pro dříve narozené vnímatele může 
být text recenzované prózy v jistém smyslu objevným, třeba již co 
do posunu soudobých vědeckých poznatků o pravěku. Na lidsky 
moudrý nadhled Čapkova pračlověka Janečka však Roy Lewis 
nedosáhl. JOSEF PROKEŠ

Literární taneček o vývoji lidstva

Roy Lewis: Co jsme to tátovi provedli, 
přeložil Jaroslav Kořán, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005

Nejzdařileji vyznívají ty prózy, v nichž se autorce podaři-
lo zprostit se vědomí nutnosti reflexe vlastních tvůrčích metod 
a dát čtenáři nahlédnout do magických hájů imaginace vklíně-
ných v meziprostor snového a reálného rozměru. Zdánlivě oby-
čejné věci i situace nabývají metaforicky mnohoznačného tónu. 
Tokarczuková se ve svých prózách snaží, řečeno s Mallarméem, 
o vyšší „algebru metafor“. To ovšem v kontextu přísného diktá-
tu „postmoderních“ literárních teorií, nastolujících nezbytnost 
mnoho značnosti, metatextuality a metanarativnosti, není ničím 
neobvyklým.

Do těchto nástrah se částečně lapila i jinak slibná Tokarczu-
ková. V nejnešťastnějším textu celého souboru „Skotský měsíc“ 
se autorka ve snaze vyjít vstříc módnímu trendu hybridizace ese-
je a prózy nevyhnula školácky rozpačitým tezím, které byly už 
mnohokrát formulovány schopnějšími a prozíravějšími teoreti-
ky. Formulací typu „literatura je jakýmsi všeobecně uznávaným, 

etice nepodléhajícím, společensky přijatelným a obdivovaným 
lhaním“, kterými nás Tokarczuková obšťastňuje, by mohl být 
náročný čtenář ušetřen. O něco útěšnější pocit vyvolají texty, ve 
kterých Tokarczuková čtenáři dovolí nahlédnout do hájemství 
své jungiánskou terminologií, dlouholetou psychoterapeutickou 
praxí a zaslouženými literárními oceněními poznamenané psýchy 
nikoli bezprostředně, ale mnohalomně víceznačnou perspektivou 
závoje imaginativní stylizace. To se jí nejlépe daří v textu „Hra 
na spoustu bubínků“, kde protagonistka, patrně esteticky restyli-
zované alter ego autorky, uniká do vysněného labyrintu fantaskní 
školy imaginace. Zde jí definitivně může být udělena milost, aby 
si mohla hrát na spoustu bubínků, anebo — řečeno s Hermannem 
Hessem — svobodně a bez ohledu na modelového „konzumně 
orientovaného“ čtenáře i na normativní diktáty stále ještě výrazně 
elitářské kritiky realizovat vysněnou hru svých vlastních skleně-
ných perel. PETRA HAVELKOVÁ
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Sladké násilí je v pořadí druhou knihou Terryho Eagletona (nar. 
1943), jež se dostává k českému čtenáři, pouhý rok po svém an-
glickém vydání. Předcházela jí Idea kultury (Host 2001) a těs-
ně ji následoval Úvod do literární teorie (Triáda 2005). Autor je 
profesor anglické literatury působící postupně v Cambridgi, Ox-
fordu a Manchesteru, provokativní marxista, na něhož však nelze 
vztáhnout naši — minulou praxí zvulgarizovanou — představu 
o marxistické literární kritice. Dočítám-li se (nikoli v recenzo-
vané knize, jež zájemci nabízí toliko skromnou anotaci na obál-
ce), že první Eagletonova stať vyšla v Česku pouhých pět let po 
listopadové revoluci, tedy v atmosféře „budování kapitalismu“, 
připadá mi její tehdejší uveřejnění jako malý zázrak. Zaplňová-
ní bílých míst v oblasti, kde se trpká historická zkušenost mísí 
s neznalostí a předsudky se zastydlým antikomunismem, je jistě 
hodno uznání i dnes.

„Revoluce není splašený vlak, nýbrž záchranná brzda“ 
(W. Benjamin). Eagleton v úvodu prohlašuje svou knihu za po-

litickou studii a nenechá čtenáře 
ani okamžik na pochybách, že 
to myslí vážně. Zjevný nezájem 
o fenomén tragédie ze strany 
postmodernismu, feminismu 
a levice podle něj totiž vyplývá 
z neporozumění současnému 
stavu světa, v němž „anarchic-
ký, extravagantní, z řetězu utr-
žený“ kapitalismus zosobňu-
je dynamický prvek, zatímco 
dnešní socialismus je proti vše-
mu očekávání „mírný, ukotvený 
a realistický“. Jako příliš teore-
tický, opovrhující historickými 
souvislostmi a přehlížející „tra-
gédii ve smyslu lidského utrpení 

a beznaděje, selhání a ubohosti“ (s. 12) se autorovi jeví přístup 
poststrukturalistů. Tělo jako znak, v němž jsme přítomni a které 
pro nás určuje vnější hranice významu, a utrpení coby jeho sou-
část patří k té stránce lidskosti, již bez ohledu na sociální, poli-
tické, náboženské či genderové rozdíly sdílíme s ostatními, jak 
nejviditelněji potvrzují vlny solidarity provázející různá neštěstí. 

O tematických východiscích v pořadí již páté básnické sbírky 
Sylvy Fischerové Krvavý koleno cosi výrazného napoví již letmé 
pročtení obsahu této knihy. Názvy jako „Co je člověk“, „Kdo dělá 
dějiny?“, „Stroj světa“ a jiné uvádějí potenciálního čtenáře do ly-
rického prostoru, v němž probíhá úporný, uzlovitý zápas o naději 
a smysl lidského života tváří v tvář neradostnému stavu světa. 
Fundamentální otázky o povaze lidského bytí jsou zde jakými-
si roznětkami generujícími vlastní texty, třaskavinou vloženou 
pod jednotlivá patra emočně vypjatých veršů. Vztahy ke světu 
a lidskému pobytu v něm se zde neřeší jakožto nějaký čistě teo-
retický problém, ale spíše privátně prožívají, intenzivně — dalo 
by se říci: až fyzicky bolestně — zakoušejí („celý svět je strašně 
osobní“). Lyrické „já“ je si tu vědomo své spoluúčasti, a tudíž 
nikterak se nevyvinuje z odpovědnosti za současné, ba i někdejší 
dění, jehož hrůzy a dramata — jen zdánlivě pominulé — tak za-
kalují i jeho „tady a teď“ („tyhle dějiny / jsou dějiny tebe“). Dobře 
ví, že z „pralesa otazníků“ svého vezdejšího bytí je již nemožno 
utéci kamsi do rajsky prosvětlených zahrad dětsky samozřejmého 
a sebevědomého prožívání světa (neboť „dítě se houpe na hou-
pačce / uprostřed chaosu“). A filozofické floskule a nábožen-
ské idiomy o člověku ukazují se — vzhledem k žité zkušenosti 
— jako nedostatečné teorie, pouhá „analgetika“, ba dokonce jako 
spoluviníci řady nepravostí a zel. Z těchto pocitů a prožitků rodí 
se pak snaha nerezignovat, nepoddat se, nepoklesnout v pouhou 
polovědomou „sadu výkonů“, ale být naopak tím, kdo — navzdo-
ry všem strastem — nějakým činem sebeosvobodivě čelí tlaku 
nelidských skutečností. V onom existencialistickém „navzdory“ 
je koncentrován étos těchto veršů, jejich zápasů s iluzemi a po-

chybami o víru v smysluplnost a nosnost třeba jen básnického 
gesta („když vystřelím slovo ze srdce, / pohne kamenem v egypt-
ské pyramidě“). Vždy a všude je tak nezbytno něco dělat, něco 
pozitivně záchovného, a to přesně teď a přesně tady, na tomhle 
místě a právě v tomhle čase — to je jistý kategorický imperativ 
Fischerové sbírky, opřený zde o přesvědčení, že „na každém mís-
tě je vztyčena brána osvícení“.

Z celého textu knihy prosvítá autorčina filozofická erudice, ne 
vždy svědčící básním samým (několik jich tak poněkud připo-
míná do veršů rozepsané eseje o lidském bytí). Kolísavou mírou 
básnické sugestivity jsou nadány i některé zde užité, poměrně tra-
diční hyperboly a jinotajné scény (svět a dějiny jsou v nich me-
taforizovány coby šachovnice, kolotoč, divadelní hra aj.). Svou 
fakturou a vnitřní organizací poetického materiálu nezapřou pak 
básně určité rétorické strategie. Citace, aluze, až horečnaté grada-
ce jednotlivých motivů, přímočarost soudů střídající se s ilustra-
tivními trsy metafor a obrazných „exempel“, intonační plasticita 
sugerující emocionální proměny u mluvčího — to vše nabádá 
k tomu, aby se čtenář těchto veršů oddal jakémusi tichému čtení-
-přednesu. Básnířka umně střídá obecné úvahy s konkrétními de-
taily, exotické a intelektuálně vznosné prvky osobitě transponuje 
do výjevů dočista civilních („v bufetu Panenka Maria / rozdává 
svatý obrázky / a nalívá hrachovku“).

Intenzitou připomíná její souboj se sebou a se světem ver-
še například takového Lubora Kasala (ten ale bývá v odsudcích 
ironičtější a sarkastičtější), mírou privátního prožitku dějinných 
hrůz pak zase Petra Halmaye (jenž je zase „tišší“ a melancholič-
tější). Místy jsou snad tyto verše poněkud patetické a řečnicky 
teatrální, ale Fischerová je naštěstí příliš dobrou básnířkou na to, 
aby ve svých výpovědích sklouzla do polohy nějakého laciného 
táborového kazatelství. Její „křik“ zraňované, citlivé bytosti — až 
na výjimky — neopouští svrchované prostředky poezie, s nimiž 
jinak pracuje invenčně a s patřičnou originalitou, takže výsled-
kem je čtivá a vcelku vydařená kniha. PAVEL HRUŠKA 

Hic Rhodus, hic salta!

Sylva Fischerová: Krvavý koleno, Petrov, Brno 2005

Tragédie a revoluce 

Terry Eagleton: Sladké násilí. Idea tragična, přeložil Marek Sečkař, Host, Brno 2004
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Brněnské nakladatelství, které se v roce 2002 rozhodlo rozšířit 
svůj záběr o vydávání norské literatury, přišlo před Vánoci s út-
lou knihou, jejímž autorem je mladý norský vědec a popularizátor 
oboru sociální antropologie Thomas Hylland Eriksen (nar. 1962).

Běžnému čtenáři nad pojmem sociální antropologie asi trochu 
zatrne. Má to co dělat s antropologií jako takovou? Jak se má toto 
odvětví k sociologii? A k etnografii? A kulturní antropologie, to 
je zase něco úplně jiného? Čtenáře, který má problém pustit se do 
knihy, u níž si není jistý jejím předmětem, odkazuji na vyčerpáva-
jící článek kulturních/sociálních antropologů Zdeňka R. Nešpora 
a Marka Jakoubka „Co je a není kulturní/sociální antropologie?“, 
který lze najít na internetu.

Ti, kteří podobné starosti ne-
chávají koňům, se mohou bez 
zábran pustit do čtení, protože 
— jak stejně záhy zjistí — téma 
Eriksenova pojednání je široké 
a dotýká se i dalších oblastí, jako 
je historie, sociologie, ekonomie, 
marketingové strategie a reklama, 
psychologie osobnosti, ekologie 
a trvale udržitelný rozvoj. Kniha 
je psána esejistickým způsobem 
(všechny citace a odkazy na litera-
turu soustřeďuje autor až do závě-
rečné pasáže) a na rozdíl od ceně-

ných, ale často nesmírně komplikovaně se vyjadřujících odborníků 
typu Jeana Baudrillarda, Pierra Bourdieua, Anthonyho Giddense, 
Marshalla McLuhana a Paula Virilia je Eriksen čtivý, srozumitelný 
a zjednodušující (v dobrém i špatném slova smyslu).

Přestože tragédie zachycuje konflikty v odlišných historických 
souvislostech, než jsou ty dnešní, utrpení, které je v ní obsaženo, 
ji činí srozumitelnou a plnohodnotnou i pro nás. „Zajímá mě,“ 
píše Eagleton, „jak určité aspekty tragického umění vrhají světlo 
na to, co je v nás smrtelné, spoutané, křehké a pomalé“ (s. 17). 
Musí-li přitom dokazovat, že „společenství v utrpení není totéž 
co týmový duch, šovinismus, homogennost, organická jednota 
nebo despoticky normativní konsensus“ (s. 18), dokáže si i čtenář 
neznalý současného stavu levicového myšlení v Británii předsta-
vit, jak destruktivní pro západní levicové hnutí patrně byla exis-
tence východního, tzv. reálného socialismu. Jako překonaná se 
Eagletonovi jeví také tradiční nevraživost vůči náboženství, které 
je přitom „co do rozsahu, naléhavosti a trvalosti nejvýznamnější 
symbolickou formou, jakou kdy lidstvo poznalo“ (s. 18), takže by 
mohlo podstatně rozšířit teoretická východiska levicového diskur-
su a významově prohloubit jeho tradiční témata. To pochopitelně 
neznamená smířit se s náboženskou praxí, která podle autora do-
dnes „v mnoha svých aspektech představuje nejodpornější formu 
politické reakce na této planetě, je zkázou lidské svobody a opo-
rou bohatých a mocných“ (s. 19). Eagleton dostává své pověsti, 
ostře útočí nalevo i napravo, provokuje (nikoliv však primitivně 
nebo samoúčelně) a znejišťuje, zároveň však cítíme, že tak nečiní 
ve prospěch určité, již hotové teorie tragédie, ale že si k ní teprve 
energickými údery klestí cestu.

Autor se nejprve věnuje významu slova „tragický“ a poněkud 
ironicky přehlíží výsledky honby svých předchůdců „za svatým 
grálem dokonalé definice“ (s. 25). Sám se pak spokojuje se zjiště-
ním, že klíčový termín procházel „třístupňovým vývojem od po-
pisu hry nebo psaného textu k označení zprávy o reálném utrpení 
a dále potom k označení reálného utrpení samého“ (s. 37). Pojem 
sám se proto v této knize nevztahuje pouze k dramatickému žán-
ru, podobné prvky Eagleton nachází také v románu, jemuž věnuje 
samostatnou kapitolu, ale ze svého obzoru nevylučuje ani tragédii 
chápanou jako „velmi smutnou životní událost“. (V této souvis-
losti poněkud překvapuje nezájem o film, který je v současnosti 
možná hlavním médiem tragédie.) Dalším tématem knihy je utr-
pení a jeho hodnota. Každá ztráta objevuje hodnotu a díky umění 
lze takové prozření zažít takříkajíc na zkoušku. Ztráta ve smyslu 
oběti pak vtiskuje hodnotu tomu, co bylo díky ní vykoupeno, za-

chráněno. Zároveň se ale tragédie „od křehčích forem teleologie 
liší tím, že co je škodlivé, zůstává škodlivým a nemůže se skrze 
svou instrumentální hodnotu jako kouzlem proměnit v dobro“ 
(s. 68). Eagletonovu pozornost následně přitahují novodobá pojetí 
a podoby tragédie, právě tak jako její hrdinové. Obsáhle se zabý-
vá otázkami svobody, osudu a spravedlnosti, tedy pozicí člověka 
v řádu světa, načež přechází k lidské subjektivitě, ke schopnosti 
tragédie probouzet soucit, strach i libost. V kapitole o démonech 
zkoumá komplikované relace dobra a zla, andělskosti a démonič-
nosti, modernismu a fašismu, erótu a thanatu.

V poslední kapitole se Eagleton ujímá fenoménu oběti, lépe ře-
čeno sebeoběti, kdy „něco musí být rozerváno na kusy, aby to ná-
sledně mohlo být obnoveno“ (s. 356). Připomíná funkci farmaka 
neboli obětního beránka (místo doslovného překladu tragédie, tedy 
„kozí písně“, navrhuje užívat jako výstižnější právě „píseň obětní-
ho beránka“). Farmakos je subjektivně nevinný člověk symbolic-
ky obtížený vinou společenství a následně vyobcovaný (Oidipús) 
nebo zabitý (Kristus), což se děje ve prospěch očištění, vykoupení 
ostatních. Podle Eagletona by se moderní levicové hnutí nyní mělo 
k takové roli odhodlat, rovněž strukturu moderní civilizace, kterou 
„stále výrazněji ovládá nenasytnost nadnárodních korporací, je 
třeba narušit, aby mohla být napravena“ (s. 381). Napadá mě, zda 
by ztotožnění s úkolem a údělem tragického hrdiny svědčilo spíše 
o zralosti levice, nebo o jejím čirém zoufalství, a zda dnes není na 
podobná patetická gesta přece jen příliš pozdě.

Není dost dobře možné několika řádky přiblížit obsah deseti 
kapitol Eagletonovy bezmála čtyřsetstránkové knihy. Mimo jiné 
proto, že její struktura ani zdaleka neodpovídá obvyklé představě 
o vědecké monografii jako učebnicově přehledném, systematic-
kém shrnutí badatelské práce, doplněném o výčet metod a finální 
inventuru dosaženého stavu poznání. Sladké násilí je dílem ob-
divuhodně erudovaného autora suverénně překračujícího hranice 
anglické literatury, západní literární historie i teorie, a jako práce, 
v níž řada humanitních disciplín s filozofií v čele tvoří osobitou 
polyfonii, klade nemalé nároky na čtenářovu pozornost. Proni-
kavé literární analýzy stejně jako citace odkazující k nesnadno 
přístupným zdrojům, to vše propojené inteligentním komentářem, 
„eagletonovsky“ přímočarým a vtipným, však za tento vpravdě 
titánský zápas přece jen stojí. MARTIN TOMÁŠEK

Pod tlakem času

Thomas Hylland Eriksen: Tyranie okamžiku, 
přeložily Daniela Zounková a Miluše Juříčková, Doplněk, Brno 2005
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Konejšivý půvab

Film natočený v okolí Los Angeles s americkým reži-
sérem v čele štábu, film na bestsellerové japonské 
téma v podání anglicky hovořících asijských herců 
— tato anotace už předem podsouvá domněnky 
o zjednodušování, povrchnosti a dalším parazito-
vání na východní kultuře. Film Gejša skutečně jed-
noduchými vyprávěcími postupy tlumočí příběh 
dívky, jejíž život se neřídí city a svobodnou vůlí, 
ale přísným řádem školy pro gejši. Výpověď snímku 
je taktéž lapidární — vyvrací západní představu, 
která klade rovnítko mezi gejšu a prostitutku.
Jasně vedený příběh teče mezi dvěma striktně 
ohraničenými břehy dobra a zla. Východního divá-
ka možná i urazí, když tradiční japonské gejši ztvár-
ňují již hvězdné čínské herečky — zvláště poté, co 
tvůrci s veškerou vehemencí líčí detaily japonské 
kultury. V Číně tento film také postihl zákaz uvádě-
ní, ovšem z mravnostních důvodů, i když sex, cudně 
v příběhu zastoupený, je spíše tušený než skutečně 
viditelný.

Melodramatický příběh s důraznou tklivostí líčí do-
jemný osud chudé rybářské holčičky, kterou rodi-
če prodají do čtvrti gejš, aby se od starších mimo 
jiné naučila jedním pohledem uhranout muže. Pod 
přesným a přísným vedením mistra si žák osvojí ře-
meslo v jeho naprosté dokonalosti, jak už to v ja-
ponských příbězích bývá. Sajuri se stane nejžáda-
nější společnicí, které se dvoří každý muž v Kjótu, 
její srdce však neochvějně patří tomu, který jí jako 
ještě malé holčičce, když jí bylo nejhůř, koupil ko-
peček zmrzliny. Sajuriina touha po tomto muži je 
o to drásavější, že se hrdinka musí dvořit jeho ma-
jetnému společníkovi. Pozadí předvídatelně ply-
noucího příběhu tvoří Kjóto od konce dvacátých let 
do doby po válce, která hrubým vpádem Američanů 
převrátila japonskou tradici naruby. Vedle odpíra-
né lásky tak sledujeme boření všeho křehkého, co 
s sebou svět japonských společnic nese — vyšíva-
ná kimona, výrazné líčení, ladné taneční pohyby 
tolik úpí pod hrubou rukou přiopilých Američanů, 

jejichž páchnoucí fyzičnost se střelhbitě odráží od 
nadpozemské krásy gejš.
Režisér Rob Marshall tak vytvořil dokonale fun-
gující strojek, v němž jednoduchý příběh zkrášlují 
nádechy z japonské kultury, harmonické tónování 
obrazu, táhlé, elegantní švenky kamery a teskná 
hudba cellisty Yo-Yo Mou. Aby se však strojek pro-
měnil v dechberoucí podívanou, chybí mu paradox-
ně nějaká ta vada na kráse. Marshallův film využívá 
konjunktury „exotického Východu“ a zažitých před-
stav o starobylé východní kultuře: asi jako když 
vietnamští prodejci nabízejí v čínských bufetech 
řecký gyros s tatarskou omáčkou. Elegance a ký-
čovitý soulad teskných pohledů za již pohřbenou 
krásou japonských tradic diváka sice rozteskní, ale 
hlouběji nezasáhne. Gejša je zkrátka příliš „kulatý“ 
film, jehož hladký povrch nedokáže vepsat rýhy či 
se hlouběji otisknout. DORA VICENÍKOVÁ

Gejša, režie Rob Marshall, USA 2005
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Útlý soubor deseti studií, psaných v rozpětí dvaceti let, je posled-
ním dílem předčasně zemřelého významného bohemisty a vyda-
vatele nejen staré české literatury Jana Lehára (1949–2004). Au-
tor knihu uspořádal a pojmenoval, její výsledné podoby se však 
již nedočkal.

Tematické rozpětí studií sahá od duchovní, milostné i sati-
rické poezie českého středověku, přes Erbena, Nerudu, Sládka 
k básním Františka Halase a Vančurovým Obrazům z dějin ná-
roda českého. Symetricky je staré i nové literatuře věnováno po 
pětici příspěvků; spojovacím článkem se jeví být šestý z nich, 
„Erbenovy reminiscence ze staročeské poezie“. V něm se pouka-
zuje na formální podobnost veršů z Kytice se starším básnictvím 
i ozvěnu prastarých pohanských představ o magické a „nelidské“ 
moci přírody v básni „Vrba“.

Ve svých literárněvědných úvahách nepřináší autor nová témata 
ani neupozorňuje na dosud opomíjené literární památky. Zajímají 
ho díla již známá, jinými bohemisty několikrát interpretovaná, na-
příklad Apokryf o Jidášovi, Spor duše s tělem, jedno exemplum ze 
staročeského satirického souboru Desatero kázanie božie, „Život 

Adama a Evy“. V tom se jeho 
přístup podobá metodě Jarosla-
va Kolára v knize Návraty bez 
konce (1999). Lehár se pokouší 
o jiný pohled na tyto texty, vět-
šinou je však výsledkem nikoliv 
jejich přehodnocení, ale korekce 
dosavadních názorů a doplnění 
stávajícího obrazu o další nuan-
ce, kulturněhistorické souvislos-
ti či výstižný literárněvědný ter-
mín. Často rekapituluje a dosti 
obsažně cituje předešlé názory 
na dílo, distancuje se od těch 
nejnovějších a za základ bere 

starší pohled. Velkou autoritou je mu Roman Jakobson. V duchu 
strukturalismu věnuje Lehár velkou pozornost formální podobě 
textu, zejména zvukovým, syntaktickým a jiným nepravidelnos-
tem, a přesvědčivě ukazuje, že jde vždy o místa mimořádně „vý-
znamově zatížená“. Sám autor v úvodu konstatuje, že tato metoda 
je zřejmě jediným spojovacím článkem tematicky různorodých 
studií. Její heslovitá definice — „sémantizace formy“ — pak dala 
název celému souboru. V něm i jinde se ukazuje Lehárův dar vý-
stižného pojmenování. Názvy studií, zvláště těch na novočeská 
témata („Hyperbaton v Sládkových Básních“, „Metafora jako 

Otázka, kterou autor vytyčuje na počátku knihy (šetří mo-
derní technologie náš čas?), i odpověď na ni (vlastně ne), se 
jeví jednoduše až polopaticky. Přesto stojí za to strávit s Erik-
senovou knihou několik pomalých hodin a postupně se dobrat, 
co je toho příčinou. Ne všechny sdělované poznatky budou pro 
čtenáře nové a osvěcující. Fakt, že narůstání lidské populace 
stejně tak jako zrychlování a miniaturizace provázející vývoj 
informačních technologií následuje exponenciální křivku, dnes 
asi nikoho nepřekvapí. Ani postupné zestručňování a fragmenta-
rizace informací, k níž přispívají sdělovací prostředky, není pro 
člověka alespoň minimálně pozorného ke svému okolí ničím no-
vým. Zajímavá je sedmá kapitola, v níž autor popisuje důsledky 
uvedených skutečností, které si mnohdy ani neuvědomujeme. Ne 
každý, kdo používá e-mail, si už stačil všimnout, že počet dopisů, 
které dostává, stále narůstá, a čas, který tráví odpovídáním na ně 
zvolna pohlcuje čím dál větší část jeho pracovní doby. Za flexi-
bilitou a schopností adaptace, kterou jako svou přednost uvádí 
do životopisu každý mladý člověk, se zase často skrývá úzkost 
z nedostatku pevných bodů. Eriksen vysvětluje, jak se „rychlý“ 
čas odráží i v našem rodinném životě. Typickým vyústěním ne-
ustálého tlaku okamžiku je tzv. sériová monogamie, tedy způsob, 
jak rodinné soužití budovat znovu a znovu s novým partnerem, 
novými dětmi a novou hypotékou. I když jako jednotlivci může-
me některé negativní dopady eliminovat, Eriksen nám připomí-
ná, že co naplat, stále jsme nepatrnými pěšáky, které programově 
masíruje reklama zaměřená na stále stoupající spotřebu a propa-
govaný kult mládí bránící přirozenému stárnutí. Svou představu 
o tyranii okamžiku korunuje Eriksen přeformulováním Zenónova 
paradoxu. Norský vědec říká, že „když je čas rozčleněn, rozsekán 
do částeček, které jsou dostatečně malé, přestává nakonec exis-
tovat“. Zbývá jen „okamžik, který je právě v té chvíli doháněn 
okamžikem dalším“.

Problematický se jeví závěr knihy, kde autor prezentuje něko-
lik dobrých návodů, jak chránit drahocenný „pomalý“ čas. Rady 
jednotlivcům můžeme ještě akceptovat. Je skutečně záležitostí 
každého z nás, bude-li šestnáct hodin denně on-line a nenechá-
-li si ujít jediný vstup reality show. Diskutabilní zůstávají rady 
„politikům, byrokratům, průmyslovým šéfům a odborovým sva-
zům“. Asi těžko najdeme někdy ve smlouvě, že si měsíc nemusí-
me otevřít e-mail, v městské hromadné dopravě se zase přestane 
telefonovat pouze v případě, pokud se zjistí, že taková věc vážně 
ohrožuje lidské zdraví, a bude-li se někdy v televizi třeba o kul-
tuře referovat pomalu a důkladně, pak sním svůj vlastní klobouk. 
Jinými slovy, hygiena času, kterou Eriksen propaguje, bude ješ-
tě dlouho patřit do říše utopie podobně jako například důsled-
ně uplatňovaná ekologická politika. Na druhou stranu stejně tak 
jako nám nikdo nemůže zabránit třídit odpad, svítit úspornými 
žárovkami a používat recyklovaný papír, mělo by být ještě snazší 
rozhodnout se, že noviny budu číst pouze ve čtvrtek a v sobotu, 
z práce budu odcházet před osmnáctou hodinou a v chatovacím 
programu si po deváté hodině večerní nenastavím „jsem pryč“, 
ale prostě ho vypnu.

I když kdo ví, jak se to celé vyvine. Možná že podobně jako 
se skalní ekologové stěhují do polorozbořených stavení v pustých 
lesích, budou informační ekologové vyhazovat televize z oken, 
teatrálně vypovídat novinové předplatné a pořádat dlouhé ne-
strukturované diskusní večery. Až tato skupina náležitě zesílí, 
aby mohla být považována za nový segment trhu, vyjdou jí vstříc 
i společnosti se svými produkty. Dočkáme se tarifu „Jednou týd-
ně a dost!“, s lipánkem se bude soutěžit o „Tři hodiny s tatínkem“ 
a při práci s textovým editorem bude každou hodinu na obrazovce 
naskakovat výmluvné: „Nechceš si jít radši číst?... Být tebou, jdu 
si ven zakopat... Pusť si Vltavu a upeč dort“, v závislosti na tom, 
kdo bude zrovna sedět před monitorem. KAROLÍNA STEHLÍKOVÁ

�

S Janem Lehárem nejen o staré české literatuře

Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy, Karolinum, Praha 2005
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princip Halasovy epičnosti“), přesně odpovídají jejich hlavní 
myšlence, jsou to zhuštěné teze celého výkladu.

Lehárovi se v úvodu textů daří dobře definovat problém; kla-
de oprávněné otázky, které zpochybňují zavedené vnímání díla, 
a tím (znova) budí zájem o zdánlivě již vyřešená témata. Tak ve 
studii „Exemplum o plačícím psu“ nejprve připomíná „žertovný“ 
příběh ze staročeské satiry Desatero kázanie božie. Lstivá sta-
řena přemluví dosud počestně vdanou mladou ženu ke smilstvu 
— ukáže jí plačící fenu, která slzí po požití hořčice, a namluví jí, 
že v psu je zakletá její dcera — za trest, že odmítala dvoření své-
ho obdivovatele. V obavě, aby ji nepotkal stejný osud, svolí žena 
k flirtu s mladíkem. Dále se zmiňují dva tradiční výklady Desa-
tera — buď byl autor žertovné povahy a v satirách se jeví jeho 
jemný smysl pro nekomplikovaný humor a ironii (Hrabák); ane-
bo se za jednoduchou strukturou satir skrývá něco hlubšího, meta-
fyzická úzkost (Škarka). Lehárova otázka je jednoduchá — „Kte-
rý z těchto výkladů je správný?“ (s. 57). Dilema je vyřešeno ve 
prospěch Škarkova pojetí: „[…] smějeme se groteskní deformo-
vanosti […], ale do našeho smíchu — nepřejde-li nás úplně — se 
vkrádá hrůza“ (s. 64). Současně však Lehár dokazuje, že tomuto 
vyznění Desatera formálně napomáhá použité kontrastní střídání 
rytmicky pravidelného verše s veršem bezrozměrným. Oba dří-
vější přístupy jsou tedy zahrnuty v novém pohledu na věc, který 

funkčně využívá pojmu grotesky, grotesknosti. Charakteristické 
přitom je, že inspiraci k řešení nalezl Lehár v beletrii, v Manno-
vě románu Doktor Faustus, jehož hlavní hrdina Adrian propadal 
záchvatům nezvladatelného smíchu při četbě nejznámější sbír-
ky exempel — Gest Romanorum. Dlouhé citace Mannova textu 
(v německém originálu a Eisnerově překladu) bychom ve studii 
o staročeských satirách nečekali; v souvislostech, do nichž jsou 
zasazeny, však nutno uznat, že jsou případné a oprávněné. Nejde 
o zbytečnou demonstraci autorovy sečtělosti. Patří k Lehárově 
metodě, jak získat nadhled a oprostit se od obvyklého, oborově 
zúženého promýšlení tématu. Napomůže-li tomu Mann či jiný 
klasik, je nakonec celkem jedno.

Patrně je dáno autorovými zkušenostmi s ediční činností 
a prací na příručkách (připravil soubory Nejstarší česká epika 
a Česká středověká lyrika, podílel se na Lexikonu české literatury 
a nejnovějších dějinách české literatury), že literární díla zkoumá 
v intertextuálních a v širších kulturních souvislostech. Přitom je 
schopen i citlivého, hermeneutického výkladu Halasovy poezie, 
u básně „Balada“ asi adekvátnějšího než Opelíkův místy příliš 
mechanický postup. Lehárovy Studie o sémantizaci formy kon-
centrují ve stručných textech množství cenných podnětů pro li-
terární (paleo)bohemistiku, v níž stále ještě převládá historizující 
přístup s důrazem na fakta. HANA BOROVSKÁ
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Se jménem historičky umění Simeony Hoško-
vé jsem se poprvé setkala (nevím už přesně, 
ve kterém roce to bylo) na jedné z výročních 
výstav „Grafika roku“ — doktorka Hošková 
je její iniciátorkou, organizátorkou, kurátor-
kou a také členkou poroty, která udílí rok co 
rok za významný tvůrčí grafický přínos Cenu 
Vladimíra Boudníka. Letošní, už dvanáctý 
ročník výstavy Grafika roku se koná v praž-
ském Clam-Gallasově paláci v Husově ulici 
v Praze. 
Táž Simeona Hošková, ředitelka sdružení 
Inter-Kontakt-Grafik, je šéfredaktorkou Gra-
pheionu — mezinárodní revue o současné 
grafice, umění knihy, tisku a papíru. První čís-
lo vyšlo před deseti lety, odnynějška to bude 
ročenka — poznáte ji podle šestibarevné lito-
grafie Louise Bourgeoisové na obálce. Obsah 
potěší jak profesionály, tak lidi, kteří mají jen 
velmi uvolněný vztah k výtvarnému umění 
— každý si tu najde něco. Tématem Grapheio-
nu je tentokrát komiks — uvidíte například, 
jak vypadá ten japonský. Dále upozorňuji 
na obsáhlou stať Hany Larvové o Vladimíru 

Boudníkovi, „nekonformním umělci, samou-
kovi a blouznivém fantastovi, který se rozhodl 
spasit svět“ (citát z článku).
Grapheion už tradičně přináší informace 
o současné grafické tvorbě, která se rodí 
v ateliérech škol, spolků i galerií — přičemž 
v různých koutech světa. Zkrátka — sto de-
vadesát dvě strany Grapheionu jsou nabity 
zajímavými informacemi a stovkami kvalitně 
reprodukovaných ilustrací. A našince potěší 
zájem, který o tuto českou revui projevují čte-
náři v anglosaských zemích, i její londýnský 
distributor.
Grapheion vydává Středoevropská galerie 
a nakladatelství.

V každé ze šesti kapitol údajné bible milov-
níků filmu Jak číst film se Američan James 
Monaco pokouší vysvětlit, jak na nás film 
působí psychologicky, jak nás ovlivňuje poli-
ticky. Našince nepotěší, že Československo je 
v knize, která má přes sedm set stran, zmíněno 
jen dvakrát: díky Kinoautomatu na Expo 67, 
a v kapitole „Film a média — chronologie“ 
čteme větu: Sovětská invaze zastavuje rene-
sanci československého filmu. Sborník Jak číst 
film vydal Albatros v edici pro dospělé (plus) 
v překladu Tomáše Lišky a Jana Valenty.

„Dnes se mi zdál sen, že je Eva v nějakém 

sanatoriu a já neznám jeho telefonní číslo. 
Ještě při probuzení jsem si říkal, že přeci ne-
může být takový problém to číslo získat. Až 
když jsem se úplně probudil, pochopil jsem, 
že to problém je,“ zapsal si Jan Švankmajer 
letos v lednu, tři měsíce po smrti své ženy 
a spolutvůrkyně Evy. 
Citát vybírám z monografie Františka Dryje 
Eva Švankmajerová — vydalo ji nakladatel-
ství Arbor vitae. Kniha umožní čtenářům as-
poň trochu poznat tuto jedinečnou ženu: syro-
vě otevřenou, inspirující, nenahraditelnou.

Když se řekne Simon Wiesenthal, ozvěnou 
zazní „lovec nacistů“. Tento rakouský publi-
cista a ctihodný muž, který v letech války pro-
šel dvanácti koncentráky, zemřel loni v září 
ve věku devadesáti sedmi let. Nakladatelství 
H+H přichází s jeho autobiografickým pří-
během Slunečnice — próza vychází s pod-
titulem „Vyprávění o vině a odpuštění“. Na 
konci se autor ptá čtyřiceti tří světových in-
telektuálů, zda měl odpustit umírajícímu ese-
sákovi, který se mu vyznal ze své viny. Škoda 
že komplikace se získáním autorských práv 
znemožnila uvést v českém překladu Zlaty 
Kufnerové jejich odpovědi.

Autorka je překladatelka, tlumočnice 
a redaktorka ČRo 1 Radiožurnálu.

K N I H O V N I Č K A 

J A N Y 

K L U S Á K O V É

Následující recenzní blok připravila 
Karolína Ryvolová ve spolupráci 
s Muzeem romské kultury v Brně �
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Ve světle tragédie šesti milionů Židů se pronásledování Romů 

za druhé světové války dlouho zametalo pod koberec spolu 

s dalšími „vedlejšími“ oběťmi nacistické perzekuce, třeba fy-

zicky a mentálně postiženými či homosexuály. Tento trend ve 

většině zemí pokračoval až do osmdesátých let minulého sto-

letí, kdy určitý obrat k lepšímu vyvolala činnost Ústřední rady 

německých Sintů a Romů v čele s aktivistou Romani Rosem.

O Velikonocích roku 

1980 tato organizace uspo-

řádala protestní hladovku 

v místech KZ Dachau, v je-

jímž důsledku Německo 

v roce 1982 ustoupilo z pů-

vodního oficiálního stano-

viska, podle kterého byli 

Romové a Sintové perzekvováni jako osoby práce se štítící, 

a tudíž asociálové, a přihlásilo se k rasovému pronásledová-

ní. Vynucené přiznání postupně vyústilo v omluvy a násled-

né kroky k nápravě, které na konci tisíciletí kulminovaly ří-

zeným odškodňováním romských obětí po celé Evropě.

Dnes, šedesát let po kon-

ci války, je slovy českých no-

vinářů „přeholokaustováno“. 

Nejen ostudná kauza Lety, 

ale i celkové společenské kli-

ma nahrává diskusi o tzv. ne-

známém či zapomenutém 

holokaustu. Paradoxně to 

k tolik propíranému tématu 

vyvolává určitý odpor, takže 

dvěma zásadním publikacím uplynulého roku, Po Židoch 

Cigáni editorky Mileny Hübschmannové a (Ne)bolí týmu ko-

lem Jany Kramářové, se zatím zdaleka nedostalo tolik pozor-

Muzeum romské kultury v Brně vydalo další velmi zajíma-

vou publikaci: knihu obsahující autobiografie dvou rom-

ských pamětnic — Karolíny Kozákové, roz. Růžičkové (nar. 

1932), a Eliny Machálkové, roz. Holomkové (nar. 1926). 

Kniha je ojedinělá hned z několika pohledů. 

V rámci romské literatury existují díla, která spadají do 

žánru autobiografických vyprávění, jedná se však o literární 

díla podstatně kratšího rozsahu. Zatím nejrozsáhlejší auto-

biografií, se kterou se čtenáři mohli seznámit, je kniha paní 

Eleny Lackové Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (Triáda, 

Praha 1997), která však vznikla na základě rozhovorů, jež 

s autorkou dlouhodobě vedla doc. M. Hübschmannová.

V případě Memoárů romských žen se na rozdíl od živo-

topisných vyprávění/rozhovorů, jež se staly jedním ze zá-

kladních kamenů romistického bádání, nejedná o přepisy 

řízených rozhovorů, ale o vlastní autorský vzpomínkový zá-

pis. Autorky tak strukturují své vzpomínky dle vlastní volby 

a zaměřují se na události důležité pro jejich život tak, jak jej 

nyní vidí ve zpětném zrcátku své paměti. Pro strukturu 

vznikajícího vyprávění jako literárního útvaru je samozřej-

mě důležitá i motivace autorek a vědomí významu jejich 

výpovědi pro potenciální čtenáře — otázka, co vlastně au-

torky čtenářům chtějí sdělit o sobě jako lidských bytostech 

jakož i představitelkách svých rodin a romského společen-

ství.

V případě Karolíny Kozákové je pak výsledkem intimní 

vyprávění o osobním a rodinném životě, nazvané Cesta živo-

tem v kočovnickém voze: vel-

mi detailně se tak čtenář do-

zvídá třeba to, za jakých 

okolností se paní Kozáková 

seznámila se svým životním 

partnerem nebo jak v pěti 

letech sama vařila v kočov-

nickém voze pro svého tatín-

ka polévku, aby překvapila 

svou maminku, a jak o mno-

ho let později prožívala její 

smrt; ale také to, jak se jí podařilo vymoci pro svou rodinu 

v šedesátých letech na úřadě v Brně byt.

Elina Machálková — jak naznačuje i název její autobio-

grafie Sága rodu Holomků — pojímá své vyprávění poně-

kud šířeji, historičtěji. Její vyprávění je zaměřeno mnohem 

více na historii rodu Holomkových, počínajíc od svých pra-

rodičů a jejich rodin — Holomkových a Danielových. 

Vyprávění se později soustřeďuje právě na rod Holomků, po-

měrně detailně mapuje jejich cestu k integraci do před-

válečné československé společnosti. Zevrubně je také po-

psána tragická válečná historie této rodiny. Na rozdíl od 

Karolíny Kozákové obohacuje Elina Machálková jen výjimeč-

ně své vyprávění drobnými epizodami ze života, například 

o moudré radě své babičky-stařenky, kterou od ní dostala, 

když se ve svých dvaceti letech stala manželkou a matkou.

Jako ve všech životopisných vyprávěních i zde se setká-

váme s dvojím viděním, dělením času. Vedle dat „velké his-

torie“, měřené politickým vývojem Československé republi-

ky, která byla právě v tomto období až příliš naplněna 

dramatickými událostmi a osudovými zvraty, se zde objevu-

je — a v určitých pasážích dominuje  — osobní čas měřený 

narozením a odchody příbuzných či setkáním a rozchody 

s lidmi, kteří významným 

způsobem ovlivnili jejich 

osobní život.

U obou autorek se jejich 

osobní, malá historie s tou 

velkou tragicky protnula 

v období druhé světové vál-

ky. Právě vyprávění o tom, 

jak se nejbližším rodinám 

obou autorek podařilo unik-

nout tragickému osudu obě-

tí rasového pronásledování, patří k nejcennějším částem 

knihy. Podobnou romistickou perlou je však i vyprávění paní 

Kozákové o kočovném životě, včetně detailního popisu ko-

čovnického vozu, ve kterém paní Kozáková se svými rodiči 

jezdila po českých zemích až do svých sedmi let.

Obsah i charakter vyprávění je ovšem samozřejmě vel-

mi významně určen osobností samotných autorek. V tomto 

případě se jedná o výjimečné osoby: obě jsou reprezentant-

ky vážených romských rodin, představitelky dvou subetnic-

kých skupin, tzv. českých a moravských Romů, nepočetných, 

ale o to významnějších, o jejichž existenci má obecná veřej-

nost jen velmi mlhavé představy. Přesto — nebo možná 

právě proto — že se jedná o rodiny, které se úspěšně inte-

grovaly do většinové společnosti, aniž by rezignovaly na 

svou romskou identitu.

Jak je z jejich vyprávění patrné, obě autorky jsou navíc 

výjimečnými lidskými osobnostmi, jejichž optimistický ži-

votní postoj se odráží i v jejich literárním stylu — výsled-

kem je velmi srdečné, bezprostřední osobní vyprávění, které 

přečteme na jeden zátah, ale můžeme se k němu neustále 

vracet pro potěšení i při hledání důležitých romistických 

 informací.  HELENA SADÍLKOVÁ

Monografie Evy Davidové vydaná v prestižní edici FotoTorst 

jako v pořadí sedmnáctý svazek je nesporným a definitiv-

ním důkazem toho, že fotografické dílo této významné čes-

ké etnografky a romistky patří dnes mezi českou fotodoku-

mentaristickou špičku, a dalo by se říci už také klasiku. 

Přestože fotografii jako obor nikdy nestudovala, ocitá se Eva 

Davidová ve společnosti největších fotografických osobností 

české historie, a naprosto 

právem. 

Její snímky jsou cenným 

svědectvím o historii Romů, 

o tradičních romských hod-

notách, rodině, hloubce vzá-

jemných vztahů uvnitř ko-

munity, o způsobech obživy 

a zábavy. 

Výběru fotografií se ujala Anna Fárová a postupovala při 

něm právě takovým způsobem, aby postihla všechna zmí-

něná témata, a pomohla tak čtenáři přiblížit se romství 

a pochopit romskou mentalitu. Anna Fárová se postarala 

také o odbornou předmluvu k fotografiím, úvod k jejich te-

matickému zaměření pak napsala Jana Horváthová. 

Publikace je doplněna životopisem autorky.

Kniha obsahuje celkem sto osm fotografií pořízených pře-

devším v romských osadách na Slovensku v průběhu padesá-

tých a šedesátých let minulého století. Popisky k fotografiím 

uvádějí název osady a rok, kdy byla fotografie pořízena.

Snímky Evy Davidové jsou nezaměnitelné, mají v sobě 

zvláštní atmosféru a opravdovost, o kterou jako etnografka 

usilovala především. Snímky nejsou stylizované, snaží se za-

chytit skutečnost takovou, jaká opravdu je, což je jednou 

z největších předností fotografické práce Evy Davidové.

MAGDA KUCHARIČOVÁ

Memoáry romských žen

Muzeum romské kultury, Brno 2004

Eva Davidová

Edice FotoTorst, Torst, Praha, 2004

Delfín a velryba v moři holokaustu
Jana Kramářová a kol.: (Ne)bolí, Člověk v tísni, Praha 2005

Milena Hübschmannová (ed.): Po Židoch Cigáni, 
Triáda, Praha 2005
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nosti, kolik by jim náležitě patřilo. Ponechme na úvaze kaž-

dého, do jaké míry ignorování právě těchto dvou knih v tisku 

vypovídá o nepoměru mezi plněním společenské poptávky 

a skutečnými sentimenty novinářů, které v médiích panují.

Recenzovat Moby Dicka žánru orální historie, devíti-

setstránkový první díl diptychu, na kterém Milena Hübsch-

man nová pracovala od sedmdesátých let minulého století, je 

úkol obrovský. Zvlášť složitá práce to bude pro každého, kdo 

autorku osobně znal a ctil, a vystavuje se tak nebezpečí ne-

objektivního posouzení. Naštěstí však ve stejné době vyšla 

i knížka profesorčiny studentky Jany Kramářové, která vedle 

důstojné těžkotonážní velryby v moři romského holokaustu 

působí jako štíhlý a elegantní delfín. Srovnání obou nabízí re-

cenzní klíč, který slibuje větší vyváženost a snad i objektivitu.

První díl knihy Po Židoch Cigáni vychází jako čtvrtý „rom-

ský“ počin nakladatelství Triáda, a to po osmi letech příprav-

ných prací. Profesní a emoční rozlet docentky Hübschmannové 

krotil a korigoval šéf nakladatelství Robert Krumphanzl. Díky 

jeho vůli a vytrvalosti byl druhý díl kompletně připraven už 

ve chvíli, kdy první teprve putoval do knihkupectví a Milena 

Hübschmannová zcela neočekávaně a tragicky zahynula 

v Jižní Africe. Krumphanzl a Hübschmannová se ukázali být 

výbušným, ale velice efektivním spojením dvou lidí, kteří 

mají stejný cíl, jen volí různé prostředky. Druhý díl by měl 

spatřit světlo světa na jaře roku 2007.

Vzpomínky Romů na válku a život po válce vydal pod ná-

zvem (Ne)bolí Člověk v tísni, organizace, která v letech 2001–

2002 koordinovala projekt na odškodňování Romů za utrpení 

během nacistického bezpráví. Protože s takovým časovým 

odstupem byla už většina dokumentace ztracená, uplatňová-

ní nároku se potvrzovalo nejprve pomocí audionahrávek vý-

povědí, později jejich zapisováním do strukturovaného for-

muláře. Z takřka dvou tisíc záznamů vzpomínek úspěšných 

žadatelů vybrali Jana Kramářová a Jakub Steiner šest tako-

vých, které podle jejich názoru nejzajímavěji a nejvýstižněji 

ilustrují, čím Romové v letech války prošli. Nespornou deví-

zou jejich pojetí je přitom to, že osudy svých respondentů do-

vedli až do poválečných let a poskytli vcelku ojedinělý pohled 

do doby, kterou na jedné straně charakterizovala nemilosrd-

ná jazyková a kulturní asimilace, a na straně druhé relativní 

blahobyt a společenské uznání Romů z řad majority. 

Samo (Ne)bolí by mohlo vzhledem k mnohem obsáhlej-

šímu a strukturně komplexnějšímu dílu Mileny Hübsch man-

no vé plnit funkci úvodu pro začátečníky, a to v nejlepším 

slova smyslu. Tam, kde Hübschmannová detailně rozebírá 

situaci v jednotlivých zemích, soustředí se Kramářová vý-

hradně na Slovenský stát; kde v Po Židoch Cigáni předcháze-

jí samotným výpovědím pamětníků série statí o sběru, spo-

lehlivosti a redakci vzpomínek, v (Ne)bolí se čtenář všechny 

 potřebné informace dozví atraktivní a schůdnou formou 

rozhovoru s editory; velrybí svazek důsledně zaznamenává 

výpovědi romsky i česky, knížka-delfín naproti tomu rezig-

nuje na romštinu a specifika romského vypravování reflek-

tuje kongeniálním překladem. A zatímco v působivém svaz-

ku zakladatelky československé romistiky si může čtenář — 

stejně jako v Moby Dickovi či v Bibli — číst a bádat po 

zbytek života, vzpomínky šesti pamětníků jsou knížkou na 

dvě odpoledne ve společnosti moudrých, vtipných a citově 

bohatých jedinců, na které se nezapomíná.

Zde je také třeba vidět zásadní rozdíl v přístupu obou 

editorek. Milena Hübschmannová nahrávala vzpomínky 

z války soustavně po celých třicet let, nashromáždila jich ob-

rovské množství a jejím cílem vždy bylo upozornit na utrpe-

ní Romů jako celku a jako celek je také pokud možno rehabi-

litovat a pozvednout v očích společnosti. Kramářová si 

z pochopitelných důvodů klade skromnější cíle. V úvodu na-

zvaném „Ukázat svou tvář“ vysvětluje, že „[za komunistů] se 

[Romům] alespoň na čas podařilo vystoupit z masy beze-

jmenných Cikánů, ukázat svému okolí svou tvář a naučit je 

svému jménu. […] díky této knize čtenáře svému jménu 

(snad) opět naučí“. A povídání čtyř jednotlivců a dvou man-

želských dvojic, opatřené fotografiemi jak z rodinných archi-

vů, tak ze současnosti, skutečně tento úkol plní. Čtenář má 

možnost své „hrdiny“ důkladně poznat a patřičně se s nimi 

identifikovat, a to nejen prostřednictvím individuálních 

osudů, ale také díky jejich idiosynkratickému projevu (Irena 

Tomášová, s. 28): „Chovali jsme slepice, prasata, moje mama 

byla hospodyně. Sousedi nás měli rádi, chodili k nám a my 

zase k nim. ‚Děvčátka, pojďte ku nás posedit a pomužete. Co 

chcete? Chleba, lebo pagače? Mlíko, lebo kafe?‘“

Naproti tomu v záplavě více než padesátky svědectví prv-

ního dílu publikace Mileny Hübschmannové, která se v mno-

hém opakují nebo vzájemně doplňují, se optika z příběhu je-

dince posouvá do hledání společných vzorců v osudu Romů za 

druhé světové války. Ne že by osobní tragédie nebo šťastné ná-

hody v životech respondentů ztrácely na působivosti, nejsou 

však předmětem samy o sobě, neboť se stávají skutečným dů-

kazním materiálem, který má pomoci zprůhlednit nedávné 

dějiny. Hübschmannová třídí své nahrávky i nahrávky kolegů 

do logických celků — například Romové v armádě, v pracov-

ních táborech nebo vztahy mezi Romy a Židy na Slovensku — 

a jejich prostřednictvím informuje o dobových tendencích, 

které jsou majoritě často zcela neznámé. Pokud tedy vkusná, 

inteligentně vystavěná a čtenářsky přístupná knížka (Ne)bolí 

funguje vzhledem k publikaci Po Židoch Cigáni jako jakýsi 

„předskokan“, pak lze očekávat, že časem také vzniknou od-

borné práce, které z masivního korpusu nashromážděného 

Hübsch mannovou budou vycházet a dále jej interpretovat. 

I z tohoto důvodu se tedy jedná o knihu nesmírně důležitou 

a cennou, zvlášť uváží-li se obrovské množství práce, které za ní 

stojí a které by takovému cíli sotva kdo jiný věnoval.

Přínos (Ne)bolí, jehož název odkazuje k bolestným i mi-

lým vzpomínkám, tkví v jeho přehlednosti, zaostření na je-

dince a také nesporném půvabu. Kramářová a další autoři 

podílející se na publikaci dosáhli vskutku bibliofilských kvalit, 

když o ilustrace dobových scén požádali Pavlu Michalíkovou. 

Její simplicistní a přitom výstižná grafická haiku texty oživují 

a zpřítomňují a její linoryt na přebalu — sepjaté ruce pa-

mětníka položené v klíně — se pro knihu staly jakýmsi lo-

gem. Za velmi zdařilé je třeba považovat i portréty protago-

nistů od Martina Šimáčka, který dokázal jímavě a zároveň 

nelíčeně ukázat krásu stařecké tváře. Citát z Jana Skácela — 

Hle, pamětníci ruce mají něžné, třebaže vykáceli poslední strom 

v ráji, své vzpomínky jak velké sovy sněžné, do samé smrti ti-

chem vycpávají — a výstižné motto vybrané z pamětníkova 

vypravování na začátku každého oddílu dodávají knize pevný 

rámec. KAROLÍNA RYVOLOVÁ

V podtitulu drobného svazečku The Roads of the Roma (Cesty 

Romů) stojí „Antologie romských literátů“. Výraz antologie 

je zde však poněkud zavádějící, protože spíš než prezentovat 

úhelné kameny kánonu romského písemnictví bylo cílem 

editorů ilustrovat jejich prostřednictvím mimoliterární sku-

tečnosti, konkrétně romské dějiny. Ukázky z děl třiceti rom-

ských autorů byly vesměs vybírány podle neliterárního klí-

če, což problematizuje spolehlivost publikace jako zdroje 

poznání romské literatury.

Sbírka vznikla díky podpoře amerického centra PEN klu-

bu a jeho výboru Ohrožené literatury. Tento podvýbor si klade 

za cíl pomáhat spisovatelům, kteří kvůli politickým nebo spo-

lečenským poměrům nemají možnost publikovat v rozsahu, 

který by si zasloužili. S jistou úlevou lze říci, že politické důvo-

dy pro cenzuru a represi ve 

většině zemí s vysokou kon-

centrací Romů zanikly spolu 

s rozpadem východního blo-

ku. Jejich zatlačování na okraj 

spojené s prudkým nepřátel-

stvím ze strany majorit však 

od počátku devadesátých let 

rozhodně spíš narostlo, jak 

ostatně reflektuje i autor 

předmluvy Ian Hanckoc: 

„V postkomunistických do-

bách jsme souběžně s rozkvětem romské literatury zazname-

nali i hrozivý nárůst rasového násilí vůči romským komuni-

tám v Evropě.“ PEN klub i editoři Cest Romů si toho jsou 

vědomi, a proto připravili specifický výbor z romské beletrie, 

kde dali zaznít autentickým romským hlasům z celého světa. 

Nenazývejme to však antologií.

Cesty Romů otevírá fundovaný literárněhistorický esej 

Iana Hanckoca, romského historika, který působí na Texaské 

univerzitě v Austinu a má na svém kontě více než sto padesát 

publikací o Romech a jejich dějinách. V mnoha ohledech je 

tento esej zajímavější než to, co následuje. Ve spolupráci 

s britským aktivistou a filologem Donaldem Kenrickem totiž 

autoři sbírku strukturovali tak, že vždy po několika stránkách 

připravili přehled událostí v jednotlivých zemích s romskou 

menšinou v daném historickém údobí, a tak se snažili zma-

povat romské dějiny od odchodu z Indie až po současnost. 

Bohužel kusá hesla typu „1384, Řecko, cikánští ševci v Modo-

nu“ poskytují jen základní vodítko a čtenář jim brzy úplně 

přestane věnovat pozornost, neboť není v záplavě stručných 

informací — až třináct položek na stránce — schopen si pa-

matovat souvislosti. Soustředí-li se ovšem jen na beletrii, 

i tam brzy ztratí přehled, neboť, jak už bylo podotknuto, kri-

tériem výběru nebyla ani tak umělecká kvalita děl, jako hlav-

ně vztah k historickým událostem a romské identitě (indický 

původ, nevolnictví Cikánů v Rumunsku, porajmos — romský 

holokaust atp.). Namísto pestré přehlídky toho nejzajímavěj-

šího, co ústy Romů v současné době vzniká, je tedy čtenář 

konfrontován s monotónním proudem hlasů, které se více či 

méně zdařile vyjadřují k témuž.

Lze namítnout, že romská literatura se momentálně na-

lézá v obrozenské fázi, kdy se především musí zabývat otáz-

kami sebeurčení a vyrovnání se s minulostí. Pravda je ovšem 

Na antologii romské literatury 
si ještě počkáme 

The Roads of the Roma (Cesty Romů), 
University of Hertfordshire Press, Hertfordshire 1998, 
2004, eds. Ian Hanckoc, Siobhan Dowd, Rajko Djurić
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Láska je píseň, muzika, která ti v srdci hraje.

Tak pověz lidem, ptákům, květinám: Miluji!

(Láska)

Po sbírkách Khamori luluďi / Slunečnice (2002) a Le khames-

kere čhave / Děti slunce (2003) našly ke čtenáři svou cestu 

další verše Vlada Oláha, tentokrát s milostným laděním. 

O vydání se stejně jako u předchozí sbírky zasloužila Matice 

romská, která ke spolupráci přizvala občanské sdružení 

Dženo. Sbírka vychází v romsko-českém znění, verše z rom-

štiny přeložila Alena Scheinostová. V úvodu knihy je zařazen 

rozhovor s manželi Oláhovými, který vedla a přeložila Lada 

Viková.

Sbírku již tradičně — nutno však říci, že spíše ke škodě 

— ilustroval Václav Lamr, a celkově nezbývá než konstato-

vat, že grafická úprava knihy je stejně znepokojivá jako 

u sbírek předchozích. 

Jaký je samotný žár básníkovy lásky? Co vše spaluje? 

Kam až jeho plameny sahají? Výše než bychom pomysleli. 

Oláha nespaluje pouze žár lásky k jeho milé (manželce 

Martě), ale oheň jeho srdce se rozpíná až k místům, odkud 

na tento svět přišel — k matce Zemi a samému Bohu. 

Stejně jako je okouzlen krásou své milé a touhou po ní 

(její rty se usmívají, její oči hoří, požehnané jsou její ruce, slad-

ká její ústa, jimi jsem sytý, po nich hladovím. Hlava mi třeští, 

touhou jsem zmámený, vábí mě k sobě, tak jako slunce láká 

slunečnici), točí se mu hlava také nad krásou, kterou je scho-

pen vnímat všude kolem sebe (žití je přesladké, když krásná 

a veliká láska země mi vchází do srdce). Láska, která Oláhem 

prostupuje, povznáší jeho ducha k ušlechtilým cílům. Básník 

hledá pravdu (hledám upřímné lidské slovo; po Boží pravdě 

hladovím), tíhne k bytostné jednotě uvnitř společenství ži-

vých bytostí (svět patří všem, 

Bůh zemi pro každého stvořil, 

pro lidi, zvířata, pro lesy a ře-

ky i pro nejmenší ptáky), tou-

ží po návratu k matce Zemi 

a k přírodě (postůjme, obrať-

me se k lesům, k líbezným 

písním ptáků… Skloňme se 

k naší matce).

Vedle milostného vy-

znání k ženě a okouzlení ži-

votem samým slaví Oláh také svou lásku k Bohu. Závěrečný 

oddíl sbírky vychází z náboženské praxe, verše jsou silně in-

spirovány věroukou římsko-katolické církve (Otec, Syn, Duch 

Svatý nás oblažují, život věčný mi dávají; Ty nás tak miluješ, 

žes pro naše hříchy byl přibit na kříži), některé jsou více než 

básní modlitbou. Oláh s Bohem rozmlouvá obyčejnými slo-

vy (Bože smiluj se, i my Tě milujeme… Žehnej nám, jak žehná 

černá zem černému chlebu), nebo modlitbou naučenou, kte-

rou pouze překládá do romštiny (Apoštolské vyznání víry; 

Otče náš; Zdrávas Maria). K cestě pod Božím vedením — je-

diné správné stezce životem — básník v závěru vyzývá také 

ostatní: Probuďte se, Romové! Nebuďte zaslepení… Milujte 

Boha, vždyť on je láska… kdo v něho věří, kráčí po jeho ces-

tách, bez tíhy žije…

Celou sbírku poněkud nesourodě uzavírá báseň věnova-

ná básníkově učitelce a přítelkyni Mileně Hübschmannové 

(Amari pheňije Mileno), kterou autor reaguje na její nečeka-

ný tragický odchod.

DUJDŽENE

Dujdžene.

Tu the me,

amare jila.

Me tuke les phundravav.

Miro jilo mange phenďa:

Kerades tut kamav,

kerade vuštenca

tosarutno kham tvovav andre tute.

Tu the me sam pherde.

O jakha tute biľarde, jagutne,

rupune čeňa andro kana,

ke ma bachtales švicinel.

Tire vuštora, tire vastora

man ke peste vičinen.

Sar e čercheň la raťaha ke peste džan,

avka miro kamiben

kamibnaha izdral pal tute.

Gilutňi bachtaľi tuke giľavav,

kaj savore manuša pes te kamen,

sar me tut kamav!

OBA DVA

Oba dva.

Ty a já,

naše srdce.

Já ti je otvírám.

Mé srdce mi řeklo:

Vroucně tě miluji,

žhavými rty

jitřní slunce do tebe vsévám.

Ty a já jsme naplněni.

Tvé oči žhnoucí, ohnivé,

stříbrné kruhy v uších,

tak mi radostně záříš.

Tvé rtíky, tvoje ručky

mě k sobě vábí.

Jako se noc a hvězda k sobě blíží,

tak se má láska

chvěje touhou po tobě.

Šťastné verše ti přezpívám,

aby se všichni lidé milovali,

jako já miluji tebe!

JANA KRAMÁŘOVÁ

Žár lásky básníka Vlada Oláha
Vlado Oláh: Khamutno kamiben / Žár lásky,
překlad Alena Scheinostová, Matice romská, o.s., 
Sdružení Dženo, Praha 2005

taková, že neobrozenských autorů sice nejsou zástupy, ale 

rozhodně je jich mnohem víc, než si čtenář bude myslet po 

přečtení knihy. Literární dějiny jasně ukazují, že angažovaná 

poezie a próza není nezbytně také umělecky hodnotná, 

a hlavně málokdy je schopná promlouvat ke čtenářům ještě 

s časovým odstupem několika generací. To skutečně kvalit-

ní, co Romové píší, kde se vyjadřují k obecným otázkám lid-

ství, k Bohu, k lásce, k rodině nebo k osobnímu prožívání ji-

nakosti, se do sbírky už bohužel nevešlo.

Leccos ovšem hovoří také ve prospěch publikace. Jednak 

je to skutečnost, že editoři kritéria výběru jasně definují 

a svůj plán beze zbytku plní, jednak to, že podobných knížek 

je jako šafránu, každá je událostí a každá znamená krok 

směrem k pozvednutí romského písemnictví i etnika. 

Informační a umělecké kvality rozhodně nepostrádá zcela 

— editoři shromáždili širokou škálu ukázek z východní, 

střední i západní Evropy, USA i Austrálie, a vedle zavede-

ných jmen, jakými jsou například polská básnířka Papusza, 

Margita Reiznerová z Česka, Charlie Smith z Velké Británie, 

Lexa Manuš z Lotyšska či José Heredia Maya ze Španělska, 

uvádějí na scénu i některé novice, například českou emi-

grantku Naďu Hava-Robbins či slibnou mladou básnířku 

z Británie Hester Hedges. Soubor je pro zajímavost a jedno-

značnou souvislost v životním stylu doplněn o vzorek díla 

irské travellerky Crissie Ward a švýcarské romanopiskyně 

Marielly Mehr z neromské skupiny Jenišů.

Úvodní text Iana Hanckoca pojmenovává některé tren-

dy v přístupu k Romům a romské literatuře. Upozorňuje na 

existenci literární postavy Cikána stvořené majoritními 

spisovateli, vesměs mytizované a ve svých projevech ne-

pravdivé; zamýšlí se nad samotnou definicí „romského spi-

sovatele“, která je nejasná a proměnlivá, a specifikuje, že 

pro potřeby antologie byli vybráni autoři romského půvo-

du s jednoznačně romskou látkou. Za zvlášť zajímavou lze 

považovat poznámku na okraj, kde Hanckoc argumentuje, 

že pro romské komunity se zdá být typická jakási kolektiv-

ní historická amnézie, což je možná prostředek odstínění 

útrap, perzekucí, pogromů a vyvražďování. Spolu s kontro-

verzní novinářkou Isabelou Fonsecou Hanckoc říká, že to 

nejstarobylejší, co v sobě romská paměť chová, bývá nej-

ranější vzpomínka nejstaršího člena rodiny či komunity. 

Tuto amnézii se historik snaží přemostit pomocí svého 

 textu.

Coby zastánce tzv. rádžputské teorie vysvětluje stále 

nedořešený odchod Romů z Indie na základě pozvednutí 

neárijských kmenů do kšátrijského — válečnického stavu, 

aby pomohli odrazit nájezdy muslimů. Tato teorie nemá ve 

vědeckém světě velkou podporu, například proto, že 

Hanckocův argument přítomnosti vojenské slovní zásoby 

v korpusu romštiny vychází z mylných předpokladů. 

(Indolog Svetislav Kostič vztahuje etymologii výrazu gádžo 

k sanskrtskému a prákrtskému kompozitu grámadža, které 

se skládá z označení vesnice gráma a z morfému -dža, který 

se běžně vyskytoval na konci složenin a znamenal „původ, 

zrod“. Gádžo označuje neromského usedlého vesničana 

v kontrastu k původně itinerantním Romům. Hanckoc tento 

termín ovšem interpretuje jako „civilista“, „nevoják“.) Teorií 

o odchodu Romů z Indie však existuje několik a každá má 

své příznivce i odpůrce, přičemž žádná zatím nebyla bezvý-

hradně prokázána. Hanckoc není do té míry zaslepený, aby 

nezmínil i ostatní verze, byť jen heslovitě. Od migrace pak 

sleduje dějiny Romů až do dnešních dnů.

Skutečný přínos knihy The Roads of the Roma možná ne-

spočívá v kdovíjak hodnotné literatuře, ale v zasazení textů 

do rámce romských dějin; vlastně je to tedy spíš historický 

než literární počin. Pro čtenáře anglosaského světa navíc 

přináší důležitou zprávu, že Romové píší a tvoří, a to po ce-

lém světě. Pravá antologie tzv. romské literatury však stále 

čeká na své sestavení. KAROLÍNA RYVOLOVÁ
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Výroční ocenění nejlepších autorů, překladatelů a ilustrátorů 
literatury pro děti a mládež. Soutěž vyhlašuje a pořádá Česká sekce IBBY, 
Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Obec spisovatelů. 
Vyhlášení nominací – 16. 3. 2006 – Veletrh dětské knihy – Liberec
Vyhlášení vítězů – 4. 5. 2006 – Knižní veletrh – Praha 

Soutěž Zlatá stuha představuje nejlepší knihy pro děti a mládež, které byly v českém jazyce vydány daném kalendářním roce. Klade si za cíl vyzdvihnout 
nejvýznamnější počiny literární, výtvarné, překladatelské a ediční. Knihy posuzují tři na sobě nezávislé poroty: literární, výtvarná a překladatelská. Členy porot 
jsou renomovaní autoři, literární a výtvarní teoretici či odborníci z nakladatelské praxe. Ve dvou kolech – nominačním a závěrečném – porotci hodnotí celou knižní
produkci daného roku. V každé kategorii mohou být nominováni nejvýše čtyři autoři (tituly). Nominované a oceněné knihy jsou po vyhlášení výsledků po celý rok
veřejnosti prezentovány na knižních veletrzích a v knihovnách. Přehlídka knih je doplněna výstavou oceněných ilustrátorů a grafiků. Následně budou knihy 
uloženy v Sukově studijní knihovně literatury pro mládež v Praze a v Mezinárodní knihovně pro mládež v Mnichově.

Zlatá stuha / Golden Ribbon
2005  

G R A F I K Ý  D E S I G N  /  F I L I P  H E Y D U K      P R O D U K C E  /  H E Y D U K ,  M U S I L  &  S T R N A D      T I S K  /  R E A L  T I S K  
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Nejvydařenější z kvarteta posuzovaných knih je druhá sbírka 
Tomáše T. Kůse Příbytky (Weles 2005). Texty v ní zastoupené 
představují jakési existenciální rekognoskace privátně obývaných 
míst. Pokoj, předsíň, noční byt, chodba domu… mění se v bás-
nických hyperbolách v krajiny až úzkostně imaginární, kde věci 
nabývají tísnivých podob („zející jáma postele“, „čelisti sklep-
ních dveří“ apod.). Z metafor zdí a tmy je tu sklenut intimní svět, 
v jehož „důvěrně neznámých končinách“ je lyrickému subjektu 
dáno prožívat peripetie osobních vztahů i zakoušet obavy o osu-
dy nejbližších. Jeho bytí stává se tak tichým trosečnictvím na 
„ostrovech“ každodenního přebývání, do kterýchžto skličujících 
procesů je gravitován též příchylnou setrvačností vlastního chtění 
(„den co den je kam se vracet“).

Originální imaginace a precizní práce s rytmem výpovědi pa-
tří k pozitivům této poezie. Charakterizují ji intonačně vyladěné 
básně, v jejichž strukturách se integrují metaforické výjevy s verši 
výrazně řečového charakteru, s fragmenty promluv či útržky roz-
hovorů. Kůsovy reflexe soukromých prázdnot jsou nejlepší tam, 
kde je lyrický stav pouze sugerován mozaikou osobitých motivů, 
mimo určitá vyzrazující a nápovědná veršová „resumé“. Podob-
ných „přebytků“ ovšem v textech plzeňského autora mnoho nena-
jdeme, takže jeho druhotinu lze označit za docela zdařilé dílo. 

Takovéto hodnocení bohužel nelze vynést o třetí básnické knize 
Terezy Riedlbauchové Velká biskupovská noc (Vydavatelství 
Marek Turňa 2005). Již úvodní verše naznačují cosi jako leitmotiv 
i „credo“ tohoto lyrického triptychu: „ze stínu mé poezie / vystu-
puje má podoba šílená / ta touha milovat...“ Fundamentem textů 
je tak intenzivně prožívaná relace k nějakému blízkému (a chybě-
jícímu) „ty“, vztah zde až mytizovaný mimo jiné emfatickými in-
vokacemi či starozákonně obřadnými apostrofami. Z bolestných 
prožitků a úzkostných inventur vlastních samot uniká lyrická hr-
dinka kamsi do útočištných sfér vzpomínek či snění (příznačně 
vyznívají i závěrečné verše knihy: „Ty / Můj / Sen“).

Obraznosti Riedlbauchové dominují naturální výjevy, vy-
stupující tu coby existenciální alegorie a metaforická zpodobení 
křehkých privatissim. To se týká i značně frekventovaných scén 

tělesných prožitků: tělesnost je básnířce čímsi proteovským 
a nesamozřejmým, tělo pak archetypálně tajemnou hlubinou 
pokrevensky spjatou s přírodním děním. Její sympatie k téměř 
pohansky naturální symbolice nicméně přechází v určitý moti-
vický stereotyp, ornamentální „štukaturu“ až monomanicky si 
libující v poněkud apartních barevných kontrastech (nejčastěji 
„empírové“ kombinaci černá-zlatá: „ty ohromný zlatý motýl / 
na černém kmeni mého těla“). Je této poetice vlastní jistá rituál-
ní okázalost, činící z intimních prožitků cosi až obřadně maje-
státního. Vedle zdařilejších básní psaných volným veršem na-
lezneme u Riedlbauchové naneštěstí i několikeré texty toporně 
„sešité“ stehy rýmů. Výsledek: tu a tam působivý obraz či verš, 
namísto gradující četby však jen únavně monotónní opakování 
téhož.

Úhrnem značně bizarní „marškumpačku“ představují autoři, je-
jichž tvorbu vybíral editor Radim Kopáč do malé antologie naivní 
poezie Kámen do voda (Clinamen 2005). Vedle již uznávaných 
„klasiků“ (J. H. Metánovský, V. S. Plumlovský, F. Pánek) jsou 
ukázkami svých veršů na stránkách této knihy zastoupeni i mnozí 
— širší čtenářské veřejnosti dosud neznámí — básníci-naivisté. 
Hezky vypravený výbor, doplněný osobitými ilustracemi, obšír-
nou předmluvou a hned třemi doslovy-medailony (!), by si neza-
sluhoval kritických výtek, nebýt několika značně laciných lite-
rárněteoretických póz ve zmiňovaných průvodních textech (vedle 
editora jsou jejich autory též Jan Nejedlý a Jaroslav Balvín ml.). 
Nalezneme v nich — vedle fundovaných postřehů — pohříchu 
též tradiční klišé a metaforické floskule (například: z vážné poe-
zie dnes „vyprchal život“, nabízí čtenářům „nesrozumitelnost“, 
je jen „suchým pichlavým křovím“ a její „unavený autor se skrý-
vá pod závojem slov, bázlivě se straní světa kolem“). Kontrastně 
k tomuto vyžilému nivó „vysoké poezie“ jsou adorovány (často 
jen domnělé) přednosti naivistické poetiky: její realizace součas-
né básnictví „osvěžuje“ či „okysličuje“ (tytéž výrazy nalezneme 
u Kopáče i Nejedlého), vrací do veršů „hru“ a nabízí tvůrci mož-
nost „znovu vyslovit velká slova: Svoboda, Láska, Bolest“... Vše 
je zakončeno konstatováním „bez poezie se nedá žít“ (sic!). Místy 

3 + 1 aneb V básních se nedá bydlet
 P A V E L  H R U Š K A

 T E L E G R A F I C K É  R E C E N Z E
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Básnickou sbírku, komponovaný veršový triptych, antologii naivní poezie a navrch jednu slovenskou knížku jsem vybral ze zaslaných děl 
pro „druhou třetinu“ svých telegrafických recenzí. Sebekriticky musím poznamenat, že (jsa spíše mílařem než sprinterem) rozsahem svých 
reflexí onu do titulu vyzdviženou telegrafičnost poněkud sabotuji. Nechť mi čtenář promine. Nabude-li pak — vzhledem ke zvolenému 
názvu — dojmu, že se v obcování s knihami nějak nemístně zaopatřuji, rád bych ho ujistil, že jsem si příliš dobře vědom skutečnosti vy-
jádřené veršem: „v básních se nedá bydlet“. 
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se tak u autorů doprovodných textů mění sympatická „zaujatost“ 
v nesympatickou „stranickost“, v tezovitou apologetiku básnic-
kých „menšin“, jež snad už sama o sobě je jistým klišé. Navíc se 
domnívám, že naivní básnictví „gardedámu“ vlastně vůbec nepo-
třebuje. Ale nejsem příliš naivní?

Útlá kniha Róberta Gála Manipulzácie (Concordia 2005) jako 
by pak ani nepatřila na stránku věnovanou recenzím básnických 
sbírek. Je totiž souborem filozofujících mikroúvah a črt, psaných 
tak trochu ve stylu Wittgensteinových Rozličných poznámek. Na-
lezneme v ní svět noetických paradoxů jakožto výsledek potřeby 
nacházet za běžnými a zdánlivě samozřejmými postoji k věcem 
jejich „zamlčované“ předpoklady. Tradiční zkušenosti a výpo-
vědní stereotypy jsou tu „uzávorkovány“, konvenční souvislosti 
jevů převraceny či nezvykle akcentovány („jeden legitímny zločin 
jedného legitímneho trestu“). Život sám se tak ukazuje být zcela 
svrchovanou mocností, vymykající se všem — jej zpředmětňují-
cím — projekcím či kategorizacím. I sama tvorba jako by snad 
mohla probíhat až v určitém ne-osobním modu, takřka mimoběž-

ně k autorským snahám a intencím („Nerozmýšľanie.“ „Dekomu-
nikácia.“).

Gálovy sentence nezapřou výraznou inspiraci díly Nietzsche-
ho, Foucaulta, poznatky analytické filozofie. Často představují 
svérázná sémantická kompozita, ve kterých jsou rozmanité vý-
znamy komprimovány do jednoho jediného slova (viz i „meto-
dický“ název knihy). Rozmístěny na bílé ploše stránek mnohdy 
působí jako zástupky nějakých rozsáhlejších latentních textů či 
úvah. Ne všechny tyto „jazykové hry“ jsou pak stejně sugestiv-
ní a inspirativní. Postoj na hranici našich obvyklých zkušeností 
i snaha o formulační preciznost svádí občas autora k poněkud 
sofistikovanému slovíčkaření, jindy zase — byť i na ploše dvou 
řádků (!) — až k puntičkářské doslovnosti. Je v této knize ale víc 
toho vydařeného než toho rozpačitého. Přiznáváme-li pak poezii 
mimo jiné schopnost činit zřetelným to, co — ač bývá mnohdy 
zjevné — málokdo vidí či vidět chce, můžeme vnímat i Gálovy 
texty jako svého druhu básnické gesto.

Autor (nar. 1964) je literární kritik.
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Pionýr romské literatury 
Matéo Maximoff 

K A T E Ř I N A  V A Š U T O V Á

Matéo Maximoff (nar. 1917 v Barceloně, zemřel 1999 v Paříži) byl průkopníkem romské li-
teratury a nejplodnějším i nejvýznačnějším představitelem romské literatury ve Francii. Jeho 
otec byl ruský Kalderaš, matka Manuška-Sintka z rodu Rénard. Maximoff ve svých knihách 
zpracovával nejen vlastní zážitky, ale také životní zkušenosti svých rodičů a široké rodové 
tradice, a jeho dílo se tak stalo kronikou putování a usazování Romů od východní Evropy po 
Španělsko a Francii, a to od poloviny devatenáctého století přes druhou světovou válku až po 
současnost. 

Přestože patřil k pionýrům romské literatury, nedokázal si představit, že by se jeho díla 
mohla vydávat v romštině. Psal proto výhradně francouzsky, ale dochovaly se i poznámky 
k románům v kalderašském nářečí romštiny a několik kalderašsky psaných povídek a bás-
ní. Vedle literární tvorby byl Maximoff od roku 1961 rovněž činný jako evangelický pastor 
a převedl do romštiny text Nového zákona a Žalmy. Pracoval i na překladu Starého zákona, 
který už ale nedokončil. Za svého života působil jako uznávaný aktivista romských organiza-
cí, a také se velmi intenzivně věnoval fotografování. O jeho pozůstalost pečuje dcera Nouka 
Maximoffová, která je známou romskou vypravěčkou.

 
Jeho knihy byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Vedle výrazně auto-
biografické knihy Řekněte to pláčem (Dites-le avec des pleurs, 1990) 
patří k jeho nejznámějším románům tato díla: 

Sudičky (Les Ursitory, 1946)
Kniha vznikla v roce 1938, poprvé však vyšla až v roce 1946, proto-
že do připravovaného vydání zasáhla válka. Je to první autentická kniha 
romského autora napsaná ve francouzštině. Příběh zpracovává starou 
legendu, podle níž sudičky předurčují budoucnost dítěte. 

Cena svobody (Le prix de la liberté, 1955)
Druhý román Matéa Maximoffa je situován do Rumunska 
poloviny devatenáctého století, kdy Romové byli ještě 
znevolňováni rumunskou církví a šlechtou.

Sedmá dcera (La septième fille, 1969)
Děj se odehrává ve francouzském internačním táboře 
během druhé světové války a opět se výrazně opírá 
o osobní zkušenosti autora. Stará čarodějka musí na 
prahu smrti předat své schopnosti čtyřleté dívce, která 
je sedmou dcerou sedmé dcery. 

Odsouzen k přežití (Condamné à survivre, 1984)
Khanči, kterého soudil a odsoudil romský soud kris, 
musí více než třicet let prchat před pomstou svých 
švagrů. Útěk ho zavede do revolučního Ruska a završí 
se v nacistickém Německu.

Autorka (nar. 1977) je studentka FF MU obor čeština — francouzština.
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Jak se stát jedním z největších romských spisovatelů? Nejprve se 
samozřejmě musíte naučit psát. To je v případě dítěte, jehož ro-
dina je každý den na cestě, bez nadsázky skoro nemožné. Matéo 
Maximoff to dokázal, a to i přesto, že nikdy nechodil do školy. V je-
ho knihách se čtenář dovídá nejen o jeho pohnutém životě, ale 
o životě Romů vůbec, o jejich strádání, jejich radostech, zvycích 
a mýtech. V rozhovoru pro revue Hermaphrodite Maximoff vyprá-
ví, jak se učil psát:

Když mi bylo asi šest let, našel jsem na smetišti roztrhané album 
Pieds Nickelés a pokoušel jsem se číst, ale neuměl jsem to. Našel 
jsem si tedy tužku a papír a kreslil jsem obrázky a zároveň písme-
na, třebaže jsem neuměl ani číst, ani psát. Otec a můj kmotr, kte-
rého jsem měl velmi rád, se mě ptali: „Co to tam čmáráš, ty umíš 
číst a psát?“ Odpověděl jsem: „Ne, ale budu číst.“ A za rok jsem 
opravdu dokázal číst. Pravopis pro mě ovšem bylo něco naprosto 
nepředstavitelného.

Ale ani umět psát nestačí k tomu, aby se člověk stal spisovatelem. 
Je třeba také najít odvahu psát příběhy. Mladému Matéovi se tato 
příležitost naskytla, když strávil několik měsíců ve vazbě. Tehdy 
měl pro svého advokáta sepsat, jak se seběhla krvavá rvačka mezi 
dvěma velkými rody, kterou policie právě vyšetřovala a jíž byl 
Matéo svědek. Advokát ocenil kvality napsaného textu, a tak si 
mladý Rom řekl:

Nebudu se tady nudit, co kdybych napsal knihu, když mi řekl, že 
píšu dobře! Tak jsem vzal jeden příběh, který mi babička a otec 
mnohokrát vyprávěli, a upravil jsem si ho podle svého. Pamatuji 
si to, protože to jsou věci, na které nelze zapomenout. Začal jsem 
psát 1. října 1938 a skončil 31. října, to znamená za měsíc. A potom 
jsem příběh pojmenoval Sudičky. Napsal jsem to spíš jako dítě, ale 
mělo to styl.

Vznikl tak dobrodružný a poutavý příběh chlapce Arnika, jemuž 
sudičky při narození věštily, že nebude žít déle, než shoří poleno, 
které plápolá v ohništi. Matka rodičky, vědma Dunicha, poleno 
uhasí a svěří matce k opatrování, a tak se Arniko stává prakticky 
nesmrtelným — jeho život závisí na kusu dřeva.

Prvním kritikem mu byl zase jeho advokát, který mu ovšem 

vyčetl množství gramatických chyb. „To není jako dnes, kdy už je 
nedělám,“ říká Maximoff sebevědomě. Pravda ovšem je, že jich 
pak dělal už jen o něco míň.

Na vydání své prvotiny si však Matéo Maximoff musel počkat 
až do konce druhé světové války, během níž byl internován ve 
dvou koncentračních táborech. Podařilo se mu utéct, ale vzpomín-
ky na hrůzy lágrů se po zbytek života vinou jeho romány. Krátce 
po válce mu jeden pařížský časopis věnoval celé čtyři strany. V po-
válečné době nebyl dostatek papíru a k vydání knihy bylo zapotře-
bí získat poukázky na materiál. V citovaném rozhovoru Maximoff 
s neskrývanou pýchou vzpomíná na to, jak získal nakladatele: 

Nejznámější spisovatelé, členové Francouzské akademie, oceně-
ní Goncourtovou cenou, byli kvůli nedostatku papíru vydáváni 
v méně než 2 000 exemplářích. Zatímco já, o kterém se psalo jako 
o cikánském spisovateli ve Figaru a ve všech možných časopisech, 
jsem se proslavil ještě před publikací, a slavné nakladatelství Flam-
marion vydalo mou knihu v 8 000 výtiscích.

 
Po Sudičkách následovalo ještě deset knih, z nichž poslední vyšla 
roku 1995. Když Matéo Maximoff roku 1999 zemřel, odešel jako 
známý spisovatel, ale také jako aktivista, který se bil po mnoho let 
za práva Romů na mnoha mezinárodních konferencích a jemuž se 
— podle vlastních slov — také podařilo v dlouhém procesu s Ně-
meckem získat odškodné pro některé internované Romy: 

Víte, jednou jsem napsal do novin, jak je možné, že se mluví tolik 
o židovských koncentračních táborech a vůbec se neví o těch rom-
ských. Napsal jsem tam jen tak od oka, protože přesné počty nejsou 
známy, že máme mezi šesti sty a osmi sty tisíci mrtvých, ale vůbec 
se o tom nemluví. Dva dny nato jsem měl v těch novinách první 
stranu. Dnes [v devadesátých letech 20. stol.] jsem prezidentem or-
ganizace Mezinárodní romský holokaust.

Není třeba zdůrazňovat, nakolik aktuální jsou i dnes jeho myšlen-
ky a jeho snahy na tomto poli, a to nejen ve Francii.

Ptali se V. Lallement a P. Krebs

(Publikováno 21. května 2004 v revue Hermaphrodite, všechny 
citace pocházejí z tohoto zdroje.)

Napsal jsem to jako dítě, 
ale mělo to styl…
M A T É O  M A X I M O F F  V Y P R Á V Í  O  C E S T Ě  R O M S K É H O  S P I S O V A T E L E
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Mnohé Maximoffovy knihy mají zřetelný autobiografický ráz. V knize Řekněte to 
pláčem (Dites-le avec des pleurs) z roku 1990 čtenář jasně poznává ve dvaceti-
letém Matějovi, který v koncentračním táboře vzpomíná na dětství a vyprávění 
rodičů, samého autora. Postava ruského Roma Lolji zjevně vychází z postavy 
 Maximoffova otce: 
Bylo to poprvé, co byl lágr tak tichý. Nebylo slyšet vůbec nic. 
Ticho bylo naprosté a velmi uklidňující, alespoň pokud nezname-
nalo, že všichni jsou už mrtví. Jen ostrá světla reflektorů vydělují 
lágr z úplné tmy. Ani v jednom baráku se nesvítí. Jemně poprchá-
vá, všude je klid. Až do zítřka se nic nestane.

Matějovi nebylo dobře, a tak zůstal sám v baráku. Je hluboká 
tma. Matěj odpočívá na pryčně a je přikrytý pouze tenkou dekou. 
Sní. Světelný paprsek reflektorů čas od času zamíří na jeho ubohý 
barák. 

Je mu sotva dvacet šest let. Před dvěma lety měl vše, co by si 
mladý člověk jeho věku mohl přát. Teď, když byl konečně sám, 
se v myšlenkách vracel do minulosti, až do doby před svým naro-
zením. Opakoval si v duchu, co mu kdysi vyprávěli rodiče. Bylo 
mu zima, a tak se na pryčně často obracel. Jeho hlava spočívala 
na pytli, který měl sloužit jako polštář. Sešil si jej sám z různých 
kousků látky, které našel. Obsahoval celé jeho bohatství, tedy té-
měř nic: několik bezcenných tretek, ale také dopisy, které dostal, 
a několik pohledů. 

Protože sebou na pryčně tolik házel, porušil noční ticho: ne-
chtěně shodil pytel na zem. Sebral jej, aniž by vstal z postele, 
ale vypadlo z něj několik věcí. Musel tedy vstát, aby je sebral. 
V tu chvíli světlo reflektoru osvítilo vnitřek baráku. Matěj toho 
využil, aby si prohlédl některé z pohlednic, zvláště jednu z nich. 
Představovala usmívající se dívku, která radila: Řekněte to kvě-
tinou!

Matěj se vrátil do postele velmi dojatý. Vytryskly mu slzy 
a propukl v pláč. Byl si jist, že ho nikdo neuslyší, a tak zakřičel: 
„Řekněte to pláčem!“

[…]
Dlouho předtím, během první světové války, žil jeho otec 

Lolja se svou rodinou ve Španělsku. Přišel ze vzdáleného Ruska, 
štván válkou i revolucí. Poté, co prošel asi deset zemí, z nichž byl 
pokaždé vyhnán, usadil se nedaleko Barcelony, v teplém španěl-
ském kraji, ve společnosti dalších Romů jako on, kotlářů Kalde-
rašů. Jeho otec Jono býval kdysi vysoký a silný muž, tou dobou 
však už byl velmi nemocen. Umřel ostatně dva roky nato. 

Loljovi bylo dvacet šest. Už několik let žil bez ženy, její pří-
buzní totiž nechtěli, aby s ním odešla. Pár měsíců po násilném 
odloučení se Lolja dověděl od ostatních Romů, že jeho žena s ně-
kolika členy své rodiny zemřela při železničním neštěstí. Nikdo 

netušil, co se stalo se synem Lolji a Luby, kterému v době těchto 
událostí mohlo být asi devět let. 

Španělská země byla chudá, skoro ubohá. Práce tam bylo málo 
a Romů hodně. Barcelona mohla jistě poskytnout práci kotlářům, 
ale ne všem. Romové však měli štěstí, že se spokojili s málem. 
Bylo jen potřeba žít a očekávat konec války, která ničila Evropu. 
Ti, co pocházeli z Ruska, si navzájem velmi pomáhali. Ti ostatní, 
Gitanos, kteří tam byli už po celá staletí, a Manušové, kteří přišli 
z Francie, nazývali Romy z východu Maďaři neboli Hungaros, 
protože si mysleli, že pocházejí z Maďarska. Proč asi?1) 

[…]
Mladí Romové chodili za horkých španělských nocí do hos-

pody, kde pili často až do rána. Právě oni si dovedli sehnat práci 
a přinést matce peníze nezbytné na živobytí. Nezapomínali ani 
na staré a nosili jim víno a pivo. Tito mladíci, ternearové, čili 
mladíci na ženění, chodili nejčastěji všude spolu. Ze své vzdále-
né Rusi si přinesli zpěvy, tance a hudbu. Byli od přírody veselí, 
a když měli peníze, rádi je utráceli. Místní obyvatelé je milovali 
a obdivovali. Všichni byli jako Lolja, hezcí, vysocí muži, urostlí 
a veselí, ale Lolja k tomu ještě hrál na harmoniku. Navíc to byl 
výborný tanečník. Navzdory bídě byl vždy dobře oblečen, míval 
na vestě zlatý řetízek a nosil prsteny po svém otci a předcích. Byl 
vždycky první, kdo se popral, často to byl dokonce on, kdo rvač-
ku vyprovokoval. Jeho početní bratranci ho zbožňovali a chodili 
všude za ním, jako by je vedl.

Tu noc bylo velmi horko. Poté, co vypili několik pořádných 
lahví španělského vína, připravovali se na návrat do cikánského 
tábora vzdáleného necelý kilometr. Povozy a stany byly zaparko-
vány na poli, které si pronajali od jednoho vesničana. Vesničan 
byl rád, že si tak vydělá pár peset. Když mladíci vycházeli z hos-
pody, jeden z nich vykřikl:

„Podívejte! Je tady cirkus!“
A jiný hned navrhl:
„Pojďme se tam podívat!“
Někteří chvíli váhali a pak se rozhodli jít za ostatními. 
Byl to malý cirkus na otevřeném prostranství, přijeli z Fran-

cie. Neměl ani šapitó. Jen málo vesničanů sedělo, protože za mís-
ta na lavičkách se muselo platit. Cirkusový vyvolavač, nějaký 
Manuš, křičel směrem do publika: „Už jen několik posledních 
míst a začínáme! Dnes večer budete svědky jedinečné podívané, 
hodné nejznámějších cirkusů světa. Uvidíte pozoruhodné před-

Řekněte to pláčem
M A T É O  M A X I M O F F

  1) Hungaros — španělsky Maďaři; tento termín používají Romové, kteří už 
hovoří jazykem majority, pro Romy, kteří ještě mluví romsky; výrazem 
„maďarština“ pak označují i romštinu (pozn. překladatele).

 B E L E T R I E
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stavení: klauny, zázračné akrobaty a nejkrásnější provazochodky-
ni, Elizabeth!“

Lolja měl oči jen pro Elizabeth, která stála trochu stranou. 
Měla na sobě těsné punčochy zdobené flitry, a když zaznělo její 
jméno, uklonila se.

„Já zůstanu,“ prohlásil Lolja.
„Proč?“ zeptal se jeden z bratranců. „Kvůli cirkusu, nebo kvů-

li ní?“
„Kvůli oběma!“
Lolja byl vyhlášeným lovcem dívek, od smrti Luby si hledal 

spřízněnou duši. Nezdálo se však, že by s tím moc spěchal, spíše 
se snažil užívat si mládí. 

Zaplatil jedno peso staré, ale ještě hezké Manušce, a následo-
ván ostatními se usadil na lavičce. Představení právě začalo. Bylo 
celkem zdařilé. Akrobati své řemeslo ovládali a jejich číslo ob-
divovali všichni, staří i mladí. Lolja viděl Elizabeth nejprve jako 
krasojezdkyni a potom jako provazochodkyni. Šla po laně zavě-
šeném asi dva metry nad zemí a nesla barevný deštník. Usmívala 
se na všechny diváky, ale Lolja měl pocit, že se usmívá jen na 
něho.

Představení trvalo skoro dvě hodiny a během něj se dvakrát 
vybíraly peníze, z toho jednou pro hezkou a odvážnou Elizabeth. 

Lolja dal do nastavené ošatky pětipesetovou bankovku. Mla-
dá dívka se na něj tentokrát doopravdy usmála a řekla: 

„Děkuji, můj princi!“ 
Princ? On, Rom z Ruska?

Rom z Ruska z rodu Kalderašů nakonec získá francouzskou Romku z rodu Manušů 
a utečou spolu do Francie, kde si Elizabeth změní jméno a říká si pak Pavlena. Ma-
těj — Matéo je jejich prvorozený syn. Z životopisných údajů o Matéu Maximoffovi 
vyplývá, že mu v osmi letech zemřela matka. V knize Řekněte to pláčem o tom za-
nechává působivé osobní svědectví, přestože se skrývá za postavu  Matěje:
Ještě než ji odvezlo taxi, objala Pavlena svého syna Matěje. Ten 
tomu nepřikládal žádnou důležitost, protože to nebylo poprvé, co 
ho matka objímala. Nezpozoroval ani, že přitom plakala, jako by 
odjížděla na dlouhou cestu. Copak si on, osmiletý, mohl před-
stavit, že vidí svou matku naposled? Odvezli ji do jedné z bru-
selských nemocnic, kde zemřela noc poté, co podstoupila ope-
raci nezhoubného nádoru. Romové prý pak obvinili lékaře, že 
pa cientku špatně ošetřovali, protože byla Romka. 

Matěj poprvé viděl Lolju, svého otce, plakat. Otec jej sevřel 
v náručí a řekl mu:

„Je z tebe sirotek!“
To slovo pro něj bylo zcela nové. Aniž věděl, co to znamená, 

řekl svým kamarádům, se kterými si hrál: 
„Já jsem sirotek!“
Jedno děvče asi o dva nebo tři roky starší než on mu na to 

povídá:
„Tvoje matka je tedy mrtvá?“
„To není pravda!“
Tak tedy Matěj pochopil neštěstí, které na něj dolehlo. A za-

čal plakat a křičet. Jiné dítě vytáhlo z kapsy jablko a nabídlo mu 
je. A protože byl velký jedlík, vzal si je a celý uslzený se do něj 
zakousl.

Kniha Řekněte to pláčem má sice charakter románu, ale je to vlastně spleť vzpo-
mínek na dětství, na vyprávění rodičů a příbuzných, plná epizodických postav 

a odboček, které se odehrávají za války na různých místech Evropy. Obsahuje do-
konce rozhovory autora s Romy z různých zemí a také přednášku argentinské 
socioložky o romském holokaustu v Polsku. Nesourodost knihy ještě podtrhují 
fotografie francouzských a finských Romů, které vůbec nesouvisejí s dějem ani 
s dobou, o níž se vypráví. Nejvíc ze všeho dílo připomíná náčrt budoucího romá-
nu, soubor poznámek, na nichž se někdo chystal ještě dlouho pracovat, aby 
 vznikl ucelený příběh.
Příběhy, v nichž Maximoff nečerpá ze svého života, jsou plné magie a vycházejí 
z vyprávění jeho předků, tak jako Sudičky. Častým motivem je Rusko počátku 
devatenáctého století. Autor píše o útlaku Romů, který tu byl odjakživa, o tom, 
jak byli věčně na útěku, a o potřebě se toulat a objevovat nové horizonty. 
Na románech Matéa Maximoffa je snad nejdůležitější jejich autenticita. Nepíše 
o Romech zvnějšku a nemá informace z doslechu, nýbrž popisuje své vlastní zku-
šenosti z pozice zasvěcence. Na otázku revue Hermaphrodite, jaký má názor na 
literaturu o Romech, odpovídá:

O Romech tak trochu psaly téměř všechny literatury — francouz-
ská, anglická, italská. Ale psaly si, co chtěly. Jeden příklad z tisí-
ce: Chrám matky Boží, dílo Victora Huga, kterého velmi obdivuji 
a přečetl jsem od něj všechno. Píše: „Esmeralda tančila téměř zcela 
nahá.“ Za pár dní mi bude osmdesát dva let a ještě jsem neviděl 
ani jedinou Cikánku tančit bosou. Natožpak nahou! Je to prostě 
vý mysl. Ale budiž, Carmen nebo cokoliv jiného, to je v pořádku, 
hlavně že se o nás mluví.

Matéo Maximov; foto: archiv 
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Už dlouho nepršelo. Vozy ztěžka táhly prosluněnou cestou. Ro-
mové říkají, že slunce je jako kolo, které se točí po obloze a dá-
vá život. Ovšem někdy dokáže i zabít: v jeho prudké záři umírá 
všechno živé.

Za nevelkou plání se objevil potok. Stáčel se až k okraji pěk-
ného lesa. Koně ucítili, že jsou nablízko vodě, ožili a přidali do 
kroku. Když vozy minuly napůl vyschlý potok, vynořily se na lou-
ce stany. Zastavili jsme naši karavanu pod vzrostlými duby. Silné 
kmeny ohraničovaly louku jako pohádkoví hrdinové hlídající les.

Chlapi odstrojili koně a nechali je popásat se na trávě, zatímco 
ženy na ohních chystaly dětem jídlo. Slunce již přestalo pálit, ale 
den nikam nespěchal. Ještě chvilku vyčkával nad romskými sta-
ny, než uvolnil místo přicházející noci. Já jsem se natáhl do trávy 
a vrátil se v myšlenkách k bazaru, kde jsme dnes byli. 

Na takových tržištích se potkávají Romové ze všech stran. Kal-
derašští a čokonárští Romové prodávali vlastnoručně vyrobe-
né železné výrobky. Besarabští Romové nabízeli široké kožené 
řemeny zdobené sponami. Lovárové a ruští Romové pohřbívali 
a prodávali koně. Jeden Rom s mohutným knírem chtěl po páno-
vi, aby koupil ubohého mezka. Měl zamazané zuby a natřenou 
hřívu. Rom tomu gádžovi přísahal, že to je kůň z Arábie. Je sice 
hubený — ale jak běhá! Opodál věštily ženy. Každému řekly, co 
ho v životě čeká.

Ozvalo se hraní romských hudebníků a rozezněl se nádherný 
hlas. Všichni, kteří až doteď rozmlouvali, se šli podívat. Každý 
už věděl: to zpívá Lana. Mezi Romy má takový hlas jen málokdo. 
Stál jsem tam a nemohl jsem z ní spustit oči. Svět se se mnou za-
točil. Neviděl jsem nic, jen ji. Její nohy se sotva dotýkaly země...

Někdo tancoval. Lana se zastavila uprostřed tance a zírala na 
cestu. Plakalo tam malé dítě. Sedělo uprostřed silnice, po které 
uháněl obrovský kočár. Lidem ještě pořádně nedocházelo, co se 
děje, zatímco Lana už se vrhala do cesty.

Co se to s námi stalo? Byli jsme jako z kamene... Koně ji sra-
zili k zemi pod rozjetá kola vozu a vyděšeně zastavili. Na voze 
sedící pán na nás hleděl opilýma očima a nechápal, co se stalo. 
Ze strany se ozýval pláč děcka, kterému Lana zachránila život. 
Dorazili četníci a začali láteřit, že děti nemají na silnici co dělat. 
Rom je vždycky vinen. 

Pohřbili jsme ji nedaleko od cesty, u malého potůčku...

Uběhlo několik let a naše vozy se opět ocitly v těch končinách. 
Na místě hrobu vyrostla hrušeň. Když jste se na ten strom zadíva-
li, připomínal sedící dívku. Tenké větve, na kterých visely hrušky, 
se skláněly k vodě. Zdálo se, že smrt ji potkala za svobodna. 

Té noci se mi Lana zjevila ve snu. Utíkala a volala mě k sobě, 
ale když jsem ji zastavil, proměnila se ve strom. Ve spánku jsem 
ucítil, jak mě někdo tahá za košili. Otevřel jsem oči. Přede mnou 
stála malá holčička: „Lájoši, copak chceš na tomhle poli zůstat? 
Všichni už jsou nachystaní, brzy vyrážíme.“

Usmál jsem se a zdvihl jsem ji tak vysoko, jak jsem jen do-
kázal. Když jsem viděl, jak se se smíchem natahuje až ke slunci, 
pochopil jsem, že v každé dívce je něco z Lany.

Tak tomu bude navždy.

Šukar Lana

Dulmut nas brišinda. E vurdona tradenas pa pharado katar o kham 
drom. E Rom phenen, so o kham mezij pe rota, aj kadi rota indulij 
pa čeri aj del trajo sakones. De univar vov šaj vi mudarel: katar 
lesko phabaripe merel sa, so si žuvindo.

Pala nabaro plaj sikadjolas nal. Voj femlija po agor šukare ve-
šesko. Le gras, atjarde pašipe le pajesko, žuvindisajle, line maj 
sigo te žan. Kana vurdona nakhle e nal, kaj sas cino paji, pe šukar 
mal inzarde cerhi. Amaro hernjevo tordjardam tela bulho strežari. 
Kadal uče kopača tordjonas krujal e mal, sar paramičake vitjazja, 
kaj lišinas o veš. 

E murš lupuzinas grasten thaj meknas len pe čar, aj le žuvl-
ja kiravnas šavorenge chabe. O kham aba meklas pe te pehenij, 
alom o des či šidjarlas te žal tar. Vov pok-cera durajvelas katar 
romenge cerhi ke musaj sas te ašavel kado than ratjake. Me pašl-
juvos ande čar thaj dos ma gindo pa teharuno bazari, pe soske 
ame areslam. 

Pe kasave bazara maladjonas e Rom pa sa forura. Keldela-
ra thaj Čokonara bikinas charkune bradja thaj kazanura, save sas 
kerde peske vastenca. Le Rom bessarabicka annas pesa bulhe 
morčune kuštika čatonca. Le Lovarja thaj Russijake Roma paruv-
nas thaj bikinas e grasten. Jek Rom bare mustacasa mangelas te 
kinel o raj čore bogos. Leske dand sas kucisarde rinesa aj e koma 
feštime. Vov solachalas gažeske ke kadal gras andal Arabija, aj 
kaj si šuki — kado prastamaske. Pe rig drabarnas e žuvlja. Von 
purinas sakoneske, so avla ande lengo trajo.

Šundilas, sar bašade e Lautara. Gilabadas šukar glaso. Savore, 
sar vorbisajle, gele te dikhen. Sa žanas: kado gilabel Lana. Maš-
kar le Rom cera sas kasave glasura. Me tordjuvos aj naštik los 
mure jakha pal late.

E luma biljalas angle mure jakha. Me či dikhos khanči, feri la. 
Lake punre, mezijas, či ušaven pe phuv...

Varikon cipisardas. E Lana ando khelipe ašadilas aj dikhlas 
po drom. Kote rovlas cino šavoro. Vov bešlas maškar po drom, pa 

Krasavice Lana
G E O R G I J  N I K O L A J E V I Č  C V E T K O V
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savo prastavelas baro vurdon. Le manuš inke č’ajarde, so kerdi-
las, sar e Lana šudas pe po drom.

So sas amenca? Tordjuvasas sar barune... Kotar la malade tele 
e gras aj nakhle pala e vurdoneske roti. E gras daratar ašadile. Po 
vurdon tordjolas raj. Vov dikhlas mate jakhenca pe savorende thaj 
č’atjarlas, so kerdilas. Šundjolas, sar rovlas pe rig šavoro, kaj das 
les o trajo Lana. Avile žandara thaj line te cipin, ke naj so ašaven 
po drom šavoren. O Rom si mindik došalo.

Ame prachosardam la nadur katar o drom, paša cini nal...
Načile varisode berš, aj amare vurdona nakhnas paša kodo 

than. Kaj sas prachome e šej, barilas salčin. Kana dikhesas pe kado 
kopači, mezijas ke bešel šej. Lake sane kranži, pa save fulijas bru-
ma, mekenas pe žan do paji. Atjarlas pe, ke voj brigij biromengo.

Kodi rat me dikhlem la ando suno. Voj našlas aj akharlas 
ma pala peste, kana me la astardem, voj kerdilas kopači. Ande 

lindra atjardem, sar man cirdel varikon pala gad. Me puterdem 
e jakha. Angla mande tordjolas cini šejori. Voj pušlas: „Tu so 
kames, Lajoš, te ašes kate, pe kadi mal? Savore kide pe thaj sigo 
traden.“

Me asajem aj vasdem la učes sar birijas. Kana dikhlem sar voj 
asandos cirdel peske vas karing o kham, me atjardem, ke ande 
sako šejori si variso katar e Lana.

Anda kado voj traija akarkana.

Georgij Nikolajevič Cvetkov se narodil v roce 1950 v romské lovárské rodině. Vystudoval 

Státní institut dramatických umění a mimo jiné byl výkonným ředitelem mezinárodních rom-

ských festivalů v Moskvě, které se konaly v letech 2000 a 2002. G. N. Cvetkov je autorem ně-

kolika románů a cikánsko-ruského a rusko-cikánského slovníku. V současné době působí jako 

prezident organizace Romane prala se sídlem v Moskvě.
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Mohl byste stručně přiblížit svůj původ? Je vaše vlastní zázemí předobrazem Janka z románu Zatracenej  cikán?
V lecčems jsme si podobní, oba pocházíme z romských rodin. Matka pocházela z roma-
ničelského rodu Lee v Anglii, otec byl ze španělských Kalderašů. Když mi bylo pět, po-
žádala matka neromské známé, aby mě s sebou vzali do Anglie na prázdniny navštívit 
dědečka a babičku. Mezitím ovšem vypukla válka a já jsem musel zůstat u těch lidí, kteří 
se před zákonem stali mými poručníky. Po válce, když se moje máma znovu vdala, jsem 
se vrátil k ní, ale nesnesl jsem se s jejím novým mužem, Romaničelem, a tak jsem ve 
čtrnácti odešel z domova.

V Británii jsem vychodil základní školu a v Kanadě jeden rok střední. Pak jsem za-
čal vydělávat peníze — jezdil jsem s Kalderaši po celé zemi a opravoval sudy a bojlery 
a prováděl údržbu restauračních kuchyní. Mnoho z mých tehdejších parťáků bylo jako ro-
mánový kotlář Kolja a tady se také sbíhá osud můj s osudem Janka. V době, kdy jsem se 
strýčkem Louisem pracoval přes léto v pojízdných lunaparcích, jsem si dokončil vzdělání 
formou večerní školy s maturitou. Žil jsem mezi dospělými Romy a úplně jsem propadl 
romské kultuře. Už v dětství pro mě byl můj původ hodně důležitý a vždycky jsem usilo-
val o návrat ke svým lidem.

Do jaké míry Janko tlumočí vaše vlastní názory a postoje?
Janko mluví tak, jako jsem já sám mluvil za mlada a jak jsem uvažoval v době, kdy tato 
kniha vznikala. Má hodně z mého dřívějšího já, ale přesto je ta postava mnou jen volně 
inspirovaná. Nikdy jsem například nemaloval, což Janko v románu dělá. Zato jsem váš-
nivý modelář lodí, jako Janko. V severní Anglii, kde jsem vyrůstal, je velký zájem o lodě 
a námořní historii. Přivedl mne k tomu jeden námořník ze sousedství.

Ještě v něčem se Janko a Ronald Lee shodují. Oba si vzali míšenku francouzsko-ka-
nadských a indiánských rodičů jménem Marie. Poznání další marginalizované kultury 
dalo jejich životům nový rozměr.

Kdy a jak dlouho jste pobýval v Anglii?
V Anglii jsem žil nejdřív v době, kdy jsem byl v péči pěstounů. Ve čtrnácti mě poslali 
zpátky do Kanady k mámě. Znovu jsem se do Anglie vrátil v roce 1969 s manželkou 
a dětmi, ale zůstal jsem jen dva roky. Chtěl jsem se zapojit do vzniku romských organi-
zací, protože v Kanadě tehdy žádné romské hnutí neexistovalo. Během toho krátkého po-
bytu jsem přepracoval Zatracenýho cikána a povedlo se mi najít kanadského nakladatele, 
Tundra Books z Montrealu. Titul knihy byl vydavatelův nápad, moje původní představa 
byla Living Fire — Živoucí oheň.

Dnes se tak aspoň jmenuje moje kapela, jejíž romské jméno je E živendi jag. Se synem 
Stephenem a současnou manželkou Gianninou vystupujeme s koláží z tradiční romské 
hudby z celého světa. Zjistili jsme totiž, že ačkoliv některé romské dialekty jsou si tak 
vzdálené, že si mluvčí téměř nerozumějí, a některé skupiny Romů romštinu úplně opusti-
ly, v hudbě si Romové z celého světa porozumějí vždycky. Hraju na oud a buzuki.

Jak vás napadlo napsat román a s jakými problémy jste se jako nezkušený romanopisec potýkal?
Na vysoké škole jsem studoval žurnalistiku a navštěvoval kursy tvůrčího psaní, takže 
jsem nebyl úplně nezkušený. Měl jsem plné zuby stereotypních knížek, které tenkrát, 
stejně jako dnes, psali Neromové o Romech. Dlouho jsem zvažoval, že bych napsal kni-

Romové byli vždycky vyděděnci...
R O Z H O V O R  S  K A N A D S K Ý M  S P I S O V A T E L E M  R O N A L D E M  L E E M

Ronald Lee se narodil v roce 1934 v Mon-
trealu. V roce 1971 uveřejnil román Goddam 
Gipsy — Zatracenej cikán, který byl přelo-
žen do němčiny a španělštiny a jehož české 
vydání se připravuje. Patří k nejvýraznějším 
hlasům severoamerické romské literární scé-
ny, můžeme-li o něčem takovém hovořit. Žije 
v Torontu, na Katedře studií rovnoprávnosti 
na New College přednáší o romské diaspo-
ře, je zakládajícím členem Romského ko-
munitního centra pro práva Romů v Torontu 
(RCAC) zaměřeného na pomoc romským 
přistěhovalcům a spolu se synem Stephenem 
Eli Leem a manželkou Gianninou Bottaccini 
působí v kapele Living Fire (Živoucí oheň).
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hu o životě kanadských Romů podle toho, jak jsem jej poznal na 
vlastní kůži, a Zatracenej cikán je výsledek.

Nikdy jsem neměl problémy s vyjadřováním, ale hodně mě 
ovlivnili autoři jako Kazantzakis, Hemingway nebo Dostojevskij. 
To jsou spisovatelé, kteří bořili konvence a nořili se do samot-
ných vnitřností života a exkrementů společnosti. Většina čelních 
kanadských literátů té doby se mi zdála fádní a omezená, co se 
týče jiných kultur. Zatímco moji spisovatelé ochutnali skutečný 
život, tamti si ve své nápodobě života jen kroutili knír. Říkám jim 
„literární prášky na spaní“ nebo „lék na nespavost“.

Napsal jste kromě Zatracenýho cikána ještě jiné beletristické dílo?
Většina mých dalších literárních pokusů zatím nebyla publiková-
na. Napsal jsem řadu odborných článků o romské historii a jazy-
ce a v loňském roce mi nakladatelství Hertfordshire University 
Press v Anglii vydalo učebnici romštiny Learn Romani. Jinak 
jsem vyplodil hromadu básní, ale jen několik z nich bylo uveřej-
něno v obskurních literárních časopisech.

Znáte nějaké další romské autory a koho si umělecky považujete? Slyšel jste na-
příklad o Vii Putnam z USA, autorce románu Hard Hearts Are for Cabbages?
Nejsem si jistý, jestli je Vii Putnam Romka. Podle mého názoru 
ale nezná romskou kulturu z vlastní zkušenosti. Neznám romská 
díla, která vznikají v cizích jazycích, a proto vím jen málo o ev-
ropských romských autorech. Můžu číst španělsky a francouzsky, 
to mě determinuje. Obdivuji romány zesnulého Matéa Maximof-
fa, které si můžu přečíst, protože jsou francouzsky.

S jakými problémy se momentálně vypořádává romská literatura?
Z pohledu anglických nakladatelství vidím hlavní problém v tom, 
že jim zcela chybí zájem takovou literaturu tisknout, protože se 
obávají malého zisku. Daleko raději vydávají knihy neromských 
spisovatelů, kteří recyklují romantický stereotyp cikána — tako-
vých knih vycházejí spousty.

Do jaké míry je Zatracenej cikán vnímán v kontextu beatnické literatury? 
Irmela Brendar, která tehdy pracovala pro nakladatelství Beltz 
Verlag ve Weinheimu, se v roce 1977 rozhodla přeložit moji kni-
hu do němčiny. Setkal jsem se s ní tenkrát v Montrealu a ona mi 
řekla, že připravuje soubor tří románů, které by měly reprezen-
tovat beatnickou éru a filozofii. Vybrala si Kerouacovo Na cestě, 
Millerův Obratník Kozoroha a Zatracenýho cikána. Pro evrop-
ského nakladatele je to zkrátka beatnický román. Paradoxní je, 
že úplně první titul, se kterým jsem pro svou knihu počítal, byl 
Beatnik Gipsy (Cikánský beatnik). Teprve pak došlo na Living 
Fire, až jsem zakotvil u dnešního titulu.

Jaké byly bezprostřední reakce po vydání?
V závislosti na vlastním původu se recenzenti rozdělili na dva 
tábory — na nadšené a znechucené. Zástupci kanadského esta-
blishmentu knihu považovali za škvár a ti z řad etnických menšin, 
kteří osobně poznali útlak a přehlížení, ji označovali za velkou 
událost. Spousta recenzentů měla mizivé povědomí o světové li-
teratuře, a proto jim unikl satirický tón a černý humor, kterého je 
kniha plná, a všechno vzali smrtelně vážně.

Záměrně jsem zvolil černý humor, který byl a pořád je v ka-
nadské literatuře celkem neznámý. Myslím, že jsem jednal pod 
vlivem francouzských romanopisců, protože jsem žil v Montrea-
lu, plynně jsem mluvil a četl francouzsky, sledoval jsem fran-

couzské filmy a anglické literatuře jsem se vyhýbal, protože se mi 
zdála banální a provinční.

Možná vás bude zajímat, že moje jméno nefiguruje na sezna-
mu kanadských spisovatelů — Zatracenej cikán je považován 
za „romskou knihu od romského autora“. Já i moje kniha jsme 
zkrátka zmizeli z oficiálních análů. Snad bych ještě mohl dodat, 
že moji studenti, kteří jsou často zástupci nejrůznějších kanad-
ských menšin, mají pocit, že kniha výborně vystihuje jejich osob-
ní zkušenost příslušníka minority v Kanadě.

V jakém smyslu se vám kanadská literatura v angličtině zdá provinční?
Propaguje postoje, které jsou zcela v duchu pojmu CanCult. 
Všechno, co je CanCult, stojí v ostrém kontrastu k multikulturní 
Kanadě, je to národní sebereprezentace, podle které jsou všichni 
Kanaďané potomci Britů, vyznávají britské hodnoty a je jim blíz-
ká koloniální mentalita. Literatura ve stylu CanCult je užvaněně 
rozkošatělá, moralisticky viktoriánská a výbušně protiamerická. 
Autoři nahlížejí Kanadu optikou tzv. dvou samot (Two Solitudes), 
jak to kdysi nazval Hugh McLennan, tedy jako by sestávala ze 
dvou paralelně existujících kultur, britské a francouzské. Tako-
vých samot ovšem v Kanadě najdete daleko víc, nehledě na to, 
že obyvatel nefrancouzského a nebritského původu v Kanadě žije 
podstatně víc než těch francouzských a britských. Pokud bych měl 
nějakého představitele literatury CanCult jmenovat, byl by to tře-
ba Farley Mowatt, Robertson Davies nebo i Margaret  Atwoodová.

Nemáte dojem, že postavy románu Zatracenej cikán, převážně tedy drobní zlodě-
jíčci a podvodníčci, vykreslují Romy v Kanadě v nepříznivém světle? Proč jste si 
vlastně vybral tak specifické prostředí?
Vykreslil jsem romskou komunitu takovou, jaká byla v šede-
sátých letech a jaký jsem tehdy byl i já. Hrdinové jsou oběťmi 
předsudků a pronásledování, což jim do značné míry brání vést 
„normální“ život.

Romové byli vždycky na okraj vytlačovaní vyděděnci a ná-
sledky těchto mechanismů podle toho vypadaly. Anglokanadští 
romanopisci neměli odvahu psát o kanadské společnosti v pra-
vém světle. Jejich vyprávění o rodinách zakládajících otců Ka-
nady bylo idealizované a nepravdivé. Ve skutečnosti tato elita 
podědila své bohatství a postavení po kriminálních živlech. Kdo 
jiný než piráti, otrokáři, obchodníci s opiem z Číny a vrahové pů-
vodních obyvatel Kanady vystavěli tuto zemi na principech ko-
loniálního systému, postavili se do jejího čela a vládli jí prostřed-
nictvím elitářství a předávání moci v rodině? To se dnes naštěstí 
mění, hlavně díky tomu, že jsme otevřeli dveře přistěhovalcům 
z jiných zemí.

Jak se stavíte k užívání pojmů „cikán“ a „gádžo“?
Slovo „cikán“ s malým „c“ představuje určitý lidský stereotyp, 
který je zažitý v majoritních kulturách a neoznačuje legitimní 
etnickou skupinu. Slovo „gádžo“ začíná být v majoritních jazy-
cích vnímáno podobně negativně jako „cikán“ mezi Romy, jako 
hanlivé označení pro osoby mimo romskou komunitu. Osobně 
raději volím výraz Nerom, pokud mluvím anglicky (Non-Roma-
ni); v romštině je „gádžo“ ovšem zcela namístě, protože tam jiný 
výraz pro cizince, Neroma, neexistuje.

Často se zamýšlíte nad rozdíly mezi severoamerickými a evropskými Romy. V čem 
vidíte hlavní rozdíly? Snášejí se Romové v Kanadě s evropskými romskými při-
stěhovalci, nebo tam panuje kulturní bariéra?
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Na takovou otázku se špatně odpovídá, protože Romové prostě 
nejsou homogenní etnikum, a to nikde na světě. Obecně se asi dá 
říct, že olašští Romové v Severní Americe si lépe uchovali tradice 
a původní model společnosti než evropští Olaši. Přesto se spolu 
stýkají, protože mluví podobným dialektem a spojuje je společná 
kultura. Olaši z Evropy ale třeba většinou ustoupili od pravidel 
rituální čistoty marimé, která se v Kanadě dodržují. Je to zřejmě 
proto, že kanadští Romové nezažili holokaust ani poválečnou asi-
milační politiku.

V Kanadě Romové nežijí v ghettech, jsou rozptýleni v multi-
etnickém prostředí velkoměst. Více než polovina kanadského 
obyvatelstva patří k některé na první pohled viditelné menšině, 
a jejich obranou je „neviditelnost“. Romové neupozorňují na svůj 
etnický původ, praktikují to, čemu se ze sociologického hlediska 
říká passing, tedy proplouvání.

Máte pocit, že evropští Romové jsou dál, co se týče organizací, které je reprezentují?
To v každém případě. Nic jiného evropským Romům ani nezbý-
vá, vždyť bojují proti pronásledování a ubohému sociálnímu sta-
tutu. To se na Severní ani Jižní Ameriku v podstatě nevztahuje. 
V poslední době informace o situaci v Evropě začaly výrazněji 
prosakovat a mezi severoamerickými Romy se objevují aktivisté, 
kteří k Evropě pomyslně natahují pomocnou ruku. Zakládání or-
ganizací inspiruje i příliv romských přistěhovalců.

Jaká je vaše zkušenost s romskými přistěhovalci z Česka a Slovenska?
Naše organizace RCAC (Roma Community and Advocacy Cen-
ter) vznikla v roce 1997 a od té doby jsem Romů od vás poznal 
stovky. Téměř všichni přicházejí proto, že v zemi původu zažíva-
li akutní diskriminaci spojenou s útoky skinheadů, vypalováním 
domů a fyzickým i psychickým terorem. V Kanadě nic takového 
neprožívají, jedině od svých neromských krajanů, kteří do Kana-
dy utekli před komunismem.

Většina Romů se shodne, že za komunistických časů se jim 
vedlo lépe. V Kanadě se rozplynou v davech ostatních viditel-
ných minorit, poznají je jen Čechoslováci podle příjmení. Než 
se nadějeme, poangličtí si i ta a už je od Kanaďanů nikdo nero-
zezná.

Neměl příliv romských přistěhovalců z postkomunistických zemí dopad na zhor-
šení veřejného mínění o Romech? Došlo k tomu například v Británii.
Vždycky budou existovat protipřistěhovalecky zaměření politici 
a novináři, kteří budou různé skupiny přistěhovalců očerňovat. Ka-
nada má v tomto smyslu tradici, která začíná přílivem Číňanů v de-
vatenáctém století a pokračuje třeba odporem k židovským přistě-
hovalcům na počátku druhé světové války. Romové byli na pořadu 
dne v letech 1997–1998; od 11. září 2001 jsou to muslimové.

Z vaší tvorby i dřívějších interview čiší nedůvěra vůči novinářům a neromským 
aktivistům v romských záležitostech. Odkud tato nedůvěra pramení?
Znám mnoho neromských aktivistů, kteří se v romských zále-
žitostech angažují dlouho a obětavě a mají za sebou obrovské 
množství dobře odvedené práce. Například Thomas Acton, Do-
nald Kenrick, Grattan Puxon, Gabriele Tyrnauer či moji neromští 
spolupracovníci z RCAC, kteří nejsou světově proslulí, ale míst-
ně nesmírně užiteční. Mohl bych ale také jmenovat mnoho tako-
vých, kteří romskou věc zneužili pro vlastní cíle.

Už dříve jste se kriticky vyjadřoval o IRU, Mezinárodní romské unii. Kromě jiného 
jste odsoudil vnitropolitické tahanice o moc. Jak vidíte situaci dnes a má IRU 
 šanci efektivně reprezentovat světovou romskou obec?
Dle mého názoru se IRU změnila ze světové romské organizace 
na evropskou, která bojuje jen za zájmy Romů v Evropě. Ame-
ričtí Romové reagovali založením SKOKRA, asociace, která hájí 
zájmy řádově tří milionů severo- a jihoamerických Romů. Můj 
názor je, že se IRU zachovala velice nezodpovědně. Dopustila, 
aby Romové ztratili poradní hlas ve Spojených národech, a při-
tom bojuje o to, aby byl Romům světově přiznán status národa 
žijícího v diaspoře. Z mého pohledu se jako daleko lépe fungující 
organizace jeví Svaz německých Romů a Sintů.

Je pro vás postoj k vlastní identitě zvaný passing přijatelný?
Pro mě je důležité žít v pravdě. A tato pravda pro mě znamená 
přijmout svoje romství a sžít se s ním, aniž bych musel rezignovat 
na své postavení ve většinové společnosti. Jsem Rom a současně 
i novinář, spisovatel a profesor na vysoké škole. Ty dva světy se 
nesmějí navzájem vylučovat.

106 R O Z H O V O R  H O S T  /  0 4  /  2 0 0 6

ptala se a z angličtiny přeložila Karolína Ryvolová

Nejživějším tématem třetího čísla SLOVA A SMYSLU se stala anketní rubrika Otázka pro…, vě-
novaná problematice strukturalismu — zvláště té jeho podobě, jež zrála v diskusích a pracích členů 
Pražského lingvistického kroužku ve 30. a 40. letech a v pracích bezprostředních žáků této zakla-
datelské generace. Jakkoli je jasné, že metodologická tradice Pražské školy patří ke skutečným po-
kladům domácího kulturního prostředí, stal se z ní z celé řady důvodů veliký kvádr ležící na cestě. 
Přes dvě desítky renomovaných domácích a zahraničních expertů ve svých odpovědích naznačují 
horizonty i perspektivy, které vyplývají ze soudobého strukturalistického studia. Mezi jednotlivými 
názory na to, co z  pojmového a metodologického arzenálu strukturalismu lze využít pro přítom-
nost, panuje inspirativní nesoulad. Vzácná shoda ovšem nastává nad potenciálními klíčovými té-
maty, která z hlediska pojmového či vztahového otevírají strukturální koncept budoucnosti. 

Spolu s touto anketou a články zaměřenými k analýze problému metodologických mezí (M. Jankovič, J. Vojvodík, 
D. Samek, P. Bugge, M. Pachmanová, M. Topor, E. Sokolová aj.) přináší třetí číslo například ohlédnutí za životem 
a dílem londýnského bohemisty Karla Brušáka, první překlad Fragmentů milostného diskursu Rolanda Bartha a anglic-
ké překlady úryvku z Kulhavého poutníka Josefa Čapka a studie Jana Patočky Kulhavý poutník Josef Čapek.
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Šlapal jsem podél dálnice a vlekl své dva kufry. Padala tma a mně 
začínalo být smutno. Alec byl tou dobou už v Evropě a Stan mě 
hodil autem co nejdál za hranice Montrealu. Pár svých věcí jsem 
nechal u něj a modely lodí, modelářské nástroje a poznámky 
k výzkumu jsem si uložil k bratranci. V peněžence jsem měl asi 
sedmdesát babek. Bylo celkem jasné, že se budou hodit.

Zkusil jsem stopovat. Jenže tohle byl rok 1958, vrchol beatnic-
ké generace, a stopaři nebyli zrovna oblíbení. Nakonec mě nabral 
farmář s valníkem plným prasat. Popovezl mě asi třicet mil a pak 
mě vyhodil u sjezdu z dálnice, kde odbočoval. Tou dobou už se 
úplně setmělo, tmu jen občas prořízly kužely světel projíždějících 
náklaďáků a osobáků. Dřepnul jsem si na kufr v poli kousek od 
silnice, zapálil si a zaposlouchal se do vrzání cvrčků a kvákání 
žab. Projel ontarijský policejní vůz a mně došlo, že svou rodnou 
provincii jsem nechal za zády.

Dokouřil jsem cigaretu a vrátil se na dálnici. Buď půjdu pěš-
ky, dokud nenarazím na nějaký motel, nebo mě cestou někdo sve-
ze. Netrvalo dlouho a spatřil jsem vlídná světla cesťácké hospody 
otevřené nonstop. Nebylo plno, posedávalo tu jen pár řidičů ka-
mionů a několik motorkářů v kožených bundách. Vybral jsem si 
stůl blízko barpultu, šoupnul pod něj kufry a objednal si jídlo.

Naslouchal jsem Elvisovým cajdákům, které se linuly z juke boxu, 
a pomalu jsem žvýkal svoji večeři.

Venku zastavilo auto. Bouchly dveře, dovnitř vstoupil muž 
a posadil se na stoličku u baru. Zaujal mě. Měl široká ramena 
a mohutný zátylek, ale nohy byly v poměru k trupu příliš krát-
ké. Oblek by zasloužil vyčistit a boty vyleštit, a ani dlouhé vlasy 
a chomáč vousů na bradě nepůsobily zvlášť upraveně. Nepříznivý 
dojem se pak snažil zachránit neobvyklým šátkem uvázaným ko-
lem krku a plátěnou čapkou na hlavě. Byl snědý a vypadal skoro 
jako Ind. Hrubé ruce měl zjizvené a samou skvrnu. Z masitých rtů 
mu visela pomačkaná cigareta. Levou ruku zdobil poněkud zvlášt-
ní zlatý prsten, a když otevřel pusu, zablýskaly se v ní zlaté zuby.

„Co si dáš, strejdo?“ otázala se servírka.
Snažil se jí něco vysvětlit lámanou angličtinou. Zdálo se mi, 

že říká „dva párky v rohlíku a kafe“.
„Co to sakra meleš?“ opáčila dívka. „Copak neumíš anglicky? 

Já neparluju franséz!“
„Qué le gustaría?“ povídám v naději, že mi porozumí.
Rozuměl a zopakoval mi, že chce dva párky v rohlíku a kafe.
„Jenom tohle?“ řekla nevěřícně servírka. „Tak proč to neřekl 

rovnou? Chce to s oblohou?“
„Con todo?“ zeptal jsem se ho.
„Sí, Señor.“

Pokračoval jsem v jídle, ale z nějakého důvodu mi večeře 
vázla v krku. Zvedl jsem oči a uviděl ho, jak mě pozoruje v zrca-
dle nad barem. Zpod svraštěného obočí mě studoval zkoumavým 
pohledem. Pak se usmál, pomalu se zvedl a s párkem, který svíral 
v ruce jako dýku, se přiloudal k mému stolu.

Sedl si do boxu naproti mně.
„Con su permiso,“ řekl a nacpal si do pusy velké sousto.
„Jmenuju se Juanito a pocházím ze Španělska,“ začal, když 

polkl. „Chci vám poděkovat, že jste mi pomohl objednat si jídlo. 
Neumím anglicky a tady zas nikdo neumí francouzsky, italsky, 
španělsky, turecky, řecky, rusky ani arabsky. Vy francouzsky mlu-
víte?“

„Je peux me défendre.“
„Bueno, čím se živíte?“ mrknul na mé dva kufry.
Pokusil jsem se mu to co nejlépe vysvětlit.
„Un artista,“ usmál se. „Stavíte modely starejch lodí, magní-

fico. Znám spoustu umělců z celýho světa — malíře, herce, taneč-
níky i muzikanty. Máte rodinu?“

„Todos muertos, oba moji rodiče jsou mrtví.“
„Kéž je jejich spánek spokojený,“ odpověděl vážně.
Ten obrat nepocházel ze španělštiny. Znovu jsem si ho bedlivě 

prohlédl a dospěl k názoru, že můj první dojem byl správný. Po-
díval jsem se mu přímo do očí a vyslovil tu zásadní otázku.

„San tu Rom?“
„Uva,“ přisvědčil rovněž romsky. „Jsem z kalderašskejch ko-

vářů. Ty jsi taky Rom, hned mi to bylo jasný. Z jaký pocházíš 
rodiny? Jsi Manuš, Sinto, nebo Beáš?“

„Máma byla Sintka,“ odpověděl jsem mu, „táta Mačvano. Pak 
ale zmizel a mě adoptovala gádžovská rodina. S matkou jsem za-
čal znovu žít ve čtrnácti letech. Po roce zemřela. Mám školy a ně-
jakou dobu jsem dělal kancelářskou práci.“

Nevěřícně na mě zíral. „Čuda, če čorobia! To jsou mi novoty! 
Cikán, a pracoval v gádžovskejch úřadech! Či maj diklem ande 
vjaca. To jsem teda v životě neviděl.“

Moc dobře jsem mu nerozuměl. Mluvil ohebným východo-
evropským dialektem romštiny, a ne zkomoleným kvaziargotem, 
který je tak běžný v Británii nebo západní Evropě. Ačkoliv rom-
ština byla mým mateřským jazykem, hodně už jsem toho zapo-
mněl.

„Kam máš namířeno?“ zeptal se mě.
„Ottawa, Winnipeg, Toronto... sám nevím.“
„Jak to?“
„Prostě chci někam vyrazit.“
„Nechceš pracovat se mnou?“
To mě pobavilo. „Jako co? Zloděj?“

Osudové setkání v motorestu
R O N A L D  L E E
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„Jsem opravář,“ řekl a přešel moji urážku. „Jezdím po celým 
kraji. Spravuju potravinářský kádě, plátuju pekárenský díže na těs-
to a v restauracích se starám o údržbu kuchyňskýho náčiní. Potře-
buju parťáka, kterej bude mluvit anglicky. Můžeš mě učit řeč a po-
máhat mi s prací. Dostaneš spravedlivej podíl z každýho dolaru, 
kterej vyděláme. A po práci pořád ještě můžeš dělat umění.“

Jeho bezprostřednost na mě udělala dojem. Kdysi jsem si 
 naivně představoval, že vyhledám svůj lid a s ním pak budu žít 
tak, jak se dříve žilo v Evropě. Právě jsem dal vale svému starému 
životu a vydal se za novým, ale rozhodně jsem si nepředstavoval, 
že bude mít podobu potulného Cikána z Evropy na dálnici z Mon-
trealu do Ottawy. Tohle vypadalo slibně.

„Dobře, přidám se k tobě,“ odpověděl jsem nakonec. „Máš 

nějaký příbuzný?“ Věděl jsem, že Romové mívají rozsáhlé pří-
buzenstvo.

„Mám, táta s mámou žijou v Hullu. Domů jezdím tak jednou 
za čtrnáct dní, za tři neděle. Loňskou zimu jsme strávili v Mon-
trealu.“

„A jak ti říkají?“ zeptal jsem se. Každý Rom má totiž svoje 
romské jméno.

„O Kolja le Voloďasko, haj kiro? — Kolja, Voloďův syn, a jak 
se říká tobě?“

„Ronald Lee.“

(kapitola z knihy Ronald Lee: Goddam Gipsy, Tundra Books, 
Montreal 1971, české vydání se připravuje na podzim 2006)
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Romové putovali na severozápad přes území Persie, Arménie 
a byzantské říše, a všude se část z nich usadila. Hlavní proud mi-
grace pokračoval na Balkán, kde dodnes žije jedna z nejpočetněj-
ších romských komunit.

Nemalá část Romů doputovala přes Pyreneje až na samý zá-
pad Evropy, na Pyrenejský poloostrov. První dokument, který 
dokazuje jejich přítomnost na poloostrově, je z roku 1425, kdy 
král Jan II. Aragonský vydal dekret povolující vstup do země. 
Historické prameny hovoří o jistém Tomásovi a Juanovi, kteří se 
nazývali hrabaty z oblasti Egipto Menor, Malý Egypt.

Těsně po příchodu byli Romové přijati velice dobře, také 
v souvislosti s tzv. egyptskou legendou o svém původu. Tato 
středověká legenda praví, že za svého pobytu v Egyptě odmítli 
poskytnout útočiště Svaté rodině, která prchala před králem Hero-
desem. Pro tento hřích jsou proto odsouzeni k putování po světě, 
jako k formě pokání. I ve Španělsku žili svobodně a obyvatelstvo 
s nimi udržovalo obchodní styky a oceňovalo jejich schopnost 
pobavit, jejich bezprostřednost a uměleckou zručnost. Společ-
nost se však během následujících let velice změnila. S koncem 
reconquisty1) v roce 1492 nastává také konec doposud celkem 
harmonického soužití různých náboženských a etnických skupin 
(ve Španělsku hlavně Židé, Arabové a křesťané). Přichází období 
náboženského fanatismu a represí.

S nástupem tzv. „katolických králů“2) nastává pro Romy dlou-
hé období perzekucí ze strany států, jež trvá v podstatě až do 
přijetí demokratické ústavy v roce 1978, která definuje rasovou 
diskriminaci jako protiústavní. Zaměřme se nyní na nejzávažnější 
momenty v historii španělských Romů.

Vláda katolických králů

Období vlády „katolických králů“ bývá často označováno jako 
jedno z nejslavnějších v dějinách Španělska. Stáli u zrodu nové 
epochy, kdy starý středověký svět vystřídal novověk. Jejich sňat-
kem se konečně dosáhlo sjednocení poloostrova (vyjma Portu-
galska, které již bylo samostatné), a to nejprve po stránce územní 

a posléze i po stránce náboženské a národnostní.3) Španělsko eko-
nomicky prosperuje, což jim umožní financovat nákladnou objev-
nou cestu do Ameriky, ale také v témže roce definitivně ukončit 
reconquistu slavným dobytím Granady.

Avšak nic není tak jednoduché, jak se na první pohled může 
zdát. Ferdinand s Isabelou nastolili velice tvrdou politiku proti 
jino věrcům (a za to byli po zásluze odměněni tehdejším papežem, 
který jim udělil titul „katoličtí králové“). Už nebylo místo pro to-
leranci. Ti, kteří mluvili, mysleli nebo se oblékali a chovali jinak 
než majoritní společnost, už nebudili sympatie. Ve jménu víry tak 
katoličtí králové spolu s církví vyhlásili roku 1499 v Medině del 
Campo pragmatiku, která nařizovala všem Romům, aby se usa-
dili a přestali kočovat, což bylo proti jejich přirozenosti. Měli tak 
sloužit pánovi. Trestem za neuposlechnutí tohoto nařízení mělo 
být vyhoštění ze země. Na celém území Španělska je zakázáno 
používání romštiny a také byly trestány veškeré projevy romské 
kultury.

Pragmatika z roku 1499 měla za jeden z důsledků i to, že je 
na Romy nahlíženo jako na nebezpečnou, špatně přizpůsobitel-
nou skupinu, kterou je obtížné jakkoli kontrolovat. Jejich svo-
bodný způsob žití a sklon k dodržování vlastních tradic a zvy-
ků nejenže nezapadal do modelu homogenní společnosti, který 
prosazovali katoličtí králové, ale nebyl ani příkladem vhodným 
k následování všem občanům nižších vrstev, předem odsouze-
ným do podřazeného postavení. Na rozdíl od židovské nebo 
muslimské menšiny neměli vlastní víru, byli tedy definováni ne 
po stránce náboženské, ale na základě svého osobitého způso-
bu života. Toho se museli vzdát. Velká část Romů žijících ve 
Španělsku však toto ani další podobná nařízení nerespektovala 
a asimilační model nepřijala; to z nich udělalo osoby podezřelé 
a stojící mimo zákon.

Velice závažná je i praktika, kterou v roce 1594 za vlády Fili-
pa II. schválili na kastilském dvoře, praktika podobná té, kterou 
ve dvacátém století budou uplatňovat nacisté během druhé světo-
vé války. Výnos z tohoto roku se snaží fyzicky oddělovat romské 
muže a ženy za účelem dosažení zániku rasy.

Ostrakizace a emancipace
Z  D Ě J I N  Š P A N Ě L S K Ý C H  R O M Ů

N I K O L A  Š T Ě R B O V Á

Původ Romů byl dlouho nejasný. Až na základě výzkumů v oblasti srovnávací lingvistiky bylo zjištěno, že jejich pravlastí je Indie, konkrét-
ně oblasti Paňdžáb a Sindh. Ve středověké Evropě panoval názor, že Romové pocházejí z Egypta; tato teorie vznikla na území byzantské 
říše, kde nedaleko města Modon existovala cikánská osada zvaná Malý Egypt. Podle všeho však legenda o egyptském původu předcházela 
tomuto názvu. S tím také souvisí označení pro Romy ve španělštině — gitano, jež vzniklo ze slova Egipto, Egypt. Kdy přesně započala mi-
grace do Evropy, nevíme, ale lze vystopovat, kudy se kroky Romů ubíraly. Nejednalo se o jednotný migrační proud, řádově lze však hovořit 
o době mezi 10.–11. stoletím. Pravý důvod této masivní migrace neznáme.
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Velký proticikánský zátah z roku 1749

Za vlády Ferdinanda VI. proběhla jedna z nejhorších událostí, 
které museli španělští Romové prožít — velký zátah, k němuž 
došlo ve středu 30. července 1749. O tři roky dříve se guvernérem 
kastilské rady4) stal biskup oviedský, Gaspar Vázquez Tablada. 
Požaduje „co nejsvědomitější dodržování královských dekretů 
proti Cikánům a všech nařízení, která byla v jejich záležitosti vy-
dána“,5) což by mělo vést ke konečnému řešení romské otázky, 
protože, jak praví dobové materiály, Romové „jsou jiní, vyhýbají 
se práci, nedodržují zákony, a jako takoví by měli být ze společ-
nosti preventivně vyloučeni, aby se tak dalo skoncovat s jejich 
přestupky a nicneděláním“.6)

Na tomto místě je nutno zmínit historické okolnosti zátahu. 
Osmnácté století je pro Španělsko velice neradostná doba. Posled-
ní fáze panování Habsburků na španělském trůně se nese v duchu 
všeobecné dekadence. Když roku 1700 umírá Karel II., poslední 
Habsburk, následuje válka o bohaté dědictví říše. Karel totiž krát-
ce před smrtí odkázal trůn Filipovi, vévodovi z Anjou, čímž se 
do opozice staví zájmy Habsburků a Bourbonů. Habsburský císař 
Leopold nástupnictví Bourbonů neuznal a na jeho stranu se posta-
vila i Anglie a Holandsko, protože se obávaly spojení španělské 
a francouzské koruny. Nicméně vévoda z Anjou skutečně usedá 
na trůn a přijímá jméno Filip V. Tím začíná dlouhá válka, do které 
se zapojují cizí vojska a která trvá až do roku 1714, kdy je Filip V. 
uznán i okolními mocnostmi.

Protože se občanská nejistota tradičně připisovala skupinám, 
jejichž pohyblivost znemožňovala státu účinně je kontrolovat, 
stala se likvidace Romů, jako skupiny problematické, jedním 
z prvořadých cílů tohoto všeobecného zátahu z roku 1749. Přesný 
počet postižených Romů není znám, dobové materiály se shodují 
na počtu mezi devíti a dvanácti tisíci osob. Vykonavatelem akce 
se mělo stát vojsko.

Jeden z problémů zátahu, které musela kastilská rada řešit, byl 
velice prozaický. Kam s takovým počtem zajatců? Vázquez Tab-
lada vypracoval následující plán: Ženy měly být rozděleny do tří 
strategicky rozmístěných shromaždišť či domů, což bylo praktic-
ky něco mezi vězením, kasárnami a fabrikou. Chlapci do patnácti 
let měli zůstat s ženami a vyučit se nějakému užitečnému řemeslu, 
starší muži měli být umístěni do loděnic v afrických vězeních a ti, 
kteří splňovali patřičné podmínky, pak do afrických vojenských 
oddílů. Lidé v pokročilém věku, neschopní plodit další potomky 
své rasy, byli jako jediní uvolněni z přísné izolace, která, stejně 
jako požadoval výnos z roku 1594, v sobě nutně nesla oddělení 
příslušníků opačného pohlaví.

Jak soudobá společnost na připravovaný zátah nahlížela, zda 
ho schvalovala či ne, ilustruje následující výrok pátera Francisca 
Rávaga, jezuity a králova zpovědníka: „Považuji za dobrá opatře-
ní, která navrhuje [guvernér rady] k vyhlazení té nehodné lidské 
rasy: Boha nenávidí a lidem škodí […] Král udělá dobrou službu 
Bohu, Pánu našemu, jestliže se mu podaří to plémě vyhubit.“7)

Romové o akci neměli nejmenší tušení, protože panovala 
všeobecná snaha udržet přípravy v tajnosti. Nedošlo k jediné-
mu útěku, zatčení neunikl nikdo. Přesně v jednu hodinu v noci 
akce započala, vojáci se měli z rozkazu vrhnout na romská obydlí 
a zadržet všechny osoby, odvést je do vězení a tam je rozdělit do 
předem určených skupin. Ale již krátce po zátahu se ukázalo, že 
byl proveden bezhlavě, proto začaly sílit hlasy, které požadova-
ly individuální posouzení každého jednotlivého případu zatčené 

rodiny. Výsledkem bylo, že se romská obec dělila do dvou jasně 
vymezených skupin. Na ty, kteří se po čase věznění mohli vrátit 
do svých domovů (často doslova s holýma rukama, protože jejich 
majetek už byl dávno předtím prodán v dražbě), a na ty, kteří zů-
stali uvězněni v loděnicích a shromaždištích. Až v roce 1763, již 
za vlády Karla III., se začalo jednat o tom, že by se měla konečně 
udělit milost všem osobám, které jsou stále ještě nesvobodné. Ko-
nečného omilostnění se vězňové z loděnic dočkali až v roce 1765, 
po šestnácti letech.

Situace španělských Romů ve dvacátém století

Dvacáté století bylo pro španělské Romy období velice obtížné. 
V roce 1933, během tzv. druhé republiky,8) byl schválen zákon 
proti tulákům,9) který měl opět za cíl skoncovat s kočovným ži-
votem Romů. Tento zákon nebyl zaměřen jen proti Romům, ale 
například také proti homosexuálům. Za Francovy diktatury10) byli 
španělští Romové podrobeni nejhorší formě útlaku ve své historii. 
Franco se v domácí politice, stejně jako již zmínění katoličtí krá-
lové, snažil dosáhnout jednoty Španělska. Zrušil autonomie Ka-
talánska a Baskicka a každý národnostní projev byl stíhán jako 
zločin. Roku 1941 ustanovil kastilštinu jako jediný oficiální jazyk 
a používání národnostních jazyků, jako je katalánština, galicijšti-
na, ale také romština, bylo tvrdě trestáno. Romové byli dokonce 
zákonem označeni za nebezpečnou sociální skupinu. Opět byli 
v situaci, kdy nesměli navenek projevovat svou svébytnost, oblé-
kat se po svém, mluvit po svém, žít po svém.

Situace se změnila po Francově smrti a pádu diktatury. V demo-
kratické ústavě z roku 1978 se ruší veškeré proticikánské zákony 
a Romům je poprvé v historii přiznána rovnost před zákonem a úpl-
né občanství. Rasová diskriminace je definována jako protiústavní. 
Tím má být zaručeno rovnoprávné postavení Romů ve společnosti.

V současné době žije ve Španělsku zhruba 600 000 Romů 
(z celkového počtu 42 milionů obyvatel). Téměř polovina z nich, 
necelých 300 000, žije v Andalusii, kde tvoří asi pět procent po-
pulace. Každoročně 22. listopadu se zde slaví Den andaluských 
Romů, kdy si příslušníci tohoto etnika připomínají svůj příchod do 
regionu v roce 1465. Co se týče počtu Romů v jednotlivých auto-
nomních oblastech, po Andalusii následují Extremadura, Madrid, 
Valencie a Katalánsko. Romové jsou nejvýznamnější španělskou 
etnickou menšinou. Jejich integrace jako kulturní skupiny nebyla 
vůbec snadná. Značná část Romů byla během pěti set let, co žijí 
na Pyrenejském poloostrově, schopna nalézt svůj prostor v majo-
ritní španělské společnosti, plně se asimilovat a dosáhnout uspo-
kojivého životního standardu. Ale i přesto je romská menšina 
dodnes komunitou čelící nejvyššímu stupni odmítání a zároveň 
jednou z ekonomicky i společensky nejodstrkovanějších skupin. 
Společným jmenovatelem mnoha romských rodin je podstatně 
vyšší porodnost a také prokazatelně kratší délka života, než je 
tomu u španělské majority. Romská komunita je proto velmi mla-
dá, zhruba čtyřicet procent jejích členů je mladších šestnácti let.

Od přijetí ústavy, tedy v uplynulých třiceti letech, se situace 
španělských Romů změnila více než za předcházejících pět set let 
jejich života na Pyrenejském poloostrově. Nejenom ústavní práva, 
ale i další zákonná opatření napomohla ke zlepšení romské sociál-
ní situace. Roku 1988 schválili poslanci tzv. Program rozvoje rom-
ského obyvatelstva, což je administrativní jednotka působící pod 
ministerstvem práce a sociálních věcí. Další instituce napomáhají-
cí zlepšování života romského obyvatelstva a snažící se o zapojení 
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Romů do institucionálních organizací se nazývá Poradní komise 
programu romského rozvoje a skládá se ze zástupců ministerstva 
práce a sociálních věcí a ze zástupců romských federací.

Velice důležitá je organizace Fundación Secretariado General 
Gitano (Generální sekretariát romské asociace), která ve Španěl-
sku řídí aktivity zaměřené konkrétně na romskou populaci. Její 
kořeny zasahují až do šedesátých let dvacátého století. Ředite-
lem organizace je José Manuel Fresno, který v roce 2002 navští-
vil v Praze mezinárodní konferenci týkající se integrace menšin 
a přednesl zde svůj příspěvek o politice Španělska v oblasti inte-
grace romské menšiny.

Nikola Štěrbová (nar. 1974) je studentka třetího ročníku 

oboru portugalština — španělština na FF MU v Brně.

POZNÁMKY
  1) Křesťanské znovudobývání Pyrenejského poloostrova na muslimech. Pojem 

je to však zavádějící a nepřesný, neboť nelze hovořit o arabské „okupaci“, 
tak jak to interpretují křesťanští středověcí historikové, protože se jedná 
o velice dlouhé období (711–1492), během něhož už došlo k téměř úplné 
asimilaci původního arabského obyvatelstva.

  2) Ferdinand Aragonský a Isabela Kastilská. Jejich sňatkem došlo ke spojení 
dvou nejsilnějších poloostrovních království, Kastilie a Aragonie. Obdo-

bí jejich vlády začíná, když Isabela roku 1474 nastupuje na kastilský trůn, 
a končí úmrtím Ferdinanda v roce 1516.

  3) Jak uvidíme, na to naváže Francův režim zejména ve 40. letech 20. století.
  4) Ústřední správní orgán království.
  5) Antonio Goméz Alfaro: Velký proticikánský zátah, vydáno v ediční řadě 

Interface, Univerzita Palackého, Olomouc 1999, s. 11.
  6) Antonio Goméz Alfaro: Velký proticikánský zátah, vydáno v ediční řadě 

Interface, Univerzita Palackého, Olomouc 1999, s. 12.
  7) Antonio Goméz Alfaro: Velký proticikánský zátah, vydáno v ediční řadě 

Interface, Univerzita Palackého, Olomouc 1999, s. 25.
  8) Léta 1931–1936 (v letech následujících, tj. 1936–1939 probíhá ve Španěl-

sku občanská válka).
  9) Ley de Vagos y Maleantes.
10) Léta 1939–1975, fašistický režim, v čele generál Franco, diktátor a nejvyšší 

představitel Španělska, označovaný také jako „Caudillo de España por la 
gracia de Dios“ (Vůdce Španělska z boží milosti).
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Nikdy nespím

Já spím jako bolest, jenom zrána,
když světlo probouzí tábor
a rozptýlí mlhu strachu na hranicích
A pak ještě při odpočinku, když je světlo,
běžím pronásledován paprskem,
jenž bodá mne svátečním a horečnatým pocitem,
zvláštní to chorobou požitku,
běžím přes pole a olivové háje, kolem řek mateřské něhy:
zde vykoupu se
jedinečný
božský v té chvíli, 
den lehýnce mi sklouzne po zádech,
Amazonka nebo Genil, stejný je to proud
Když usnu, neodpočinu si,
horečné pronásledování
krotký beránek zapřažený do jha noci
ověnčené

potem
jenž klesá

k zemi
nekonečné.

Já usínám, a bolest též, však neodpočinu si,
stejně jako neodpočívá hlídka
jež v předvoji
dál nebojácně čeká
i když si změní emblém, stranu i vlajku —
čeká na opojnou slávu Vítězství.
Ach, veliteli života, prostuduj
prostuduj ten plán,
naplánuj tu bitvu a veď mě
s mým lidem
Tam, kde slunce radosti
visí, zavěšené na paži Východu
a babička je pojme do misky svých dlaní.
Já, mám-li říci pravdu, nikdy nespím.

(José Heredia Maya, Charol, Cádiz, 
Diputación Provincial 1983)

Současný španělský básník 
a dramatik romského původu 
se narodil roku 1947 v Anda-
lusii na jihu Španělska, v malé 
vesničce Albuñuelas nedaleko 
Granady. Vystudoval román-
skou filologii na granadské 
univerzitě, kde v současnosti 
působí jako vysokoškolský 
pedagog; je považován za ex-
perta na díla Federica Garcíi 
Lorcy.

Do literatury vstoupil sbír-
kou básní nazvanou Penar Ocono (1973); další svazky vyšly pod 
názvy Charol (1983), ze kterého pochází naše ukázka, a Un Gi-
tano de Ley (1997). Ve spolupráci s významným reprezentantem 
flamenka Mariem Mayou vzniklo divadelní představení pojme-
nované podle sbírky s romským názvem Camelamos naquerar 
(1976), které kombinovalo hudební a taneční prvky flamenka 
s básnickým textem. Představení sklidilo velký ohlas po celém 
Španělsku. Následovaly další dvě hry, Macama Jonda (1983) 
a Sueño Terral (1990). V souvislosti s jeho dílem se v intelektuál-
ních kruzích začalo hovořit o obrodě romského kulturního dědic-
tví a o počátku moderní romské dramatické tvorby.

Na konferenci Gypsy Lore Society v Ann Arbor v Michiganu 
v roce 2003 Erika M. Sutherlandová, profesorka španělštiny na 
Muhlenberg College v Allentown v Pensylvánii, řekla ve svém 
příspěvku o romské literatuře ve Španělsku: „[V Lorcových dí-
lech] je vše v tak dokonalé harmonii, vášně jsou tak rozbouřené 
a jeho vize jsou tak živé […], že není divu, že Lorcovi literární 
Cikáni naprosto zastínili jejich předobrazy z masa a kostí.“ A tak-
to se vyjádřila o José Heredii Mayovi: „Je to stejně pravověrný 
Granaďan jako García Lorca, ale pochází ze starobylého romské-
ho rodu. Začal vyprávět odlišnou historii (než jakou vytvořil Lor-
ca), v níž je postava mytického Cikána znovu sloučena s Romem 
ze současného světa. […] Mayova poezie je dokonalou ukázkou 
fúze, v níž zaznívá španělština i caló, tanec, zpěv i hudba, anda-
luská, romská i africká kultura.“

Nikdy nespím
J O S É  H E R E D I A  M A Y A
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Zejména poslední třetina dvacátého století zaznamenává v celo-
evropském měřítku výrazné zvýšení zájmu o Romy. Pozornost se 
zaměřuje na tradice a kulturu romské komunity a také na otáz-
ky související se soužitím Romů a majoritní společnosti. Zvláště 
kultura se v uplynulém desetiletí stala předmětem podrobného 
zkoumání. V této souvislosti vyvstala potřeba začlenit romské 
komunity žijící na našem území do širšího kontextu. A proto bylo 
mnohdy zapotřebí překročit hranice středoevropského prostoru. 

Pokud jde o romskou komunitu ve Španělsku, ta je české veřej-
nosti představována vesměs sporadicky, ve vědně a tematicky 
izolovaných blocích, přičemž jednoznačně převažují studie etno-
grafického a sociologického rázu.1) Literatura španělských Romů, 
od lidové slovesnosti až po moderní uměleckou tvorbu, je mnoh-
dy buď zcela opomíjena, nebo se nachází na okraji zájmu.

Středoevropská romská literatura a kultura je podchycena 
dobře. Na zmapování situace u nás a na Slovensku se výrazně po-
dílela také pražská romistika, kterou na počátku devadesátých let 
minulého století zakládala nedávno zesnulá Milena Hübschman-
nová. Evropská společnost počátku jednadvacátého století je 
kvůli politickým i společenským změnám nucena mimo jiné pře-
hodnotit či zpřesnit definici národnosti, ať už ji chápeme v užším 
politickém smyslu, tedy jako státní příslušnost, nebo z širšího po-
hledu jako konglomerát kulturních, etnických, teritoriálních, his-
torických a jazykových aspektů. Časté opomíjení romské etnické 
skupiny, která se rovněž podílela na utváření evropského kultur-
ního prostředí, je zřejmě dáno tím, že Romové neopírají svou kul-
turní sebeidentifikaci o písemnictví, ale o ústní tradici; tento rys 
je písemnictvím formované Evropě nepochybně cizí a s integrací 
Romů do svých kulturních vzorců si neví rady.

V současnosti existuje po celé Evropě několik institucí, jejichž 
činnost plní vedle informační, osvětové báze také roli vědeckého 
a výzkumného centra. Kromě romistických ústavů na univerzitách 
jsou to například pařížské Centre de documentation des Études 
Tsiganes (založeno 1949), italské Centro Studi Zingari (založeno 
1965 v Padově, od roku 1970 sídlí v Římě) nebo španělské nevlád-
ní organizace Unión Romaní a Presencia Gitana, jež vznikly v prů-
běhu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Na pražské 
romistice lze dokumentovat, že ačkoli tato centra většinou vznikla 
a po dlouhá léta fungovala pouze díky nasazení několika nadše-
ných vědců, kteří tomuto tématu zcela zasvětili svůj život, dnes už 
se romistika zařadila mezi standardní studijní obory. Do kontextu 
ostatních vědních oborů se však obvykle integruje obtížně.

Pasivní přítomnost

Na Romy na Pyrenejském poloostrově a jejich úlohu v národní 
literatuře se lze dívat dvojím způsobem. V prvním případě se jed-
ná o roli pouze pasivní, kdy se Romové objevují v literatuře jako 
téma zpracované španělskými spisovateli. Dlužno říci, že romská 
tematika byla vždy atraktivní a ve Španělsku k ní s oblibou saha-
li nejen spisovatelé, ale i další umělci, malíři, sochaři a hudební 
skladatelé.2)

Druhý pohled na Romy v literatuře zachycuje případ opač-
ný — Romové sehrávají úlohu aktivní a do španělské literatu-
ry přímo vstupují. Prvotním impulsem k tvůrčímu písemnému 
projevu bývá snaha promítnout do díla vlastní pohled na Romy 
a romskou komunitu. Je to tedy romská tematika viděná očima 
člena minority, který chce podat svou vlastní, autentickou vý-
pověď.

Věnujme nejprve pozornost prvnímu tematickému okruhu, 
tedy zpracování romského tématu španělskými autory. Romská 
tematika se ve španělské literatuře objevuje už od nejstarších ob-
dobí a lze říci, že vzhledem k jisté atraktivnosti je to téma relativ-
ně časté. Pohled na Romy a to, jak byla romská komunita v lite-
ratuře ztvárňována, samozřejmě souvisí s konkrétním dobovým 
kontextem, v rámci kterého jednotlivá díla vznikala.

Z nejstarších španělských děl je pro českého čtenáře nejzná-
mější Cikánečka Miguela de Cervantese y Saavedra z Příklad-
ných novel, která vyšla česky jednak v překladu Pavla Eisnera 
v roce 1950 a později i Zdeňka Šmída.

Z autorů dvacátého století snad největšího věhlasu dosáhla 
sbírka básní Federica Garcíi Lorcy Cikánské romance, pro české 
čtenáře dostupné v překladu jednak Františka Nechvátala a jed-
nak Lumíra Čivrného.

V poslední čtvrtině dvacátého století vznikají četné romány 
a povídky v rámci různých osvětových projektů organizovaných 
vládními a nevládními institucemi (a to romskými i neromský-
mi).3) Vzhledem k tomu, že osvěta v oblasti multikulturní výcho-
vy je určena velmi často nejmladší části populace, vzniká poměr-
ně velké množství knih určených dětem a mládeži.

Nejvýznamnější autorkou pro děti a mládež je Marta Osorio, 
která je pozoruhodná tím, že do své tvorby cíleně začleňuje rom-
skou lidovou slovesnost (texty písní, říkadla atd.). Autorka se ve 
svých románech Manuela a Romové na příběhu dětských hrdinů 
pokouší španělským dětem přiblížit život romské komunity. Sou-
časně se snaží odhalit krásu romské lidové slovesnosti a bohatost 
původních tradic španělských Romů.

Nejméně romští Romové
R O M O V É  V E  Š P A N Ě L S K É  L I T E R A T U Ř E
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Vypravěči

Neméně zajímavý je i druhý možný pohled na Romy v literatuře, 
kdy sami Romové ve španělském písemnictví sehrávají aktivní 
roli. Nabízí se termín „romská literatura“, ale dlužno říci, že ve 
Španělsku tento termín prakticky neexistuje.

Jedná se o specifickou situaci, která je dána mimo jiné tím, že 
ve Španělsku se k literární tvorbě přistupuje výlučně z jazykové-
ho, nikoli etnického hlediska. Na území Španělska existuje kromě 
literatury španělské, psané kastilsky, ještě literatura katalánská, 
galicijská a baskická. V dobách z historického hlediska relativ-
ně nedávných, za Francovy diktatury (1939–1975), byla prosa-
zována idea jednotného a jednolitého španělského státu. Proto 
bylo používání ostatních jazyků striktně zakázáno; zakázána byla 
i romština.

Po Francově smrti došlo v zemi k významným společenským 
změnám. Místní vlády začaly vynakládat velké úsilí na propagaci 
původních jazyků; jejich aktivní užívání bylo jednou z hlavních pri-
orit. Galicijština, baskičtina a katalánština se zaváděly do škol a dal-
ších vzdělávacích institucí a začala se podporovat literární tvorba 
v daných jazycích. Na úrovni romštiny k tomuto jevu však nedošlo. 
Navzdory politickým i společenským snahám o plnoprávné začle-
nění Romů do španělské společnosti romská literatura dosud není 
kontextově zakomponována do korpusu literárního bádání.

Romská literatura ve Španělsku se stejně jako jinde opírá 
zejména o ústní lidovou slovesnost, která má ve srovnání s rom-
ským písemnictvím mnohonásobně delší tradici.

Obzvláště pozoruhodný je dodnes živý fenomén vypravěčů. 
Ti mají svá představení, mezi posluchači velmi oblíbená, často 
vystupují na různých kulturních akcích a festivalech.4) Vypravěči 
jsou nezřídka vyzýváni ke spolupráci v rámci osvětových projek-
tů a jejich vystoupení jsou určena nejširší veřejnosti, zejména pak 
dětem a mládeži.5) K nejoblíbenějším patří vypravěčka Carmen 
González Montoya, která na svých vystoupeních vychází z rom-
ských bájí a pohádek. Často je kombinuje s vlastními příběhy, 
které mívají autobiografické prvky.6)

Navzdory asimilaci

Na první pohled je patrné, jak málo jsou Romové mezi španěl-
skými spisovateli zastoupeni, zvláště srovnáme-li tento stav se 
situací v jiných zemích, například sousední Francii anebo i u nás. 
Je to obzvláště paradoxní už jen proto, že podle statistik na území 
Španělska žije jedna z nejpočetnějších romských komunit.

Nabízí se přirozeně otázka, proč je tomu tak. V tomto směru je 
třeba zdůraznit, že pokud se sami autoři nedefinují jako Romové, 
jejich tvorba je jen těžko vystopovatelná. Ústav románských ja-
zyků a literatur FF MU v Brně má vlastní zkušenost. Sestavování 
níže zmíněného kursu o minoritních autorech ve Španělsku místy 
nabíralo podoby svízelného pátrání po romských autorech. Jako 
plodné se ukázalo vyhledávání těchto autorů prostřednictvím or-
ganizací, ať již mezinárodních či domácích, ve kterých se někteří 
z nich sdružují.7)

Nad tím, proč je romských autorů tak málo, se zamýšlí i sou-
časný romský prozaik Joaquín Albaicín, k jehož názoru se mů-
žeme přiklonit. Soudí, že španělští Romové jsou ze všech Romů 
nejméně „romští“. Důvody spatřuje v asimilaci, nezřídka násilné, 
pod jejímž vlivem došlo i k promíšení s neromským obyvatel-
stvem, zvláště v Andalusii.8)

K významnějšímu zapojení romských autorů do literárního 
dění dochází od sedmdesátých let dvacátého století, kdy se výraz-
ně mění postavení Romů ve španělské společnosti. Romští autoři 
pěstují drama, poezii i prózu.

Jedním z nejvýznačnějších momentů uměleckého života se 
v roce 1974 stalo uvedení divadelní hry Ceremonial, jejímž au-
torem je Juan de Loxa. Jedná se o úspěšný pokus skloubit hrané 
divadlo s hudbou, zpěvem a tancem. Zde přichází ke slovu i fla-
menco, výjimečný fenomén, který je se Španělskem běžně spojo-
ván a v němž stěžejní roli sehrávají právě Romové. Představení 
nastudoval vynikající tanečník flamenka Mario Maya Fajardo se 
svým souborem. Úspěch byl nečekaný.

Tentýž umělec o dva roky později připravil představení, na 
němž se významně podílel i básník José Heredia Maya: Camela-
mos naquerar; premiéra se konala roku 1976 v andaluské Grana-
dě. Titul, totožný s názvem sbírky básní, je sice romsky, ale básně 
jsou psané španělsky.

Próza je zastoupena především již citovaným autorem Joaquí-
nem Albaicínem, který na sebe upozornil románem La serpiente 
terrenal (Pozemský had) a již zmiňovanou studií o úloze Romů 
v dějinách En pos del sol. Los gitanos en la historia, el mito y la 
leyenda (Za sluncem. Romové v historii, mýtus a legenda).

Timo Lozano je rovněž vynikající tanečník flamenka a v sou-
časnosti žije ve Spojených státech. Je také autorem románu Bai-
laor (Tanečník flamenka), v němž zpracovává téma lásky romské 
dívky a Španěla. Román zaujal španělskou režisérku Chuz Gu-
tiérrez, která podle něj natočila divácky úspěšný celovečerní film 
Alma gitana (Cikánská duše).

Původní tvorba romských autorů ve Španělsku představuje 
velice zajímavý korpus. Jistě to nebude dlouho trvat a stane se 
i u nás námětem odborných literárněvědných prací, které pomo-
hou obohatit stávající evropská studia o významnou položku, 
tedy o literární obraz Romů jako rovnoprávné menšiny, jež tvoří 
odvěkou součást evropské kultury.

Příspěvek se opírá o kurs Španělská literatura minoritních au-
torů, který Ústav románských jazyků a literatur FF MU v Brně 
nabízí studentům oboru španělština. Jedná se o grantový projekt 
podporovaný z FRVŠ.

Athena Alchazidu (nar. 1965) je hispanistka, působí na Ústavu románských jazyků 

a literatur FF MU v Brně.

 POZNÁMKY
  1) Zásluhou olomoucké UP vyšla v překladu J. Černého kniha Antonia Góme-

ze Alfara Velký proticikánský zátah, která seznamuje české čtenáře s okol-
nostmi zátahu ve Španělsku 18. století.

  2) Z dvacátého století je to malíř Pablo Picasso, hudební skladatel Manuel de 
Falla. V současnosti se o popularizaci vážné hudby s romskou (a cikánskou) 
tematikou zasazuje Francisco Suárez Saavedra, umělecký vedoucí Spanish 
Flamenco Matipén Romanó Group.

  3) Presencia gitana, Opinión Romaní, Unión Romaní aj.
  4) Například na Festivalu de Mancomunidad del Valle.
  5) Například úspěšný probíhající projekt Viva La diferencia (Ať žije odliš-

nost).
  6) S podobnou strukturou pracuje většina romských vypravěčů. V tomto smys-

lu je pro nás zajímavé srovnání s dílem českého romského autora V. Haluš-
ky O Božím Sidorkovi, kde se setkáme s obdobným postupem. 

  7) Z mezinárodních organizací to je zejména Romani Writers’ Association 
(viz www.romaniwriters.com) a z domácích Unión Romaní (viz www. 
unionromani.org).

  8) Albaicín, Joaquín: En pos del sol. Los gitanos en la historia, el mito y la 
leyenda, Ediciones Obelisco, Barcelona 1997, s. 15.
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Flamenco je snad nejznámějším a nejvýznamnějším projevem špa-
nělské (přesněji řečeno jihošpanělské — andaluské) lidové kultury. 
Přestože se jedná v zásadě o fenomén hudební a taneční, obsáhle 
přesahuje hranice hudby a tance a ovlivňuje jiná odvětví umění (a je 
jimi ovlivňováno), jako je film, vážná hudba, moderní tanec, malíř-
ství i literatura.

Vývoj flamenka byl dlouhý a ovlivněný několika kulturami. Už 
staří Řekové zobrazovali tanečníky v pozicích těla a paží ne nepo-
dobných těm, jaké používají současní tanečníci. Je pravděpodobné, 
že právě Řekové zavedli do Španělska tzv. frygický styl, který je 
základním hudebním elementem flamenka. Pozdější Římané pak do 
Hispánie přinesli kitheru (varianta citery), z níž se později vyvinula 
guitarra latina, malý nástroj podobný dnešní kytaře, ale se čtyřmi 
dvojicemi strun.

Podle dochovaných záznamů se v roce 1447 ve Španělsku objevi-
li první Cikáni, gitanos. Byli to experti na zpracování kovů a tradič-
ně dobří zpěváci a tanečníci. Španělští Romové vstřebali a přetvořili 
španělskou lidovou hudbu do specifické formy, cante gitano (zpěv) 
a baile gitano (tanec). Není pravda, že by flamenco do Španělska při-
nesli — obdobný typ hudby se v romských komunitách nevyskytu-
je nikde jinde na světě s výjimkou jižní Francie. Je však pravda, že 
lidovou hudbu a tanec značně ovlivnili. Stejně jako lze vysledovat 
vazbu mezi romštinou a indickým jazykem sanskrt, lze vysledovat 
i podobné pohyby rukou a nohou při tanci flamenka a indického tan-
ce kathak.

Cikáni navíc zachovali v lidové hudbě řadu hudebních prvků, 
které by jinak zřejmě byly v křesťanském Španělsku nenávratně ztra-
ceny. Mezi tyto prvky patří používání mikrotónů ve zpěvu (tj. tónů 
menších než půltón), klouzání mezi notami, tendence k opakování 
jediné noty, používání sestupné kadence, minimální harmonizace aj.

Zachovali také slovní povzbuzování umělců, jaleo; z arabského 
Alláh se vyvinulo španělské ole (s přízvukem na první slabice — na 
rozdíl od olé při býčích zápasech, které se vykřikuje s důrazem na 
slabice druhé). V tanci byl kladen důraz především na pohyb rukou; 
vlivem doznívajících muslimských tradic, které zakazovaly ženám 
odhalovat nohy, byla úloha nohou při tanci potlačena a začala být 
důležitá až počátkem dvacátého století.

Cikáni dali své hudbě jisté charakteristické prvky. Hudba byla 
provozována v rodinném kruhu, často měla až posvátný charakter 
a do jisté míry zastupovala roli náboženství; v textech se často zpí-
valo o hladu, vězení, smrti. Doprovodem byl vytleskávaný rytmus, 
luskání prsty (které Cikáni preferovali před kastanětami), bušení 
do stolu. Cikánská hudba byla hluboce osobní a emocionální. Ci-
káni se nicméně naučili i řadě andaluských lidových tanců, zejmé-
na proto, že se často živili provozováním hudby pro necikánské 
publikum.

Zlatý věk flamenka

Významným předělem je rok 1842 — v řadě andaluských hospod 
začali vystupovat zpěváci, tanečníci a hudebníci, zatím neprofesio-
nálně. Začíná též poměrně rychlý vývoj použití kytary v cikánské 
hudbě. Cikánské flamenco tak opouští uzavřený rodinný kruh a za-
číná se kultivovat. Noční kluby s flamenkovými umělci se nazývají 
Café de cante nebo Café cantante.

Tato doba, která trvala přibližně do začátku dvacátého století, se 
nazývá „zlatým věkem flamenka“. Jsou pro ni příznačné dva proti-
chůdné jevy. Jednak je to zpřístupnění širokému publiku a zpopu-
larizování, které pro mnoho umělců znamenalo příležitost nastoupit 
profesionální dráhu a vymanit se tak z chudého prostředí. Na druhou 
stranu se umění s postupující komercializací přirozeně přizpůsobo-
valo vkusu a požadavkům obecenstva a tradiční čisté flamenco (fla-
menco puro) ustupovalo do pozadí. Přidávaly se operetní a teatrální 
prvky a pravé umění trpělo.

Na počátku dvacátého století tak flamenco zažilo hluboký umě-
lecký úpadek, paradoxně právě díky své předchozí popularizaci. Jeho 
povrchnost a umělecká nečistota se staly předmětem kritiky mnoha 
tehdejších intelektuálů. Tento úpadek znepokojoval zvláště tři teh-
dejší významné kulturní osobnosti a umělce — spisovatele Federica 
Garcíu Lorcu, hudebního skladatele Manuela de Fallu a malíře Igna-
cia Zuloaga. Ti v roce 1922 uspořádali v Granadě slavnou soutěž fla-
menkového zpěvu, Concurso de Cante Flamenco. Jejich záměr, totiž 
navrátit flamenku jeho uměleckou čistotu a obrátit pozornost publika 
k jeho autentickým hodnotám, se však nezdařil a úpadek pokračoval 
až do poloviny dvacátého století.

Od padesátých let počíná umělecký vzestup flamenka, který trvá až 
do současnosti. Začínají vycházet kvalitní teoretické knihy o flamen-
ku, rozhlasové stanice vysílají pravidelné pořady. Od sedm desátých 
let se o popularitu kvalitního flamenka zasloužili dva spolupracující 
umělci, zpěvák José Monge Cruz (El Camarón de la Isla) a kytarista 
Francisco Sánchez Gómez (Paco de Lucía), kteří flamenco zmoder-
nizovali a zpřístupnili širšímu publiku natolik citlivým způsobem, že 
to nesnížilo jeho uměleckou hodnotu, spíše naopak. Z oblasti tance je 
třeba zmínit alespoň Antonia Gadese, známého u nás především z fil-
mů Carlose Saury Krvavá svatba, Carmen a Čarodějná láska.

V současné době prožívá flamenco nebývalý vzestup. Stává se 
čím dál známějším po celém světě. Hudba i tanec jsou předmětem 
zájmu mnoha umělců, kteří dávají vzniknout nejrůznějším fúzím. 
Umělci jako Paco de Lucía, Tomatito, Joaquín Cortés, Belén Maya 
nebo Eva la Yerbabuena plní koncertní sály uměním, které v nedávné 
minulosti nestačilo na obživu ani svým nejlepším představitelům.

Autor studuje španělštinu na FF MU v Brně.

Čarodějná láska
Z  D Ě J I N  F L A M E N K A
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Soužití mezi národy a kulturami není ničím novým a zvláště v po-
sledních desetiletích se multikulturalismus stává trvalou součástí 
našeho světa. Hranice se otevírají, mobilita lidí se zvyšuje a různá 
etnika a kultury stále častěji koexistují ve stejném prostoru. Ani 
Portugalsku se tento trend nevyhýbá. Portugalská společnost 
byla ve své historii vždy spojena a konfrontována s existencí et-
nických komunit a skupin z jiných kultur. 

Již od konce středověku se začaly v Portugalsku usazovat sku-
piny Židů a Cikánů,1) jejichž přirozenou aktivitou byla obchod-
ní činnost. První ji provozovali v pevných kamenných krámech, 
druzí na svých cestách. Je možné, že díky diskrétnější formě své 
přítomnosti, rychlým přesunům přes území usedlého obyvatel-
stva a dočasnosti svých tábořišť se cikánskému společenství — 
na rozdíl od židovského — dlouho dařilo vyhýbat se důsledkům 
perzekuce.

Od represe k emancipaci

První zmínka o přítomnosti Cikánů v Portugalsku pochází z druhé 
poloviny 15. století. Vztahuje se k ní i pasáž v básni Luíse da Sil-
veiry v Obecném zpěvníku Garcii de Resende (Cancio neiro Geral 
de Garcia de Resende) z roku 1510, která pojednává o „engano“ 
(úskočném triku), jehož se měl dopustit jistý Cikán. O několik 
let později věnuje Gil Vicente celou divadelní frašku cikánským 
ženám — Farsa das Ciganas. Je to hra pozoruhodná realismem 
a plastičností, s jakými je v ní vylíčen způsob života, který se při-
pisuje Cikánům. V hlavní roli vystupuje kočovná tlupa živící se 
tím, že prodává věci, které předtím odcizila jinde, její členové se 
věnují kouzlům, hádání z ruky a vykládání karet. Lze konstato-
vat, že o pouhých několik desítek let později byl pobyt Cikánů 
v Portugalsku již samozřejmostí, stejně jako negativní představa 
o nich, trvající až do dnešních dnů — představa, jíž se vždy odů-
vodňovala nutnost jejich útlaku nebo vypuzení.

Na sněmu v Torres Novas roku 1525 předložili králi zástupci 
stavů nahromaděné stížnosti, na jejichž základě byla formulována 
nejstarší proticikánská opatření v Portugalsku. Výnos ze 13. květ-
na 1526 zapovídá Cikánům vstup do země a nařizuje vypovězení 
všech, kteří se na portugalském území již nacházejí. Tento zákon 
otevírá cestu pro řadu dalších zákonů, které byly postupně schva-
lovány až do dvacátého století. Na jedné straně se tyto zákony 
jeví jako velmi přísné, na druhé straně však byly a jsou zcela ne-
účinné, ať už se jednalo o usazování příslušníků kočovného etni-

ka, jeho asimilaci, schopnost komunikovat portugalsky či způsob 
oblékání. Často byly portugalským Cikánům odebírány děti, aby 
mohly být podrobeny přísné vojenské výchově, při níž se jim 
mělo v koncentrované podobě dostat všech základů způsobu ži-
vota v zemi obvyklého. Dlužno říci, že bez valného úspěchu.

Právní situace portugalských Cikánů se dostává do nové fáze 
po liberální revoluci a zavedení nové ústavy v roce 1822, z níž byla 
odstraněna nerovnost na základě původu a rasy a která přiznává 
občanství všem, kdo se narodili na portugalském území. Být v Por-
tugalsku Cikánem, a to i bez trvalého bydliště, již není ničím trest-
ným. Přesto se i nadále počítá s přísným policejním dohledem.2)

V roce 1980, šest let po „karafiátové revoluci“,3) prohlásil 
Revoluční výbor (Conselho de Revolução) tato opatření za proti-
ústavní. Ale nové směrnice pro GNR (policejní složky) z roku 
1985 nařizují věnovat zvláštní pozornost kočovníkům. Fakticky 
tak zůstávají i nadále předmětem těchto ustanovení Cikáni, po-
něvadž kočovníky v Portugalsku jsou takřka výlučně právě oni. 
Stejně jako v minulosti jsou i tato ustanovení odrazem hluboce 
zakořeněných resentimentů v obyvatelstvu, které se ve vztahu 
k portugalským Cikánům projevují. Neznalost způsobuje kolek-
tivní nedůvěru zakládající se na předsudcích, podezřeních a stereo-
typech živených sociální stigmatizací, což vše vede k neakcepto-
vání a marginalizaci příslušníků této menšiny.

Některé aspekty současné situace

Ani dnes konflikty mezi romskou komunitou a ostatním obyvatel-
stvem neustaly. Zvlášť se to týká venkovské populace a obyvatel 
předměstí, kteří nejvíce přicházejí s příslušníky dotyčné menšiny 
do styku. Portugalská romská komunita představuje dnes přibliž-
ně třicet až padesát tisíc osob (počty se liší dle pramenů), přičemž 
nejhustší osídlení Romů vykazuje pobřeží Atlantiku a hranice se 
Španělskem.

Portugalští Cikáni hovoří kromě vlastního jazyka caló — kte-
rý někdy nazývají také romanó a jenž je rozšířen po celém Pyre-
nejském poloostrově — také portugalsky. Původní jazyk, který si 
předávají ústně z generace na generaci, se považuje za kulturní 
dědictví a je z tohoto důvodu nezbytným pro sociální reprodukci 
této etnické skupiny. Učební proces v kolektivu trvá mnoho let, 
a proto se nelze divit, že mladší generace romštinu neovládá do-
konale. Na druhé straně mluví dobře portugalsky, což je jejich 
komunikační prostředek nejen s příslušníky majority, ale i uvnitř 
komunity, kde se portugalsky mluví souběžně s caló.

Cikáni si po dlouhé generace dokázali uchovat více či méně 
konstantní znaky, jež je odlišují od společnosti, uprostřed které 

Cikáni v Portugalsku
F Á T I M A  N É R Y - P L C H
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žijí. V posledních desetiletích lze nicméně sledovat změny, které 
souvisejí s procesem usazování a vznikem rozlehlých předměstí 
při městských aglomeracích. Příslušníci romského etnika obsazu-
jí nejnižší příčky společenského žebříčku a jejich život vykazuje 
nedostatky hlavně v oblasti bydlení, přístupu ke vzdělání, získá-
vání kvalifikace, možnosti umístění na pracovním trhu atp. Bydlí 
převážně v nouzových příbytcích, ve stanech anebo v obytných 
vozech v zanedbaných zónách na periferiích měst. Vzrůstající 
měrou se tento typ bydlení nahrazuje ubytováním v nově budova-
ných, tzv. sociálních sídlištích na okrajích měst, která jsou typic-
ká velkou etnickou pestrostí, jež bývá zdrojem konfliktů.

Co se vzdělání týče, panuje vysoká negramotnost, obzvláště 
ve věkové skupině nad třicet pět let a mezi ženami. Také v nej-
mladší generaci je vysoký počet těch, kteří nemají dokončené zá-
kladní vzdělání, což ve větší míře platí pro dívky. Častým jevem 
je nepravidelná školní docházka a opakování ročníků. Přesto lze 
spolu s opouštěním nomádského způsobu života zaznamenat po-
zitivnější přístup ke školní docházce, i když si možná portugalští 
Cikáni stále ještě zcela neuvědomují souvislost mezi vzděláním 
a možností sociálního vzestupu. Faktem, který často vede k za-
nedbávání školní docházky či k předčasnému opouštění školy, 
bývá i to, že se děti musí nějakým způsobem podílet na chodu 
rodiny. Pro portugalské Cikány se dítě ve věku 10–12 let mění 
v mladého dospělého, jehož je nutné zasvětit do úkolů spojených 
s životem rodiny i celého etnika. Výchova a socializace probíhá 
v rámci rodiny a etnické skupiny, nikoliv prostřednictvím školy, 
která je považována za cizí instituci, jež nepatří do světa Ciká-
nů a představuje hrozbu pro zachování jeho soudržnosti a vlastní 
kulturní identity.4) Portugalští Cikáni od školy očekávají jediné: 
že jim zprostředkuje základní znalosti čtení, psaní a počítání. 
Profesních dovedností se dětem dostává od rodičů a děje se tak 
v rámci každo denního života.

Stánkaři a dealeři

Profesí, která mezi Cikány vždy dominovala, byl po staletí ob-
chod. I dnes se většina z nich věnuje stánkovému prodeji; mnoho 

z nich putuje po trzích a jarmarcích po celé zemi. Je to činnost, 
která se dědí z generace na generaci. V poslední době se však 
— s ohledem na vývoj měst a ekonomiky — tento druh činnosti 
dostává do krize, jež souvisí s poklesem zájmu o sortiment, jejž 
Cikáni nabízejí. Svůj podíl na této situaci nesou i změny v kon-
zumním chování obyvatelstva či přísnější kontroly stánkového 
prodeje.

Vzrůstající ekonomické problémy mnoha rodin, ztráta per-
spektivy, další vytlačování na samý okraj společnosti a soustře-
ďování příslušníků dotyčné menšiny na pustnoucích předměstích 
přivedly během osmdesátých let dvacátého století řadu mladých 
Cikánů ke konzumu a prodeji drog. Tento obchod a zvýšená kri-
minalita s ním spojená vedla po celé zemi k projevům násilí vůči 
Cikánům. Tváří v tvář této situaci přišla portugalská vláda s pro-
gramem široké podpory menšin, který se týkal i romské komu-
nity. Vzniká bezpočet různých asociací a nevládních organizací, 
které se uvnitř této komunity pokoušejí realizovat nejrůznější in-
tegrační projekty.

V poslední době lze pozorovat, že se tzv. sociální sídliště pro-
měnila v nová urbánní ghetta, poznamenaná pokročilým stupněm 
rozpadu a konflikty s nebývalým stupněm násilí. Na základě těch-
to zjištění je nutno konstatovat, že výsledek, který měly integrační 
snahy přinést, je i nadále v nedohlednu. Přesto nelze ignorovat, že 
došlo k dílčím pozitivním výsledkům, a lze doufat, že v budouc-
nu budou integrační snahy úspěšnější v celé komunitě.

Přetrvávající problémy jsou velkou výzvou do budoucnosti. 
Ta bude vyžadovat, aby se vážné sociální a kulturní problémy ře-
šily adekvátními prostředky. Zajisté nebude stačit, aby Cikánům 
bylo poskytnuto ubytování, zajistilo se jim živobytí prostřednic-
tvím sociálních dávek a úřady se důsledně ujaly kontroly nad 
školní docházkou. Cílená snaha o integraci a dosažení harmonic-
kého soužití musí zahrnovat i vzájemné poznávání a oboustranný 
respekt. Nelze očekávat, že vzájemná neznalost a nedůvěra zmizí 
přes noc.

Fátima Néry-Plch (nar. 1958) je lusitanistka, působí na Ústavu románských jazyků 

a literatur FF MU v Brně.
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 POZNÁMKY
  1) V Portugalsku se Romové oficiálně označují termínem etnia cigana. Toto 

označení nemá negativní konotace a nepovažuje se za pejorativní.
  2) Služební řád pro policii (Regulamento da Guarda Nacional Republicana) 

z roku 1920.
  3) „Karafiátová revoluce“ proběhla 25. dubna 1974 a znamenala svržení na-

cionalistického koloniálního režimu v duchu diktátora Antonia de Oliveira 
Salazara a příklon k demokracii. Převrat iniciovala armáda, ale revoluce 
byla nekrvavá, vojáci si do hlavní pušek zasunuli karafiáty.

  4) K tomuto tématu viz studie Marie Manuely Ferreira-Mendesové: Nós, os 
Ciganos e os Outros.

host? …nejlépe až do domu!

N e j s p o l e h l i v ě j š í  z p ů s o b ,  j a k  k a ž d ý  m ě s í c  o b d r ž e t  č a s o p i s  a ž  d o  p o š t o v n í  s c h r á n k y 

( s  v ý r a z n o u  s l e v o u ) ,  j e  r o č n í  n e b o  p ů l r o č n í  p ř e d p l a t n é .  K o n t a k t u j t e  r e d a k c i .

z portugalštiny přeložil Ladislav Plch
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ODVRÁCENÁ STRANA DUŠE

Náměsíčná kráčím nocí
a nechci žít.
Stíny se víc podobají
zvířatům, co zuby cení.
Křičím, ale ani jedna hláska
z hrdla nevychází.
Pláču, ale ani jedna slza
na tváři nezazáří.
Slepě následuji veškerý lid
jenž neví, kudy jít.
Vzdychám, na další cestu
sil už mi nezbývá,
pokračovat pro mne
smyslu pozbývá.
Hledám, kde od mé bolesti
úleva se skrývá,
kdo přijít má, aby mě zachránil,
ať neutonu, hlídá.
Jaký smutný osud,
zběsilý a děsivý,
do vínku byl mi dán.
Všecko, že jsem chtěla
poznat vždy z obou stran.
Slepě pokračuji v boji
a cítím, že sil
mi zvolna ubývá.
Náměsíčná chci být,
nechci se více, více probudit.

NOSTALGIE

Daleko jsou dny
radosti a štěstí
a zbývá jenom
stesk po tom
co se ztratilo.
Se vzpomínkami uvnitř
srdcí, jež bez přestání bijí.
Oplakávat to, co zbylo z minulosti.
Zdravé bláznovství toho, kdo si stýská.
Kdo se směje bez vůle
a sní o tom, co prožil,
přirozeně očekává,
že po dni přijde noc.
Aby i nadále snila
a smála se sama sobě
a všemu, co protrpěla.
Vždyť vzpomínat je žít
krásné chvíle šťastných
dní, jež zůstávají
v dáli a dávno už se staly.
A růže, jež uvadly,
a slzy, jež uschly,
jsou pouhým doplňkem
ukončené minulosti,
jíž však nikdy není dosti,
a se steskem a nostalgií
je vždy vzpomínána
tím, kdo ve vzpomínkách
štěstí prožil.

ŽÁRLIVOST

Na hodinách této věže
jak čas běží, poslouchám,
kudys chodila ty, má lásko,
že nevidím tě blízko sebe.
Kdo jen doufá, ten si zoufá,
správně maminka říkávala.
To jenom ty tu nechápeš,
že bych za tebe duši dala.
Možná že ani nejsi ten,
jehož jsem v tobě vídávala.
Nepřestáváš mě podvádět
a už mě nemáš vůbec rád,
a ten čas jak stále běží,
a ty ke mně nepřicházíš,
už se neobjevuj, lásko moje,
už tě nechci víckrát znát.

Cikánské básně vezdejšího života...
O L G A  N A T Á L I A  M A I A  M A R I A N O

Olga Mariano se narodila 1. 2. 1950 ve Villa Franca de Xira. Ve čtyřech 

letech se s rodinou stěhuje do městečka Fogueteiro-Amora, kde žije 

dodnes. Tam navštěvovala základní školu a absolvovala povinnou škol-

ní docházku, která v té době trvala čtyři roky. V roce 2000 navštěvuje 

kurs socio kulturní asistentky a v této funkci následně pracuje v Amoře 

na místní základní škole. V rámci programu RVCC a projektu EQUAL do-

končila v roce 2002 devítileté základní vzdělání a prošla vzdělávacím kursem pro instruktory. 

Od roku 2003 vede organizaci AMUCIP — Associaçâo para o Desenvolvimento de Mulheres 

e Crian ças Ciganas Portuguesas (Asociace pro pozvednutí portugalských cikánských žen a dě-

tí), kterou založila.

Je vdova, má dceru a dvě vnoučata. Celý život provozovala stánkový prodej. Teprve po smrti 

svého muže se začala věnovat výše zmíněným aktivitám.

 B E L E T R I E
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Hostinec

Z U Z A N A  T R Á V N Í Č K O V Á
Brno

■
lámu se jako černý chleba
jezený ještě za horka
lámu se mezi bát se-nebát

ráno mě nasyp sýkorkám

■
a zase sama     v městském sadu
přelézám sebe-černý plůtek
máslovky světla z oken kradu
a zahazuju nakousnuté

■
až moje paměť zhubne v bocích
až sním i vyklečený hrách
z rendlíku darovaných nocí

tvrdosti oblé po ovoci
zbudou mi přece v křížalách

I V A  D V O Ř Á K O V Á
Liberec

SEBEVRAŽDA 
V SURREALISTICKÉM BYTĚ 
ČTYŘICÁTÝCH LET

Nepřipadá vám to prázdno
příliš kofeinové?

Nezdá se vám příliš pozdě na další
filosofickou cigaretu?

Usměvaví hadi poletují
v průrvách
gotických katedrál
a Čajkovského labutě
jsou tak něžné…

Neusínejte!

Pojďte sem!

Nepřipadá vám 
voda v mé vaně
příliš nachová?

A MOŽNÁ TAKÉ NE
(část)

Nebe plné větru
kouř plný slz

váza prázdná

rybník

odrazy múz se vysvlékly
a děvčátko se rozplakalo na eskalátoru

váza se naplnila větrem
druhým dnem
a další nocí

nebe bylo plné větru

minulost se ztratila v tanci
a dobře tak

na 20 minut ticha ––
litr zeleného čaje

nebe plné kouře
a z kuchyně:

Jak bez masa?

a z obýváku:

Jak bez ovladače?

a z ložnice:

Jak bez kondomu?

nebe se usmálo
a prolétlo jím 1285 esemesek

postel rozestlaná

dřez se plní filosofickými bublinkami

[…]
kresba David David
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S .  T .  Q U I N C Y
Brno

OBRAZ 1.4

k omdlení dusnou džunglí s t�n�mi t�žkého �pavku,
(na okrajích �pavkových jezírek �íhají zmutovaní krokodýli) 

Kostnaté postavy naložené v raj�áku… dlouhé „navždy“… 
z od�rky na levém prost�edníku mu vyrazila �erná krev… 

koušu se do rt�, polykám sousta tmavé krve. bože! doufám, 
že si ni�eho nevšimne (doufám, že si n��eho všimne), náhle 
se ke mn� nachýlí a za�nem se líbat. Když se odtáhne 
vychrstne mi z jejích úst na košili rudá hrudka jakoby sedlé 
krve (n�kolik hrudek jako kousky jahodového džemu). 
Povalí m� a znovu se líbem, za�ne si rozpínat košili a 
ukazuje �adra. 
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P A V E L  Š T Ý B R
Plzeň

■
Zamiloval jsem se do robotky,
celou noc mne oddaně objímá.
Nevadí, že jsem člověk,
nedokonalost jí imponuje,
co umí něžných blbostí,
jak se směje.
Peníze jsem jí nabíd jednou,
dala se do breku,
co jsem nějaká kurva,
znáte ten jejich pláč,
člověkem to stejně pohne.
Kočičím předením mne šimrá
v podbříšku, vůněmi stupňuje náladu.

Že se na stará kolena dožiji
věrné lásky, vůbec mne nenapadlo,
šetřil jsem na hrob,
dám jí to do softvéru.

V L A D I M Í R A  V Á Ň O V Á
Humpolec

■
Suché vazby z trávy.
Na posedu
mám
tisíc
anatomických
průhledů
do dějin
listopádu.
A listopad 
už zavírá
okenice
a mrzačí
první větvičky.

J O N Á Š  T H Á L
Praha

PODZIMNÍ PEROKRESBY
(haiku)

■
Plameny listů
nese na svých rtech země
laská je něžně

■
Město v inkoustu
Loď proplula oknem ven
na moře noci

■
Světla tekoucí
po zdech pramení tiše
ze žlutých hrušek

M I C H A L  O T T
Brno

NÁVRAT DOMŮ
(Jan Skácel)

Včera jsem byl ještě v Paříži
vlaky na Châtelet proklouzávají podzemím
a Jonny Clegg zpívá pro Nelsona Mandelu
Cestou z Prahy jsem se to dozvěděl
Návrat domů
Ano? Yes? C’est vrai?
Mohu Vás takto oslovit?
Honzo Jene Janíčku
Ženy na Saint Denis postávají

a čekají zákazníky
a trubka na rozloučenou zní jako

na shledanou
Černé boty a šály zvolna splývají

městem Brnem

J A N A  Š K A R D O V Á
Teplice

■
Odraz příběhu
na hladině času
Mlžný opar
barvy inkoustové kaňky
rozpité v deníku
kolem našich těl
Není vidět na krok
Jen prstenec černého slunce
vrhá jasnou tmu
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B A R B O R A  Š I C H A N O V Á
Česká Třebová

STATUS QUO

Hořekující ostatky křehké únosnosti
bědují pahýly sepjatými k výšinám
z široce otevřených zejících ran
řine se trpký přízrak soudobosti.

L U K Á Š  V L Č E K
Brno

NA MALÉM JEZERNÍKU

V olověných mlhách
tklivé vrstvy
prastarých pohybů a zlomů.
Rozhovory beze slov
a bez významů.

Uprostřed hluchých dek ticha
hlubiny země soustředěně mluví.
Halucinace mléčných drah?
To jenom v pokřivených čarách
kamení zní a duní.

L I B U Š E  S O L I C H O V Á
Bohumín

NEDĚLNÍ

Nestranné nebe
nechalo nás nespoutaně naříkat

na nekonečnou neděli

nepříjemně nakažlivá nálada neklidu
naroubovaná na několik nově narozených

nadpozemských nápadů

nespokojená neukojená neláska
neumyté nedokrvené nohy

napravo nalevo našlapat natlachat

nasrat nestvůro namazaná
nádech několikrát než nařkneš
nalomené nedolomené nitro

náklonnost Nejvyššího nám napomáhej

L U B O M Í R  H O R K Ý
Brno

ZAS

Zas slova tančí
      tak jak jim myšlenky hrajou
   ty rozkošnický, nahatý kokety
         co nezchromly ohluchnutím.
      Květy ohejbaj haluze
            a svět
                  je zas koncertním sálem
            a já
                  zas šťastnej muž
                                              málem…! 

T E R E Z A  W A L S B E R G E R O V Á
(14 let)

Řícmanice

ZÁSTUP

Zástup lidí, fronta, fronta smrti,
hlaveň míří na spánek a duši drtí.
Hlaveň míří na srdce a ouzko je ti,
v zástupu stojí i děti…

Žlutá hvězda šesticípá… v zástupu,
ta žlutá hvězda činí potupu.
Žlutá hvězda, smrti jízdenka,
žlutá hvězda, tajná milenka.

Zástup lidí, ta fronta nekonečná,
zlé činy si žádá doba zlá,
mířící hlavně, žluté hvězdy v řadě,
po jedné končí tam v zemi, v sadě…

Na čele vráska, stojící v řadě,
černé vousy na bílé bradě.
Černý klobouk a ta hvězda,
už na první pohled se to nezdá.

Šest cípů má, či sedm ramen,
a v řadě modlí se, modlí se, amen,
ten zástup lidí,
bez konce fronta,
když hlavně střílejí,
a jednou… vystřelí i tvá.
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H O S T I N E C

Kladivem na piáno…

Muselo to přijít. Od Nového roku se k tomu schylovalo. Obálky se navršily, je třeba pro-
vést, co jsem oddaloval: totiž odmítnout větší počet uchazečů o místo v Hostinci. Chvíle 
zlá, leč neodvratná.
Je těžké dokazovat, že některé „krátké řádky“ jsou skutečně verše, a jiné nikoli… Pro 
tuto chvíli bych chtěl poprosit, aby se přiznala důvěra mé letité čtenářské zkušenosti… 
Postačí citovat dva tři řádky z textů, které za poezii v plném smyslu nepovažuji?
 „Pro tu krásu červánků na obloze / pro rozbouřené v bouři moře“ (Nika Krpi)
„Přál bych si, aby má cesta byla vytýčená / a řeč jasná“ (Patrik Hronek)
„Daft Punk, to je nářez / dalo by se říct, že je to zářez“ (Tomáš Petříček)
„Problémy otáčím pravdou vzhůru / ve věčnosti jsem chytil můru“ (Karel Pospíšilík)
„Šílená doba, poblblí lidé, / nervózní auta, šílený svět“ (Jiří Grulich)
„Musím psát / Nesmím spát“ (Barbora Jůdová)
„Utíkám sama před sebou / — do sebe“ (Jana Škardová)
„Snad tisíc veršů 1 / tím, že jsi 2 / se narodilo zápisy 3“ (Ing. Jaroslav Lejček)
„Uniká nám krása / já jsem a ona není z masa“ (Petra Ondrášová)
„Cíleně / Opakuj to pořád dokola! / Musí mít nějaký cíl!“ (Markéta Vlčková)
„Když mi klapou podpatky, / až se všichni otáčí; / to jde svoje paní…“ (Ivana Dianová)
„Marnost / napěchovaná zavazadly / tajných přání“ (Helena Církvová)
„Teplo mých útrob / požírá trůn vlastní vydobyté slávy“ (Eliška Pelikánová)
Suchá racionalita (Přál bych si, aby má cesta byla vytýčená, Problémy otáčím pravdou 
vzhůru, Musí mít nějaký cíl), nešikovnosti (rozbouřené v bouři), banality (Pro tu krásu 
červánků, Utíkám sama před sebou, Musím psát / nesmím spát), nesourodost představ 
(marnost — zavazadla, útroby — trůn), laciné rýmy (nářez — zářez), nechtěná komika 
(já jsem a ona není z masa)… Více říct nemohu. Můj Hostinec není kurz tvůrčího psaní; 
v něčem takovém bych nikdy nemohl působit. Kromě toho zastávám názor, že kdo po-
řádně čte, k psaní si nežádá rady. A taky mi občas vytane přísloví: Komu není shůry dáno, 
v apatyce nekoupí…
:: Pro Antonína Mráze a Lukáše Němce mám pouze vzkaz: nechcete, pánové, zkusit 
štěstí také někde jinde než v Hostinci? :: Slečno (?) Ivano Kouřilová, podle mého mí-
nění Vaše verše, jakkoli sympaticky sevřené a neotřepané, na knižní vydání zatím ne-

jsou. A tak aspoň zde jednu miniaturu: „Sklidili z polí / s políbením / nepospícháš / setkání 
/ nenastane“.

K zařazeným textům: Slečna (?) Zuzana Trávníčková je zralá autorka: výrazově přesná, 
bezchybná v rytmice, zběhlá v rýmování, schopná mocné metafory (máslovky světla!), 
silná emočně… :: V básních slečny Ivy Dvořákové cítím surrealistické impulzy, po-
kud jde o imaginaci: jinak se vyznačují smyslem pro skladebnost. Vážená: takoví usmě-
vaví hadi a filosofické bublinky na mě platí…! :: Pana S. T. Quincyho tisknu potřetí, 
tentokrát jako experimentátora „na doraz“; a omlouvám se, že vytrhávám z cyklu pou-
ze finální číslo. :: Už minule si mě pan Pavel Štýbr získal verši úsměvnými. Přidávám 
k nim další. :: Na haiku si dneska troufne skoro každý, avšak s výsledkem málokdy 
tak šťastným jako u pana Jonáše Thála. Verše sporé, intenzivní. (Metafora se světlem 
a hruškami dnes podruhé, taktéž krásná!) :: Ukázka i ostatní texty představují sleč-
nu (?) Vladimíru Váňovou jako vcelku zdatnou přírodní lyričku. Nemohl jsem otisknout 
rozsáhlejší „Žlutou podzimní“; je v ní řada svítivostí (Barokní výzdoba / podzimních lesů, 
/ galerie Bez tíže). :: Pařížsko-brněnská báseň Michala Otta o úmrtí Jana Skácela se 
odehrává v předvečer velkého dějinného přelomu 1989; báseň „Prohlášení“, kterou už 
pro rozsah nelze tisknout, je autentickým svědectvím o jedné z doher historického pře-
lomu 1968, o smrti Jana Palacha. Pane Michale, patos té básně je převeliký, ale nedivím 
se: jsa o rok starší než Vy, dobře si na citovou vypjatost těch dnů pamatuji… :: Sleč-
no Jano Škardová, na Vaší básni jsou nejlepší poslední dva verše: ty rozhodly o jejím 
zveřejnění. :: Vychtěné, přeabstrahované… tak se mi jeví většina Vašich veršů, sleč-
no (?)  Barboro Šichanová. „Status quo“ je toho dokladem, ještě však docela stravi-
telným. :: Pan Lukáš Vlček psát umí, jeho metaforika dovede být razantní; i jemu 
vzkazuji: nechcete se, pane, ucházet o uznání i v jiných periodikách? :: Jako o „hraní 
kladivem na piáno“ píše o svém psaní pan Lubomír Horký. A skutečně, jeho výraz je 
silně přeexponován, až do křiklavosti. Kdybych mohl, našeptával bych Vám, pane: tlu-
mit, zvnitřňovat… :: Musel jsem si dát pozor, abych slečně (?) Libuši Solichové ne-
nadržoval, když bydlí v Bohumíně, a ještě k tomu na ulici Nerudově, kde jsem žil v létech 
1956–1969 a kde mám dodnes bratra a měl jsem donedávna maminku… Pohrávání 
s náslovným „n“ navodí, byťsi jen náhodou, tu a tam pěkné spojení. 
Ze Základní školy Křídlovická v Brně přišly texty dvou žaček, patnáctileté Ivy Bernardové 
a čtrnáctileté Terezy Walsbergerové. Ty první se ničím neliší od veršovánek tomu 
věku přiměřených, zato ty druhé! Terezo, máš talent, kromě toho že hlubokou duši… 
Navzdory určitým neumělostem tisknu Ti jednu báseň, ačkoliv jinak na dětské pokusy 
nereflektujeme. Kéž už Tě poezie nepropustí! VÍT SLÍVA

kresba David David
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Počátkem roku 2005 nastaly 
v Muzeu romské kultury důvody 
k oslavám. Existenční potíže ně-
kolika předchozích let zažehnal 
mávnutím kouzelného proutku 
stát, když muzeum přijal pod svá 
ochranná křídla a učinil z něj svou 
příspěvkovou organizaci. Histo-
rie muzea — ojedinělého nejen 
u nás, ale i ve světě — sahá do 
roku 1991, kdy bylo jako nevlád-
ní nezisková organizace založeno 
z iniciativy romských intelektu-
álů. Sama myšlenka romského 
muzea však vznikla daleko dříve, 
již koncem šedesátých let, kdy do-
časné uvolnění politických pomě-
rů umožnilo fungování Svazu Ci-
kánů-Romů (1969–1973). Téměř 
deset let své existence muzeum 
fungovalo v provizorních prosto-
rách. Na konci roku 2000 se ko-
nečně mohlo přestěhovat do nově 
opravené pětipodlažní budovy, na 
jejíž generální opravu (původně 
šlo o vybydlený dům) stát vyčle-
nil finanční prostředky. Budova se 
nachází v brněnské romské čtvrti.

Muzeum se od počátku sna-
žilo především budovat sbírko-
vé fondy, dokumentující kulturu 
a dějiny Romů. Dnes spravuje 

fondy tradičních řemesel a profe-
sí, typů obydlí, vybavení interiéru, 
oděvu a šperku, výtvarného umě-
ní, písemného materiálu, plakátů 
a pozvánek, audio, foto a video-
dokumentace, knihovny, ohlasů 
kultury Romů v kultuře majoritní 
a sebedokumentace muzea. Fondy 
jsou rozšiřovány zejména během 
čilé terénní dokumentace a sbě-
ru. Všechny sbírkové fondy jsou 
k dispozici badatelům. Svůj sbír-
kový materiál muzeum vystavilo 
několikrát ještě v době, kdy samo 
nedisponovalo žádnými vlastními 
výstavními prostorami: Romové 
v Československu (1992), Romo-
vé v městě Brně (1996), Hledání 
domova (1999), Svět očima Romů 
(1997–2005). Koncem roku 2005 

muzeum slavnostně otevřelo prv-
ní dva (z celkových šesti) sálů stá-
lé expozice. Kromě té však široké 
veřejnosti již několikátým rokem 
nabízí celou škálu krátkodobých 
výstav. Dále pořádá řadu jiných 
veřejných akcí, jako jsou přednáš-
ky (kupříkladu cyklus Kdo jsou 
Romové), dny otevřených dveří, 
slavnostní křty knih a hudebních 
nosičů vlastní produkce, video-
projekce, přehlídky z fondu texti-
lu aj. Pro děti z okolí je po několik 
dní v týdnu připraven pestrý pro-
gram v dětském klubu, školní děti 
a mládež mohou využít animační 
programy k výstavám, badatelům 

je k dispozici knihovna se studov-
nou, zájemci z řad veřejnosti mo-
hou navštěvovat kursy romštiny. 
V podobném výčtu aktivit bych 
mohla pokračovat ještě dlouho. 
O své činnosti muzeum pravidel-
ně podrobně informuje v ročence 
Bulletin Muzea romské kultury. 
V následující fotoreportáži vám 
přiblížím pouze část aktivit mi-
nulého roku, těch, které muzeum 
veřejnosti nabídlo přímo ve svých 
prostorách. 

Od nového roku až do kon-
ce března byla v muzeu k vidění 
putovní výstava z děl romských 
výtvarných autorů E luma romane 
jakhenca / Svět očima Romů, kte-
rá byla zahájena již koncem roku 
2004. Během výstavy se svými 
malbami, kresbami, dřevořezba-
mi, kolážemi, mozaikami ze skle-
něné drtě či vyšívanými obrázky 
představilo celkem šestadvacet 
autorů z ČR i zahraničí. Většina 
vystavených děl pochází ze sbírek 
muzea.

Dne 27. ledna uspořádalo mu zeum 
u příležitosti Dne památky obětí 
holokaustu vzpomínkový večer. 
Během něj historik muzea Petr 
Lhotka krátce připomněl osud 
českých a moravských Romů žijí-
cích na území Protektorátu Čechy 
a Morava. Následovala projekce 
filmu režiséra Břetislava Rychlíka 
Ó, ty černý ptáčku (1997) a ná-

vštěvníkům byla umožněna pro-
hlídka 4. sálu připravované stálé 
expozice věnované právě období 
pronásledování Romů během dru-
hé světové války.

Dne 2. února otevřelo muzeum 
hostující výstavu Asi-milovaní, 
o životě národnostních menšin 
v České republice. Pořadatelem 
výstavy byla občanská společnost 
Cesta tam a zase zpátky a Anne 
Frank House Amsterdam. Během 
slavnostní vernisáže vystoupila 
cimbálová muzika Lačho hangos.

Dne 22. února proběhla v muzeu 
v rámci pravidelného přednáško-
vého cyklu Kdo jsou Romové ta-
neční performance Romské tance 
světa v podání tanečnice pražské-
ho studia Zambra Reny Milgrom.

Dne 23. února muzeum uspořáda-
lo slavnostní křest knihy z vlastní 
produkce Memoáry romských žen: 
„Karolína — Cesta životem v ci-
kánském voze“ a „Elina — Sága 
rodu Holomků“ a zároveň před-
stavilo zatím poslední dvojčíslo 
muzejní ročenky Bulletin MRK 
(11–12/2002–2003). Pozornost 
byla soustředěna zejména na křest 
Memoárů. Celý večer moderovala 
editorka knihy PhDr. Jana Horvá-
thová, která publiku představila 
obě protagonistky knihy — čes-
kou Romku Karolínu Kozákovou 

KOMU SE NELENÍ, 
TOMU SE ZELENÍ
P E S T R Ý  R O K  N Á V Š T Ě V N Í K A 

M U Z E A  R O M S K É  K U L T U R Y

Budova Muzea romské kultury; foto: MRK 
— M. Kucharičová

Dřevořezba Dezidera Fertöa; foto MRK 
— M. Kucharičová

Detail z 4. sálu věnovaného holokaustu 
Romů; foto MRK — M. Kucharičová

Rena Milgrom tančí…; foto MRK 
— S. Šreková
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a moravskou Romku Emílii (Eli-
nu) Machálkovou. Následovala 
beseda s oběma pamětnicemi, 
projekce fotografií z rodinných 
archivů a slavnostní křest knihy.

Dne 4. března připravilo muzeum 
spolu s občanskou společností 
Ratolest Brno odpolední kulturní 
program So džanas / Co umíme, 
v rámci něhož vystoupilo několik 
dětských tanečních, hudebních 
a divadelních souborů.

Dne 7. března uspořádalo muzeum 
pietní akt k 62. výročí transportu 
Romů z Brna do koncentračního 
tábora Auschwitz-Birkenau. Do-
poledne připravila lektorka muzea 
program pro školy, během něhož 
mohli návštěvníci zhlédnout do-
kumentární snímek To jsou těžké 
vzpomínky (2002) režisérky Mo-
niky Rychlíkové a zúčastnit se 
besedy s pamětníky Emílií Ma-
chálkovou a Júliem Absolonem. 

Odpoledního programu se zúčast-
nilo také několik osobností veřej-
ného života, například zástupkyně 
veřejného ochránce práv Anna Ša-
batová. U pamětní desky (umís-
těné původně v místech, odkud 
transport odjížděl), zapůjčené od 
Muzea města Brna, byly zapáleny 
svíčky a položeny kytice.

Dne 15. března si mohli návštěv-
níci muzea vyslechnout vyprá-
vění etnologa Ondřeje Podušky 
a antropoložky Markéty Hajské 
o olašských Romech žijících 
v romské osadě v Rožkovanech na 
východním Slovensku. Přednáška 
se uskutečnila v rámci cyklu Kdo 
jsou Romové.

Dne 7. dubna otevřelo muzeum 
v rámci slavnostní vernisáže hned 
tři výstavy najednou. V přednáš-
kovém sále se svými černobílý-
mi fotografiemi z romských osad 
z východního Slovenska před-

stavila předčasně zesnulá česká 
romistka Hana Šebková. Výstava 
fotografií nesla název Bacht the 
balvaj pheňa hin / Štěstí a vítr 
jedno jsou. Na autorku fotografií 
zavzpomínala její blízká přítelky-
ně Kája Kisfaludy. Ve vstupních 
prostorách muzea vystavoval sou-
bor fotografií nazvaný Pod jedním 
nebem fotograf Pavel Zuchnický. 
Pořídil je během své cesty s chari-
tativní sbírkou pro obec Rudňany 
na východním Slovensku. Ve vý-
stavních prostorách prvního patra 
si od tohoto dne návštěvníci mohli 
prohlédnout výstavu Lidé kolem 
nás — menšiny v Jihomoravském 
kraji, která pomocí informačních 
panelů a fotografií přiblížila ná-
rodnostní menšiny žijící v Jiho-
moravském kraji. Výstava se 
konala pod záštitou hejtmana Jiho-
moravského kraje ing. Stanislava 
Juránka. Během vernisáže vy-
stoupil bulharský folklórní soubor 
Pirin, který předvedl skupinový 
tanec v tradičních krojích.

Dne 19. dubna se mohli návštěv-
níci nechat alespoň virtuálně pře-
nést do Francie díky přednášce 
„Naše cesta za Romy do Francie“, 
kterou organizovaly posluchač-
ky Semináře romistiky pražské 
FF UK Bára Šebová a Kristýna 
 Dienstbierová. Přednášku prová-
zela videoprojekce amatérských 
dokumentárních záběrů. 

Dne 20. května otevřelo muzeum 
návštěvníkům své dveře dokořán 
během „brněnské muzejní noci“. 
Muzejní tým připravil bohatý pro-
gram, který se započal vernisáží 
autorské výstavy Jany Polákové 
Kaľi phuv — parno maro / Černá 
země — bílý chléb o tom, jak rom-
ská kultura ovlivnila kulturu vět-
šinovou. V rámci vernisáže pro-
běhla módní přehlídka a hudební 
vystoupení bratří Lázokových. Ná-
sledovala ochutnávka romských 
jídel, na přilehlém dvoře muzea se 
rozhořel oheň a v kotlíku se hřála 

zeleninovo-luštěninová polévka 
paradičomošni zumin. V knihovně 
se dětem četly romské pohádky na 
dobrou noc, v přednáškovém sále 
pak Divadlo v 7 a půl předvedlo 
hru Isabelle Doré Drana a César. 
Celé mu zeum bylo návštěvníkům 
otevřeno až do jedné hodiny po 
půlnoci.

Dne 9. června zahájilo muzeum 
výstavu Romové v Polsku zapůjče-
nou z Regionálního muzea v pol-
ském Tarnowě. Během vernisáže 
zahrála cimbálová muzika Ivana 
Hriska a promluvil Roman Madec-
ki, předseda Klubu Poláků v Brně.

Hladinu poklidných prázdnino-
vých dnů zčeřil až 21. srpen, kdy 
muzeum již tradičně uspořádalo 
pietní akt v Hodoníně u Kunštá-
tu, letos u příležitosti 62. výročí 
transportu Romů z protektorátní-
ho cikánského tábora v Hodoní-
ně u Kunštátu do koncentrační-
ho tábora Auschwitz-Birkenau. 
Také letos zajistilo muzeum pro 
zájemce bezplatnou dopravu 
auto busem. Pietní akt započal 
mší svatou, již před kapličkou 
v Hodoníně celebroval páter 
František Lízna. Poté se zástup 
zúčastněných vydal k památníku 
osazeném v místě hromadného 
hrobu na nedalekém Žalově. Zde 
krom jiných promluvili a zapálili 

Z vernisáže výstavy Asi-milovaní; foto MRK — M. Kucharičová

Z výstavy fotografií Hanky Šebkové

Paradičomošni zumin chutnala i nejmenším 
návštěvníkům; foto MRK — M. Kucharičová

Anna Šabatová během pietního aktu 
v MRK; foto MRK — M. Kucharičová

H O S T  /  0 4  /  2 0 0 6    125

host 06 04.indd   125host 06 04.indd   125 5.4.2006   0:08:585.4.2006   0:08:58



svíce také pamětník obdobného 
protektorátního cikánského tábo-
ra v Letech u Písku pan Antonín 
Hlaváček a veřejný ochránce lid-
ských práv Otakar Motejl. Auto-
bus odtud pokračoval na hřbitov 
do blízkých Černovic, kde byly 
oběti cikánského tábora v Hodo-
níně pohřbívány v rané fázi exis-
tence tábora. Zástup účastníků 
se shromáždil u pamětní desky 
zhotovené romskou výtvarnicí 
Boženkou Přikrylovou-Vavreko-
vou, kde zapálili svíce a položili 
květiny.

Ve dnech 5. a 19. října proběhly 
v prostorách muzea videoprojek-
ce v rámci doprovodného progra-
mu k výstavě Černá země — bílý 

chléb. Promítal se koprodukční 
snímek VB a USA (2000) Podfu©k 
režiséra Guye Ritchieho a španěl-
ský film Carmen — divoká vášeň 
režiséra Vicenta Arandy (2003).

Dne 13. října zahájilo  muzeum 
opět tři výstavy najednou. 
V přednáškovém sále umožnilo 
nahlédnout pod pokličku jedno-
ho ze svých fondů — fondu foto-
dokumentace, když pod názvem 
Krásné časy...? vystavilo několik 
desítek historických snímků růz-
ných autorů, dokumentujících 
život zejména kočovných skupin 
Romů v rozmezí konce devate-
náctého až první poloviny dvacá-
tého století. V přísálí přednáško-
vého sálu byla zahájena výstava 

fotografií z archivu České tisko-
vé kanceláře Romové ve zpra-
vodajství: z fotoarchivu ČTK. 
Konečně v prvním patře byla 
zahájena výstava Romové na Ge-
meru, která do Brna připutovala 
z Gemersko-malohontského mú-
zea v Rimavské Sobotě. Během 
vernisáže promluvila ředitelka 
muzea  Olga Bodorová, k posle-
chu zahrála cimbálová muzika 
Ivana Hriska. 

Dne 18. října přiblížila v rámci 
přednáškového cyklu Kdo jsou 
Romové muzejní etnoložka a ku-
rátorka fondu řemesel Jana Polá-
ková svou přednáškou nazvanou 
„Řemeslo má zlaté dno“ tradiční 
romská řemesla.  

Dne 26. října muzeum besedou 
s televizní hlasatelkou a zpěvač-
kou Ivetou Kováčovou zahájilo 
celou sérii akcí pro veřejnost na-
zvanou Romský podzim. Besedu 
provázelo pěvecké vystoupení 
vokálního tria Triny, v němž Ko-
váčová rovněž působí.

Dne 8. listopadu uspořádalo mu-
zeum přednášku a diskusi o ko-
řenech pravicového extremismu, 
k níž přizvalo doc. PhDr. Miro-
slava Mareše z Fakulty sociálních 
studií MU v Brně. Po přednášce 
následovala videoprojekce sním-
ku režiséra Tonyho Kaye Kult há-
kového kříže (USA 1998).

Dne 14. listopadu připravila kurá-
torka fondu textilu a šperku Hele-
na Danielová v rámci cyklu Kdo 
jsou Romové přednášku o rom-
ském oděvu nazvanou Šaty dělaj 
člověka.

Dne 16. listopadu proběhla v rám-
ci Romského podzimu beseda 
s reportérem České televize Ri-
chardem Samkem, kterou prová-
zela hudební produkce skupiny 
Bengas.

Dne 23. listopadu se uskutečnila 
poslední beseda v rámci Romské-
ho podzimu, tentokrát s právnič-
kou kanceláře veřejného ochrán-
ce práv Zuzanou Gáborovou. Tu 
během besedy doprovodila kapela 
Lačho hangos.

Program roku 2005 vyvrcholil 
1. prosince, kdy byla díky pod-
poře Ministerstva zdravotnictví, 
sociálních věcí a sportu Nizozem-
ského království a díky dlouho-
dobému partnerství s amsterdam-
ským muzeem Anne Frank House 
slavnostně otevřena první část 
(léta 1945–2005) stálé expozice 
nazvané Příběh Romů. Záštitu nad 
otevřením expozice převzal veřej-
ný ochránce práv ČR JUDr. Ota-
kar Motejl. Během slavnostního 
otevření pohovořili ředitelka mu-
zea PhDr. Jana Horváthová, jeden 
ze zakladatelů muzea a předseda 
Společenství Romů na Moravě 
ing. Karel Holomek a pan Hans 
Westra, ředitel amsterdamské na-
dace Anne Frank House. Návštěv-
níkům byl umožněn přístup do 
dvou sálů mapujících poválečný 
vývoj Romů v ČR. V rámci ver-
nisáže vystoupila romská kape-
la Čilágos z Náchoda. Součástí 
programu bylo také představení 
Divadla Líšeň PARAMISA — 
Chytrý hloupý Rom — cikánsko-
-gádžovská polívka z líšeňského 
papiňáku v prostorách brněnské-
ho  HaDivadla.

Dne 13. prosince proběhla v rám-
ci cyklu Kdo jsou Romové před-
náška Jany Polákové „Jak se do 
lesa volá…“, která posluchačům 
přiblížila ohlasy romské kultury 
v kultuře majoritní. 

JANA KRAMÁŘOVÁ

Autorka (nar. 1974) vystudovala romistiku 

na FF UK. Pracuje v Muzeu romské kultury 

v Brně jako dokumentátorka, lektorka 

kursů romštiny a redaktorka bulletinu. 

Dlouhodobě se zabývá pronásledováním 

Romů za druhé světové války.

Richard Samko s nejmenšími návštěvníky; 
foto MRK — H. Sadílková

Sál věnovaný letům 1945–1989. Průvodkyně 
H. Danielová; foto MRK — M. Kucharičová

Hudební doprovod vernisáže v podání cim  bá-
lovky I. Hriska; foto MRK — M. Kucharičová

Z exponátů výstavy Černá země — bílý chléb; foto MRK — M. Kucharičová
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Páter Lízna celebruje mši svatou; foto MRK 
— M. Kucharičová
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REVUE O ROMSKÉ KULTUŘE, 
JAK JI NEZNÁTE...
historie, jazyk, zvyky, hudba, vztahy 
aktuální odborná literatura i beletrie 
romští výtvarníci, literáti, významné osobnosti 
Vychází již deset let, ISSN 1210-8545

Z MINULÝCH ČÍSEL: 
ROMANO DŽANIBEN 4/2000
Margita Reiznerová — Ukázky z básnické tvorby
Helena Demeterová — Sune (Sny)
Ilona Ferková — Kalo, či parno (Černý, nebo bílý)
Milan Demeter — Minipříběhy
Michal Šamko — Papuskeri paramisi (Dědečkova 

pohádka)
Hilda Pášová — O dživipen džal dureder (Život jde dál)

ROMANO DŽANIBEN — ŇILAJ (LÉTO) 2003
Helena Červeňáková-Laliková — Romňi grajeskere 
petalenca (Žena s koňskými podkovami), Pukla (Puklo), 
Bachtalo Rom (Šťastný Rom), Parno graj (Bílý kůň), 
Romipen (Romství)

Bližší informace o předplatném 
a jednotlivých číslech na: 
www.dzaniben.cz (dzaniben@email.cz)
Romano džaniben, Ondříčkova 33, 130 00 Praha 3 
tel: 222 715 947
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ERIKA OLÁHOVÁ
Nechci se vrátit 
mezi mrtvé
K vydání připravil Jan Červenka.
(64 stran, ISBN 80-86138-18-6, 96 Kč, 
v koedici se sdružením Společná budoucnost)
Velkou část próz současné autorky (nar. 1957), za-
řazených do tohoto výboru, lze označit za horory, 
je však značný rozdíl mezi naturalisticky pojatou 
povodní a třeba dramatickým příběhem vraždící-
ho nemluvněte. Kniha ovšem přináší i prózy, kte-
ré lze za hororové považovat jen stěží, jako třeba 
titulní Nechci se vrátit mezi mrtvé. 

ELENA LACKOVÁ
Narodila jsem se 
pod šťastnou hvězdou
Podle vyprávění zpracovala
a z romštiny přeložila Milena Hübschmannová 
(288 s., ISBN 80-861-47-X, 270 Kč)
Životopisná mozaika z prostředí romské menšiny. 
Vyprávění s fantaskními prvky, ale také výpověď 
ženy, která prožila dvě totality a zápasí o svou tra-
diční víru. „Její jméno působilo jako hvězda na-
děje, která vyvede romský lid z bludného kruhu 
nepochopení mezi Romy a gádži. Elena Lacková 
(1921–2003) napsala první romskou hru, nacvičila 
ji se svými příbuznými v chatrči cikánské osady; 
psalo se o ní s obdivem v novinách, pozdvihla ro-
mipen z bláta ignorantského opovržení… Znovu 
jsem začala za Ilonou jezdit v roce 1976… A Ilona 
vyprávěla. Bylo to fantastické a já začala natáčet… 
Ilonina životopisná a zároveň etnologicky nesmír-
ně zajímavá vyprávění jsem jezdila natáčet něko-
likrát za rok po dobu osmi let. Průběžně jsem je 
přepisovala z magnetofonu a narůstaly mi stránky 
romských textů. Při přepisování jsem znovupro-
žívala trans jako při Ilonině vyprávění. Zároveň 
jsem čím dále tím více pociťovala, že se nesmírně 
proviním na Iloně, na Romech i na Neromech, 
pokud její výpověď nesdělím dál“ (z předmluvy 
Mileny Hübschmannové).

Knihy vydalo nakladatelství Triáda, 
Ostrovní 17, 110 00 Praha 1, tel./fax 224 930 139, 
www.i-triada.net, triada@tiscali.cz.
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LITERA ZA PRÓZU
Jiří Hájíček: Selský baroko (Host)
Věra Nosková: Bereme, co je (Abonent ND)
Martin Šmaus: Děvčátko, rozdělej ohníček (Knižní klub)

LITERA ZA POEZII
Karla Erbová: Vasquezův jestřáb (Fraus)
Zuzana Hutňanová: Třetí svíce (Drvoštěp)
Radek Malý: Větrní (Petrov)

LITERA ZA NAKLADATELSKÝ ČIN
Edice Strukturalistická knihovna (Host)
Kol. autorů: Politické strany (Doplněk)
Jan Reich: Bohe1mia (Galerie Nový Svět)

LITERA ZA PŘEKLADOVOU KNIHU
Hugo Claus: Fámy (Přeložila Olga Krijtová, Paseka)
Jonathan Safran Foer: Naprosto osvětleno (Přeložil Richard Podaný, BB Art)
Ernst Jandl, Friedericke Mayröckerová: Experimentální hry 
(Přeložil kolektiv překladatelů, Fra)

LITERA ZA KNIHU PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Viola Fischerová: Co vyprávěla dlouhá chvíle (Meander)
Petr Sís: Tibet (Raketa/Labyrint)
Vladislav Stanovský: Jak chodil Kristuspán se svatým Petrem po světě 
(Karmelitánské nakladatelství)

LITERA PRO OBJEV ROKU
Hana Hadincová: Terra incognita (Dryáda)
Petr Mikšíček: Sudetská pouť aneb Waldgang (Dokořán)
Martin Šmaus: Děvčátko, rozdělej ohníček (Knižní klub)

LITERA ZA NAUČNOU LITERATURU
Oldřich Fejfar, Pavel Major: Zaniklá sláva savců (Academia)
Břetislav Horyna: Dějiny rané romantiky (Vyšehrad)
Jan Křen: Dvě století střední Evropy (Argo)

KANZELSBERGER CENA ČTENÁŘŮ
LITERA ZA PŘÍNOS ČESKÉ LITERATUŘE
MAGNESIA LITERA – KNIHA ROKU
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SLAVNOSTNÍ  

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

24. DUBNA OD 20.00 H 

NA PROGRAMU ČT2. 

VEČEREM PROVÁZÍ  

JAN BURIAN.

W W W . M A G N E S I A - L I T E R A . C Z
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