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Príjemnou návštevou rómskych študentov v Nitre prekvapil zakladateľ Výberového spolku v Bratislave a politológ Samuel Abrahám. Do mesta pod Zoborom priviedol zástupcov
americkej nadácie Christian A. Johnson Foundation, ktorí mali záujem spoznať fungovanie
spolku v Nitre. Vzájomné zoznamovanie a priateľská diskusia boli ukončené pri Divadle
Andreja Bagara, kde vzniklo niekoľko spomienkových fotografií.
Foto: - sď -
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Amenca
Úvodník:

A sme tu zas!
Pokračujeme
v
udržiavaní tempa a
ako sme si sľúbili,
„občas“ prídeme s novým číslom časopisu
rómskych študentov
v Nitre Amenca, v
slovenskom preklade
S nami. Sme radi,
že číslo prvé sa vám
páčilo aj nepáčilo.
Bolo veľmi príjemné
začuť komentáre na
časopis na miestach,
kde sme ich skutočne
nečakali. Pozitívnymi reakciami ste
nás motivovali k tomu, aby sme pokračovali, a negatívnymi reakciami
k tomu, aby sme boli lepší. A tak to
opäť skúšame.
Azda najviac priestoru v tomto
čísle sme venovali Týždňu rómskej
kultúry, ktorý sa postupne stáva pravidelnou súčasťou apríla v Nitre. Obzvlášť nás teší, že naše premiérové
číslo vyšlo práve včas a mohlo byť
súčasťou osláv. Za priestor poskytnutý v rámci akcií Týždňa rómskej
kultúry sa chceme odvďačiť, a tak
teraz dávame priestor my.
Hádam najsilnejší spájajúci prvok
Týždňa rómskej kultúry a nášho
časopisu je, že obidve „diela“ sú
do veľkej miery organizované študentkami a študentmi samotnými.

Nebolo by asi veľmi
korektné, keby som ja
sám hodnotil náš časopis, avšak čo sa týka
osláv Týždňa rómskej
kultúry, je namieste
povedať, že nemusíme
byť zhovievaví, a azda
niet človeka, ktorý by
počas jednotlivých akcií musel byť v kritike
mierny s tým, že ide o
študentskú akciu.
Moje slová môžu
znieť príliš glorifikujúco, ale to mi v žiadnom prípade
neprekáža. A ak ste aj neboli počas
Týždňa rómskej kultúry v Nitre,
myslím, že po prečítaní niektorých
článkov mi dáte za pravdu.
Okrem článkov venujúcich sa
spomínanej udalosti v čísle nájdete
opäť zopár článkov na zamyslenie
a tradične niečo o živote Rómov.
Nechýba článok v angličtine a
rómčine.
Verím, že toto číslo vzbudí medzi
čitateľmi minimálne taký ohlas ako
číslo premiérové. A už teraz mi idú
zimomriavky po chrbte, keď si predstavím, ako si zase na nás budú ľudia
ukazovať prstom a my nebudeme vedieť, či kritizujú, alebo chvália.
Stanislav Daniel
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Týždeň rómskej kultúry v Nitre
pamätníkov z doby holokaustu a
druhej svetovej vojny. Filmový dokument To ta trať zachytával tragické
osudy ľudí, ktorí prežívali obdobie
temna prvého Slovenského štátu a
stali sa obeťami v pracovných táboroch pri nútenom budovaní mostov
a železničných tratí. Záverečná živá
diskusia potvrdila potrebu otvárať
tieto témy aj v súčasnosti. Tragické
osudy Rómov boli spracované veľmi autenticky a sugestívne. Navždy
zostanú mementom a poučením pre
ďalšie generácie.
Večer v aule UKF bolo slávnostné otvorenie s príhovorom rektora
UKF Daniela Kluvanca, ktorý veľmi pozitívne hodnotil novú tradíciu
Týždňa rómskej kultúry na univerzitnej pôde. Prehĺbi vzťahy ľudí k
univerzite a podá pozitívny obraz
o rómskej kultúre a úrovni vzdelanosti. Slávnostné chvíle podporil
aj dekan Fakulty sociálnych vied
a zdravotníctva Peter Ondrejkovič
a riadiťeľ Ústavu romologických
štúdií Pavol Sika. Romano dživipen
(život Rómov v umení) je cyklus výstav fotografií, výtvarného umenia
a rómskej hudby a poézie. Autorky
Daniela Rusnoková a Jana Belišová
zaujali výstavou Phurikane giľa.
Fotograf Martin Eckert a študenti
Ústavu romologických štúdií predstavili chudobu v rómskych komunitách v pôsobivom cykle fotografií

tvrtý ročník Týždňa rómskej kultúry v Nitre si určil za cieľ zviditeľniť
osobitú kultúru jednej z najstarších
európskych minorít. Nitra ako jedno z najstarších staroslovanských
sídiel je aj prvou Alma mater pre
výchovu vysokoškolskej rómskej
inteligencie.
Ústav romologických štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa
(UKF) v Nitre pripravil týždeň plný kultúrnych podujatí, podnetných
prednáškových cyklov, koncertov,
filmov a Bašavel ples. Po celý
týždeň sa v Študentskom domove
Zobor ponúkali špeciality rómskej
kuchyne. Najväčší záujem bol o
rómsky filmový festival. Prehliadka
dokumentárnych a celovečerných
filmov s rómskou tematikou mala
veľmi dobrú úroveň z hľadiska dramaturgie i vysokú návštevnosť. Film
Emira Kusturicu Biela mačka, čierny
kocúr divákov mimoriadne zaujal.
Týždeň rómskej kultúry sa začal
prednáškou etnologičky Zuzany
Kumanovej v priestoroch hlavnej
budovy Univerzity Konštatína Filozofa. Študenti Ústavu romologických štúdií sa zoznámili s tragickou
históriou rómskeho holokaustu a
neľahkým životom Rómov počas
druhej svetovej vojny. Zaujal ich
najmä projekt „Ma Bisteren“, v
ktorom ide o autentické rozprávanie – nahrávanie orálnej histórie
4
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z Letanoviec. V Starom divadle
v Nitre bola vernisáž výtvarných
diel Júliusa Vala spojená s poéziou
Miroslava Gergeľa. Na benefičnom
koncerte rómskych talentov sa
predstavili detské súbory Deti vetra, Romanipe Lešťan, skupiny Terne
Čhave, Kmeťo Band i Peter Konček.
Detské divadlo, seminár o mágii, trh
rómskych ľudových remesiel boli
ako podujatia v exteriéri prístupné
pre všetkých občanov Nitry.
Dvojdňovou vedeckou konferenciou „Zvyšovanie úrovne socializácie
rómskeho etnika prostredníctvom
systémov vzdelávania sociálnych a
misijných pracovníkov a asistentov

učiteľa“ v Agroinštitúte Nitra Ústav
romologických štúdií prezentoval
dlhoročné plody svojej vedeckej
práce.
Spoločenským vrcholom, na ktorý sa tešili organizátori, študenti i
hostia, bol Bašavel ples so skvelou
hudbou Kokava Lavutara, atmosférou a úrovňou zábavy.
Hostia a kritici hodnotili Týždeň
rómskej kultúry v Nitre pozitívne.
Pre tím študentov a spolupracovníkov Ústavu romologických štúdií,
ktorí si dali veľa námahy a tvorivého
úsilia, je tento ročník impulzom do
budúcich rokov.
Zuzana Klementová

Krstili sme občasník Amenca – S nami
V rámci Nitrianskych univerzitných dní a Týždňa rómskej kultúry
sme pokrstili náš časopis Amenca,
po slovensky S nami. Občasník je
výsledkom práce rómskych študentov Univerzity Konštantína Filozofa
(UKF) v Nitre, ktorí zároveň študujú
vo Výberovom vzdelávacom spolku
sídliacom v Bratislave. „Články
chcem publikovať hlavne preto, aby
som poukázala na javy, ktoré sa v
spoločnosti dejú,“ povedala autorka
myšlienky vydávať v Nitre rómsky
časopis Jolana Čurejová. Šéfredaktorom Amenca je Stanislav Daniel.
Vyjadril sa, že bolo ťažké veliť svojim
vlastným kamarátom. „Som spokojný s tým, že sa nám podarilo nulté
číslo vydať. Články sú výsledkom

inšpirácie jednotlivých redaktorov.
Ľudia sa o časopis zaujímajú a to je
inšpiráciou do ďalšej práce,“ uviedol
S. Daniel. V časopise sú uverejnené
nielen rozhovory s ľuďmi pracujúcimi v rómskej oblasti, ale aj recenzie
a úvahy na rôzne témy. Občasník je
financovaný Výberovým vzdelávacím spolkom Bratislava a rozdáva sa
zadarmo. „Vznik časopisu rómskych
študentov hodnotím pozitívne, som
veľmi rád, že sú tvoriví,“ uviedol Milan Samko, pedagóg Ústavu romologických štúdií na Fakulte sociálnych
vied a zdravotníctva UKF. Krstnou
mamou Amenca sa stala Slavomíra
Ďurišová. Vedie hodiny esejistiky,
na ktorých príspevky do časopisu
vznikajú.
- sď 5
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Rozhovor:

Martin Jurík: „Cesta je cieľ.“
Poslucháč Univerzity Konštantína
Odpoveď je v samotnej otázke...
Filozofa v Nitre Martin Jurík bol jeSkutočne sme zaznamenali záujem a
den z mnohých študentov, ktorí sa
aj rôzne pohľady. Prehliadky filmov s
podieľali na usporiadaní štvrtého
rómskou tematikou sú vždy atraktívročníka Týždňa rómskej kultúry v
ne, hlavne v priestoroch Filmového
Nitre. Časopis Amenca ho požiadal
klubu pri UKF, ktorý má dlhoročnú
o rozhovor.
tradíciu. Nitrianske publikum je
Aký bol cieľ Týždňa rómskej kulkinematograficky slušne vzdelané
túry?
a žiaduce.
Cieľom Týždňa
Čo najviac upúrómskej kultúry
talo účastníkov
v roku 2006 bolo
týchto podujatí
vytvoriť základy
počas
Týždňa
pre nový, spolorómskej kultúry
čensky známy
v Nitre?
a dôveryhodný
Pútavo vyzneli
projekt, ktorý
(a sú to skúsesvojou štruktúnosti aj z iných
rou, akademicfestivalov či akcií,
kým zázemím a
ktoré sa venujú
Organizátor Týždňa rómskej kultúry istej subkultúrnej
posolstvom
je
na Slovensku je- v Nitre Martin Jurík.
alebo etnickej oddinečný. Ešte potrvá, kým naberie
lišnosti) tie podujatia, ktoré atakujú
tú festivalovú formu a kompaktný
diváka na jeho priame vnímanie,
obsah, ale v tomto prípade skôr
emócie, vnútorné rozpoloženie, ktoplatí, že cesta je cieľ. Tento ročník
ré nestihne skonzumovať či pasívne
nebol síce prvý, ale svojím rozsahom,
„prežuť“ v tom momente, ale v stave
počtom akcií a pestrosťou programu
hlbokého zážitku si odnáša domov
bol pionierom.
v pochybnostiach, radosti, smútku.
Počas rómskeho týždňa prebiehala
Tento pocit pretrvá v ďaľšom čase
prehliadka filmov s rómskou temativžitý pod kožou. Nehovorím o akkou. Filmy prezentovali rôzne pohľady
ciách „pre efekt“. Odkaz pre ďalších
na život Rómov. Aký ste zaznamenali
organizátorov Týždňa rómskej kulzáujem zo strany študentov a širokej
túry znie: Diváci, nároční i menej
verejnosti?
nároční, prijmú bezprostredný a
6
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hlavne úprimný prejav, ale nikto
z nich neodpustí lož, klamstvo a
pretvárku. Najdôležitejšie pravidlo
- nepovažovať divákov za naivných
a hlúpych, preto k odpovedi teda
toľko, že najúprimnejšie podujatia
boli a sú najpútavejšie.
Čo bolo pre vás najväčším zážitkom
počas Týždňa rómskej kultúry?
Príval energie od študentov a
divákov prítomných na akciách,
spolupráca v organizačnom tíme,
zmysel pre zodpovednosť v kolektíve spolužiakov k stanoveným cieľom
a k splneniu úloh a v neposlednom
rade prístup vedenia a pedagógov
Ústavu romologických štúdií k našej
práci a celotýždňovému programu.
Obzvlášť chcem vyzdvihnúť nasadenie Juriny Rusnákovej, Miroslavy
Čerešníkovej a Emila Samka.
V Starom divadle v Nitre bola vernisáž Júliusa Vala, ktorého obrazy zaujali autorovým pohľadom na rómsku
ženu - rodinu. Prečo ste sa rozhodli
práve pre tohto autora?
Július Valo bol umelec - neprofesionál - nadšenec. Celý život venoval výtvarnému umeniu, a keď v
sedemdesiatych rokoch začal pracovať na Okresnom úrade v Nitre ako
referent pre riešenie cigánskej otázky, tak ho naplno zaujali kultúrne
a hodnotové reálie v živote Rómov.
Vytvoril si k nim blízky vzťah a s
mnohými aj spoločné kamarátstva.
Dojmy, emócie, zážitky zo svojej
práce si nosil v myšlienkach domov
a potom ich zhmotňoval vo svojich

obrazoch. Nebol Róm a v dobe
totalitnej, plnej predsudkov a zla,
dokázal slobodne, netendenčne,
nadčasovo, hodnotne a strhujúco
tvoriť tieto diela, a tak vypovedať o
Rómoch veľmi pravdivo a zároveň
citlivo. Rozhodnutie venovať Júliusovi Valovi vernisáž in memoriam v
rámci Týždňa rómskej kultúry bolo
jasné od momentu, kedy sme dostali
tento tip od Viliama Širokého. Július
Valo totiž tvoril dlhé roky pod umeleckým a pedagogickým vedením
pána Širokého. Zber materiálu,
informácií o autorovi a diel Júliusa
Valu trval tri roky.
Aké sú kladné a záporné stránky
týkajúce sa organizácie Týždňa rómskej kultúry?
Nedostatok času bol pre mňa najväčšou zápornou stránkou počas
prípravy Týždňa rómskej kultúry.
Snaha zladiť súkromné, rodinné,
pracovné, študijné i organizačné
potreby a povinnosti v tak krátkom
čase bola veľmi náročná a vždy to
bolo na úkor niečoho ďalšieho.
Nadnesene a bez výčitky by som
povedal, že v tomto čase nás najviac
zaťažovalo štúdium. Ale pozitívom
by som pomenoval šancu uchopiť
sa tejto myšlienky a priviesť do
zdarného konca celý projekt. Cítiť
zodpovednosť a význam vznikajúceho diela vie nesmierne naplniť,
obzvlášť v našom ročníku, kedy
sme len na krok od „skutočného“
pracovného života.
Zuzana Klementová
7
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Týždeň rómskej kuchyne v Zobore
„Každý Róm pozná svoju
kuchyňu,“ hovorí Milan Lazár z
Čakajoviec, ktorý s varechou v ruke
presvedčil nejedného labužníka o
svojom kulinárskom umení. Práve
toto umenie ho pred niekoľkými
rokmi zvábilo z drsnej armády do
sveta hrncov, vôní, jedál a zároveň
primälo nasadiť si kuchársku čapicu.
Podľa slov Milana Lazára je na
povolaní kuchára v bielom prestrojení
najťažšie
priznanie
etnickej
príslušnosti pred diskriminujúcim
okom zamestnávateľa. Avšak obavy
z predsudkov a odmietnutia boli
bezpredmetné, keď mu organizátori
Týždňa rómskej kultúry v Nitre
ponúkli kuchársku zásteru s cieľom
zmazať nepoznanie a strach z Rómov
rómskym jedálničkom. A tak sa celý
týždeň v študentskom internáte Zobor
varilo a vypekalo podľa príkazov
kuchára Milana Lazára tak, ako si
to rómska kuchyňa žiada. Chutne,
mastne a výdatne. V kotlíku boli
zamiešané tie správne ingrediencie
tou správnou rukou, o čom svedčí
aj väčší počet použitých príborov
v študentskej jedálni než obvykle.
Rovnako chutne sa o týždni rómskej
kuchyne vyjadrila aj riaditeľka
internátu Eva Machavová, ktorá je
ochotná aj na budúci rok pripraviť
stoly pre jedlá našich prastarých
mám.

Podľa slov Milana Lazára medzi
tradičné rómske špeciality patrí
gója, na ktorej si radi pochutia
Rómovia nielen zo Slovenska.
Potvrdením jeho slov je aj pokus
o zápis do Guinnessovej knihy
rekordov vytvorením dvadsať
metrov dlhej góje, o ktorý sa
úspešne
pokúsila
najväčšia
materská škola na Slovensku, sídliaca na Luníku IX v Košiciach.
Jolana Čurejová
Na prípravu góje na pohostenie návštevy potrebujeme
aspoň jedno balenie bravčových
čriev. Z nastrúhaného kilogramu
zemiakov, lyžičky soli a čierneho
korenia vytvoríme zmes, ktorou
vyplníme niekoľkokrát vyčistené
črevá. Uviažeme konce čriev,
stačí nitkou, a ponoríme ich do
vriacej osolenej vody na 30 minút.
Niekto dáva prednosť gójam
upečeným na oleji, ktoré sú tak
chutné, že nepotrebujú ani prílohu, ktorou bývajú najčastejšie
zemiaky. V prípade, že nemáte
čas na prípravu tohto jedla,
stačí navštíviť novootvorenú
reštauráciu „Cigánska stodola“
v Bratislave, kde vám gója, ako aj
iné rómske špeciality s radosťou
naservírujú pri tónoch rómskej
hudby. Dobrú chuť!
8
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Na zamyslenie:

S papierom v ruke to bude ľahšie?
Inšpiráciou tohto článku boli názory ne-Rómov na rómsku adresu,
ktoré som si vypočula na univerzitnej pôde.
„Mali by chodiť do školy a tam by som ich nechal do dvadsiatky“
alebo „Oni si myslia, že so základnou školou...“
Istá študentka povedala: „Sú blbí.“
Lebo nechodia do školy? Lebo žijú
len z toho mála, čo majú? Prečo
ne-Rómovia nie sú „blbí“, keď neštudujú alebo neskončia na strednej
škole?
Život rómskej rodiny ovplyvňuje
finančná situácia, potreby rodiny
a mnoho ďalších problémov. Ak
rodina nemá uspokojené základné
fyziologické potreby, tak sa nebude zamýšľať nad uspokojovaním
vyšších potrieb. Je jedno, či je to
rómska rodina, alebo nie. Čo by
ste robili vy, keby ste sa narodili v
segregovanej osade? Myslíte si, že
by ste sa zamýšľali nad školou, keby
ste si nemali čo obliecť, obuť alebo
čo dať do úst?
Ak mládež v osadách neštuduje na
strednej škole alebo nechodí do práce, tak nemá ako vyplniť svoj voľný
čas. Cieľom je založiť si rodinu. Preto sa niekedy stáva, že ak rómske
dievča skončí desaťročnú školskú
dochádzku, o dva roky je tehotné.
Ďalším problémom je, že nie
všetci vedia o tom, že ak budú vzdelaní, budú sa mať v živote lepšie.
Ako to majú vedieť, keď rodičia

svoje deti k tomu nevedú? Dieťa prijíma taký svet, do akého sa narodí.
Ono si nemôže vybrať svoju rodinu
ani prostredie, v ktorom bude žiť.
Socializuje sa do svojho prostredia.
Vyrastá v podmienkach, aké mu pripraví rodina. Žiadny človek učený z
neba nespadol. Či je to Róm, alebo
nie. Každý z nás vedomosti musí získať. Takže nerómskym deťom tiež
rodičia museli povedať: „Deti moje,
ak budete mať vzdelanie, život bude
ľahší.“ Keby im to nebolo povedané,
boli by aj ne-Rómovia „blbí“?
Uznávam, že sú Rómovia, ktorým sa pracovať nechce. Avšak
tých, ktorí chcú pracovať, niekedy
nezamestnajú, lebo sú Rómovia.
Poznám prípad, keď dievčaťu s
tmavšou pleťou povedali, že ju musia
prepustiť, lebo na zákazníkov nerobí
dobrý dojem. Takže Rómovia majú
chodiť do školy a majú mať vzdelanie. Potom majú sedieť doma, lebo
to kazí dojem. Myslím si, že zmeniť
by sa mali obe strany.
Ak ne-Rómovia nadávajú na Rómov, že sú nevzdelaní, tak nech im
zaručia, že „s papierom v ruke to
bude ľahšie“.
Anna Čonková
9

Amenca

Milena Hübschmannová - veľká osobnosť romistiky
Medzinárodný seminár, 27. 5. 2006,
Hudobná akadémia muzických umení,
Malostranské námestie 13, Praha
Milena Hübschmannová, osobktorú ona sama obvykle neprijímala.
nosť rómskeho národa, telom i duZ rozprávaní o nej viem, že to bola
šou spriaznená s rómskou kultúrou,
skromná žena, veľmi inteligentná a
pracovala a bojovala za zviditeľnenie
ľudská. Nemala rada chválospevy a
krásna tohto etnika. Strata matky,
formálne oslavy svojej osoby. Na
priateľky, romistky v srdciach najdruhej strane je možné, že nakoniec
bližších, študentov a odbornej verejby aj prijala vďaku, ale v podobe, aká
nosti vyvolala smútok a veľa nezodjej bola blízka. Myslím, že sčasti to
povedaných otázok. Romistika bola
organizátori a hostia seminára spljej životom, jej cieľom bolo zapojiť
nili. Možno aj tým, že sa na stretdo verejného života samotných Rónutí zišli v takom veľkom počte, z
mov, aby riešili svoje problémy, boli
rôznych kútov Európy - ľudia blízki
hrdí na svoj jazyk,
Milena Hübschmannová, jej srdcu, známi
kultúru, a tak sai ľudia, ktorí ju
osobnosť
rómskeho
náromi pozdvihli svoj
chceli spoznať.
národ. Aj toto da, telom i dušou spriazRomistka mala
som sa dozvedela nená s rómskou kultúrou, radosť z toho, keď
na medzinárod- pracovala a bojovala za Rómovia boli aknom seminári v zviditeľnenie krásna tohto tívni, vedeli sa poPrahe, ktorý bol
zitívne prejaviť, či
etnika.
venovaný osobuž v umení, alebo
nosti ne-Rómky Mileny Hübschv spoločenskom živote. Zúčastnení
mannovej, ktorá minulý rok tragicky
priniesli pár cenných publikácií,
zahynula.
ktoré mohli byť vydané aj vďaka
Mala som skvelú príležitosť dozvenej (napr. Katalóg zbierky malieb
dieť sa viac o Milene Hübschmannorómskych výtvarníkov - prezentovavej, nielen o jej práci a tvorbe, ale aj
la ho Jana Horváthová, riaditeľka
o tom, akým bola človekom, a to rovRómskeho múzea v Brne).
no z úst jej najbližších (rodinných
Odborníci i nadšenci romistiky
príslušníkov, priateľov, študentov,
diskutovali o práci Mileny Hübkolegov). Neformálne, neakadeschmannovej, o jej osobnosti. O jej
mické stretnutie týchto ľudí malo
prínose v oblasti rómskeho jazyka
jasné poslanie: uctiť si ju formou,
povedal pár slov Viktor Elšík, jej
10
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bývalý žiak a kolega. Predostrel
čhib thaj voďi si phandle, čhib thaj
jej postrehy a poznatky pri tvorbe
ilo si phandle,
neologizmov, akým spôsobom by sa
Feri manušen si ilo thaj voďi.“
mali zavádzať do rómskeho jazyka,
(Skôr ako sa Milena Hübschmanaby sa neskôr v jazyku udomácnili.
nová naučila česky alebo rómsky,
Ďalší blok príhovorov k téme
naučila sa rozprávať jazykom ľudPrínos docentky romistiky v oblasti
ským. Pochopila, že jazyk a duša,
rómskej literatúry otvoril právnik
jazyk a srdce, jazyk a rozum sú
Emil Ščuka. Požiadal Ladu Vikovú,
navzájom späté. A len ľudia majú
redaktorku Romano džanibenu
srdce a dušu.)
- časopisu romistických štúdií, o
Veľmi zaujímavé a informatívne
krátky prejav. Uviedla
niekoľko titulov z radu
publikácií
bývalej šéfredaktorky
Romano
džanibenu,
ktorých
je značné
m n o ž s t vo
(viď Životopis Mileny Hübschm a n n ove j
na
stránke Rajko Djurič a Daniela Šilanová.
www.dzaniprejavy o Milene Hübschmannovej
ben.cz).
mali ďalší hostia. Tento blok modePre mňa boli zaujímavé slová Rajrovala Jana Herklíková. Nemôžem
ka Djuriča, básnika a spisovateľa z
nespomenúť etnologičku Evu DaviBelehradu. V rómskom jazyku vyjaddovú, ktorá bola pri zrode romistiky
ril obdiv a vďaku svojej dlhoročnej
v Čechách i na Slovensku.
priateľke a svetovej romistke: „E
Časopisu Romano nevo ľil za
Milena Hübschmannová maj anglal
spoluprácu pri tvorbe a za cenné
siťili na čexiko, na romaňi čhib. E
rady v príhovore ďakovala Daniela
Milena Hübschmannová maj anglal
Šilanová, šéfredaktorka rómskych
siťili maniškaňi čhib. Xaťarda, kaj
11
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Zľava Rastislav Pivoň, Eva Davidová, Jana Herklíková, Jana Horváthová
a Anna Koptová.
dlhoročnej priateľke. Okrem iného
mali hostia možnosť ochutnať jedlá
rómskej kuchyne, ktoré boli servírované počas prestávky (gója, marikľa,
holubky a iné).
Seminár ukončil príhovorom bývalý študent a priateľ, slovenský romista Rastislav Pivoň. Pripomenul slová
Mileny Hübschmannovej, ktorá pri
svojej hektickej práci a veľmi srdečnom neodmietavom spôsobe života
svojich študentov a kolegov uisťovala, že čo nestihneme doriešiť v tomto
živote, to dokončíme v inom.
Záverečné slová Rastislava Pivoňa som v nostalgickej atmosfére
seminára vnímala ako výzvu pre
zúčastnených romistov.
Margita Rácová

novín. Prejavy ďalších hostí mi
postupne osvetlili osobnosť jedinečnej ženy.
Na seminári sa stretlo mnoho
rómskych i nerómskych osobností,
ako Anna Koptová, Vlado Olah, Ján
Horvath, Ján Rác, Jan Červenka,
Peter Wagner a ďalší. Nejeden zo
zúčastnených Rómov sa vyjadril
slovami: „Milena, si jedna z nás.“
V dokumente o Milene Hübschmannovej, pri príležitosti jej 70.
jubilea, odzneli podobné výroky od
jej gratulantov.
Atmosféru seminára spríjemnili
krásne rómske piesne v podaní
„Áča“ - Jana Slepčíka, ktorý svojimi temperamentnými aj clivými
melódiami vyjadril svoj vzťah k
12
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Milena Hübschmannová

ŽIVOTOPIS
Doc. Milena Hübschmannová
sa narodila 10. júna 1933 v Prahe,
kde v rokoch 1951-1956 vyštudovala hindštinu, urdštinu a belgáčtinu
na Filozofickej fakulte univerzity
Karlovej. Od roku 1953 sa začal
prejavovať jej celoživotný záujem
o rómčinu a rómsku kultúru. Dokonca až v takom rozsahu, že v roku 1991 sa rozhodla prijať rómsku
národnosť. Priebežne sa venovala
zberu rómskeho folklóru: rozprávok, rozprávaní, piesní, prísloví,
hádaniek, neskôr zberu etnologických údajov (tradičné liečiteľstvo,

funkcia rodiny, rituálna čistota,
výklad snovej symboliky). Celý
život zbierala „oral history“ a zároveň jazykový materiál slovenskej
rómčiny. Značná časť materiálov
bola spracovaná a publikovaná v
časopisoch zahraničných (Etudes
Tsiganes, Lacio Drom, Giessener
Hefte für Soziologie). V domácich
hlavne po tom, čo skončila oficiálna politika asimilácie. Okrem
časopiseckých statí vydala i knižné publikácie v Česku, Nemecku,
Francúzsku a Anglicku. V decembri 1956 nastúpila do zamestnania
v Československom rozhlase
ako redaktorka
a v roku 1959
podnikla jednu zo svojich
mnohých ciest
do Indie.
Doc. Milena
Hübschmannová tragicky
zahynula 8.
septembra
2005 v Juhoafrickej republike.
- mr 13

Amenca

nebo nad
zemou,
národ
nad národom a koleso nado
mnou. (V
dvadsiatom prvom storočí.) Tlačím to koleso pred
sebou i za sebou, no však ubúda mi
síl. Chcem naštartovať, nedá sa. Som
na voze. A vedľa mňa motorové vozidlá. Pamätám sa, našu rozvíjajúcu
sa automobilovú spoločnosť vtedy
oni zhabali. Zanechali prázdne obrazy s hrubými rámami na stenách.
O niekoľko rokov neskôr budovali
galérie i múzeá plné takýchto pozostatkov. Pozostatky statkov. V
súčasnosti nachádzam celé state
o tom, o kom? Či vari som ja a
moja rodina predmetom bádania
a skúmania? Vari ten, kto hlásku
dáva, lásku dáva? Uznávajúc svoju
pravdu, dešifrujú závery a zašifrujú
pravú kožu Róma. Pre výskum som
bod číslo jeden, použiteľnosť v praxi
nulová. Nedostatočná kvalifikácia,
nedostatok voľných pracovných
miest, nedostatočná hygiena – bohužiaľ, (statok) neprijímame.
Na Slovensku je to tak. Utláčaní
utláčajú sa v preplnenom hrkútajúcom autobuse.
A ja prosím iba o prejazdný prúd
vozovky vozom ťahaným koňmi a
štyrmi kolesami.
Jolana Čurejová

V koži Róma
„Nie, nie, ja sa nechcem narodiť
na Slovensku.“ V mesiaci október
istého roku som uzrela svetlo sveta.
Segregovaný apartmán v nemocnici
iba pre Cigánky. Pohybujúci sa ľudia
v bielom a ja - exotická kráska. Vraj
už je ich na Slovensku dosť. Tak som
rázne nahlas plakala. (Dúfam, že ich
aspoň uši, ak už nič iné, boleli.)
Vraví sa, že začiatky bývajú vždy
ťažké. Ach, keby len ten začiatok.
Mne nedovolili žiť, ja som sa
najprv musela naučiť, ako správne
žiť. Tete na ulici som sa musela
pozdraviť nie po rómsky, ale po slovensky. Na Slovensku po slovensky.
Ona „hutorela“ a ja som jej vôbec
nerozumela. Mala by som si upratovať svoju detskú izbu, prízvukovala
drahá pani učiteľka, aby som vraj
nebola ako tí ostatní, špinaví Cigáni.
Pri prvej návšteve jej bytu som nerozoznala pivnicu od obývacej izby. V
„telke“ ktosi vyhlásil, že Rómovia sú
darmožráči. Veď kto by už nechcel
za sladké „ničnerobenie“ zarábať
veľké peniaze? Však, pán politik!
Reakciou na jeho chvályhodné
výroky bolo pokrikovanie na ulici:
„Cigáni do plynu!“
Ach, pozdravujem vás, z tej duše
pozdravujem vás, ničitelia duší, vrahovia, neľudské tvory.
Radšej nebyť, ako byť otrokom agresie a ustavičnej tenzie. (Na ceste
k polpenzii.) Márnosť nad márnosť,
14
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Pro than le Romeskro - V koži Róma
Na, na me na kamav te uľol pro
Slovensko. Adro čhon oktobros
andro jekh berš dikhľom o kham le
svetoskro. Segregovano kheroro ča
perdal romane džuvľa. O manuša
andro parno – the me, kali popkica. Hoj imar hin kajse šukar džuvľa
pro Slovensko imar but. Vašoda
chudľom zorales te rovel. (Pačav,
hoj len o kana, tena imar ňič aver,
dukhanas).
Phenel pes, hoj kaj džas peršivar
ta kodoj hin phares. Joj, te bi oda
has čačipen.
Man namukle te dživel, me man
peršo mušindžom te sikhavel sar
pes kampel te dživel. La gadžake
pro drom mušindžom te palikerel
na romanes, ale gadžikanes. Pro
Slovensko gadžikanes. Joj vakerelas pal peskro u me lake na achaľuvavas. Kamavas bi mange te pratinel miro kheroro, hoj te n´avav sar
aver melale Roma, phenelas mange
miri „lačhi“ sikhľardži. Sar geľom
andro lakro kher, nadžanavas kaj
la hin e pivnica a kaj e obivačka.
Adre televiza vareko phendža, hoj
o Roma na kamen te kerel buči.
Ko by nakamelas te chudel bare
love the nič te nakerel, no na politikona? Pal leskre „šukar“ lava pro
drom šundžolas: „O Roma andro
plinos“!
Joj, pozdravinav tumen, la voďatar
pozdravinav tumen, so phageren e

voďi, so murdaren le dženen, so
nasan manuša.
Feder te nadživel, sar te dživel la
choľaha he le nervenca. (Kijo drom
ko duchodkos). O ňič upral ňič, o
nipos upral nipos, o ňebos upral
phuv, e kereka upral mange. (Andro
biš the jekh šelberšeskero). Cirdav
les anglal mange the pal mande, ale
imar nabirinav, nadel pes. Som pro
verdan. Paš mande motora. Pametinav man, amari kijo feder džalas
motorengri fabrika jon akor zaile.
Mukle amenge čitro le buchlenca
ramenca. Pal veresave berša pro da
chudle te budinel khera per dalo kale
pamiatky. O pamiatky – le žvirengre.
Akana ginav pal koda, pal kaste?
Som me, he mire phrala pheňa, miri
daj mro perdal o experimenti? Koda
so pisinel, he rado dikhel? Peskreha
čačipnaha phenen lav pro agor, u garuven o čačipen palo Roma. Perdal o
experimenti som bodos jekh, andro
praxos. Nalači kvalifikacia, nane
amen than per dal tumende, nasan
žuže – le žviren amen nalas.
Pro Slovensko oda hin kavka.
Kole kas maren, maren pes andro
autobusis.
U me mangav per dal mande ča
jekh drom pro verdan, so cirden o
graja le štarenca kerekenca.
Jolana Čurejová
(Za pomoc s prekladom
ďakujeme Rastislavovi Pivoňovi.)
15
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Recenzia:

Ľudovít Didi: Príbehy svätené vetrom
(Slovart Bratislava 2004)

Autor tohto svojrázneho diela sa narodil 16. januára 1931
v Púchove. Vyrastal ako nemanželské dieťa v patriarchálnej rodine
Rómov, čo poznamenalo celý jeho život. Chudoba a hlad,
ktoré ho sprevádzali detstvom, udali smer jeho životnej ceste,
jeho postoju k sebe, rodine i celkom cudzím ľuďom.
nej zo žien sa celkom darilo. Vedela
vábiť, mámiť, blázniť ľudí.
Frak, jeden z manželov, dával
najavo svoju nespokojnosť. Na čas
sa aj zamestnal ako vartáš. Práca mu
sedela, lebo mohol piť do nemoty
a nikto sa nestaral. Ženy niesli svoj
osud statočne, a keď sa aj vzbúrili,
stačilo ich ubezpečiť o bezhraničnej
láske, nekonečnej ľúbosti – a bolo.
Frak, sám seba považujúc za playboya číslo jeden, si nakoniec našiel
inú. Odišiel s ňou do Čiech. Jeho
bývalá si našla po roku iného – „gádža“. Ten pracoval, staral sa o ňu i
o nedávno narodené dieťa. Konečne
začal život – idylka.
Kvetnato opísaný život Rómky
s „gádžom“ vystihuje autorov postoj k životu Rómov. Sám zhodil
„cigánčinu“ a začal žiť ako človek,
čo v jeho ponímaní znamená ako
„gádžo“.
Kniha nenápadne podsúva čitateľovi, zvlášť neznalému skutočný
život Rómov, myšlienku nevyhnutnosti splynutia tejto minority s väčšinou, pre jej vlastné dobro.
Ide o autorov subjektívny pocit,

Dielo sa dá rozdeliť na tri nezávislé a predsa súvisiace časti. V prvej je
autor sám postavou príbehu. Malé
dieťa, odstrkované od stola, sa učí
spoliehať sa na vlastné sily. Chodí
po „gádžoch“, pýta robotu za kúsok
chleba, slaninky alebo pár zemiakov.
Hrach opečený na platni sporáka
považuje za cukríky... Chlapec,
ani nie jedenásťročný, musí robiť v
domácnosti a zároveň sa postarať o
súrodencov.
V druhej, najobsiahlejšej časti
knižky autor opisuje príbeh dvoch
mládencov, šuhajov súcich na ženenie, ktorí si hľadajú ženy. Chlapci
– svetáci, zvyknutí vo svojej biede
užívať si svetské radosti za peniaze
iných, sa rozhodli oženiť a našli si
ženy podľa svojich predstáv. Otca neviest, neohrozeného vládcu rodu, sa
rozhodli oklamať. Vystupovali ako
poriadni, pracovití muži, ktorí sa
vedia o rodinu postarať.
Otec teda dcéry vydal a pre ne sa
začal nový život. Pravý, cigánsky. O
mužov sa treba starať; chodiť robiť,
žobrať, veštiť, kradnúť a urobiť čokoľvek, aby bol muž spokojný. Jed16
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vychádzajúci z jeho boľavej duše,
toľkokrát skúšanej bitkou, hladom,
odmietaním. Preto jeho postoj ľudsky chápem, ale ideovo sa s ním
stotožniť nemôžem.
Ľudovít Didi postoj k svojmu rómstvu netajil. Ako riaditeľ Detského
domova v Kolíňanoch (okres Nitra)
sa staral o desiatky rómskych detí.
Vždy zdôrazňoval, že je dôležité
podobať sa „bielym“. Vďaka jeho
osobným skúsenostiam, ktorými
je knižka popretkávaná, nakoniec
ide o autobiografický román. Skúsenosti ho presvedčili o nutnosti
stať sa „bielym“, lebo všetci jeho
dobrodinci boli Slováci.
V osobných rozhovoroch zdôrazňoval, akú zásluhu mali „gádže“
nielen na tom, že mohol študovať,
ale dokonca ako-tak prežiť! A tomu
práve venuje záverečnú časť svojho
diela. Vracia sa do rodného mesta,
kde ho už nikto nepozná.
Všetci sú už mŕtvi. Ľudovít Didi
sa krátko zamýšľa nad smrťou. Prichádza na cintorín, aby poďakoval
pekárovi, ktorý mal pre neho vždy
kúsok chleba, obchodníkovi, ktorý
rozdával tak, že sám schudobnel...
Všetkým, mĺkvo tam ležiacim vyslovil tiché ďakujem... Ďakujem za to,
že ste nám pomohli prežiť.
Dielo je písané realisticky, autor sa
nevyhýba vulgarizmom a to je dobre. Patria totiž do slovníka všetkých
ľudí, spoločenská vrstva, z ktorej
pochádza, ich používa častejšie ako
slová prosím alebo vďaka. Štýl je vul-

gárny, ale nie drsný. Práve naopak,
láskavý, čistý, vykresľujúci postavy
také, akými naozaj boli (sú?). Nadovšetko si treba vážiť autorovu úprimnosť. Mohol písať o svojej „národnej
hrdosti“, ako je pyšný na romipen,
ale neuverila by som mu.
Didi je taký. Taký ako píše vo svojom románe. Bezprostredný, veselý,
milý, aj vulgárny, prostoreký. Čo na
srdci, to na jazyku. Som rada, že som
ho poznala. Spoznala som ho ako
riaditeľa Detského domova v Kolíňanoch, a bol to dobrý riaditeľ.
O deti sa postaral presne tak, ako
bol naučený starať sa o seba – chodiť
a pýtať, prosiť. Tak ako pred mnohými rokmi prosil o prácu za chlieb,
ceruzku či zošit do školy, tak prosil
za iných – o telocvičňu, topánky,
tepláky pre deti...
Jeho práca zostala nedocenená.
Je mi to ľúto. Vydanie knihy, ktorú
napísal a ktorá ho aspoň pre mňa
zveční, túto ľudskú ľahostajnosť
predsa len odčinila. Aj keď je v súčasnosti politicky nekorektná, (lebo
Didi v nej priam vyzýva na asimiláciu) som rada, že ju napísal tak,
ako vedel. Ľudsky, bez zdobených,
vyčačkaných slov. Didiho radím vo
svojej knižnici k Menyhértovi Lakatošovi, Elene Lackovej, Alexandrovi
Germanovi – všetko k spisovateľom,
ktorí veľa v literatúre znamenali a
ktorí mali jedno spoločné – boli
Rómovia.
Vďaka!
Margita Rácová
17
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THEATRE AS THERAPY:
THE INDIANS OF NORTH AMERICA
The colonization of North America by Europeans has left many
scars in the cultures and societies
of Indians. Their way of life was
changed forever, and their adaptation to life under the domination of
the „white man” has not been easy.
Their struggles have been marked
by alcoholism, drug addiction,
unemployment, violence against
women, low self-esteem and even
self-hatred.
In recent decades, governments in
Canada, Australia and the United
States have tried various policies
to make up for past injustices. In
Canada, these policies include selfgovernment and returning land to
Indian tribes. In northern Canada,
a territory the size of Switzerland
has been given to an Indian tribe,
and in this territory are two massive
and immensely valuable diamond
mines. In the cities, unemployment
among Indians remains high, but has
dramatically dropped in the past 15
years. Despite these changes, life in
Indian communities remains deeply
dysfunctional.
In the past 15 years, an interesting tool of therapy and healing has
emerged: theatre. Indian theatre
has a distinct procedure of writing
and rehearsing plays. Often, this is
theatre with a focus on healing. The

actors are very often amateurs, and
they do much more than simply
act on the stage. They participate
in the conception, development,
rehearsal and presentation of the
play. It has a series of ceremonies,
rituals and group discussions in
which everybody from tribal elders,
professional writers and untrained
actors cooperate.
Successful Indian writers and directors know the importance of their
work for Indians. They are willing to
work with amateur actors to teach
and help their communities. The
actors and director meet in a „talking circle”, where they build trust
and reveal their problems, feelings
and life experiences. Later, they are
joined by a professional writer, who
joins the „talking circle”. Their experiences, challenges and problems
are used to develop a script. This is
a major part of the healing process,
facing the „poison”, fear and hatred
that they feel in their lives. This is at
the heart of Indian theatre. The most
famous Indian playwright, Tomson
Highway, writes „fear is just like
laughter and happiness, these emotions belong to you. You can learn
how to take control of that and not
let it control you.”
The actors give permission to
the professional writer to use their
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„life stories” to write a draft script.
This script is then reworked by the
actors through more discussions
and rehearsals. Finally, the play is
presented to the public, and they often go on tour. The more successful
plays are shown at Indian Theatre
Festivals across North America and
even Europe.
There is another part of „Indian
theatre as a healing process”, which
is traditional and cultural. While
they write and rehearse the play,
the actors and director perform traditional tribal ceremonies and customs, such as the „ pipe ceremony”
and the „sweat lodge”. This brings
the actors back in touch with their
culture, from which they have often
been alienated. This is another
major part of the healing aspect of
modern Indian theatre. Many Indians have not integrated into „white”
society, but they have lost their own
traditions. Such Indians feel a loss of
pride and self-respect; they have lost
the positive aspects of the cultural
identity, and this is a major problem
in the crisis of Indian youth.
Theatre is a modern success story
for the Indians of Canada. The whole
process helps the concrete people

who are performing the plays, but
it also helps wider Indian communities. Indians are proud of the
success of Indian theatre. This is a
particularly important point, as loss
of culture and pride are fundamental
problems in their lives. The success
of Indian actors and directors has
grown, and today goes beyond the
theatre and into television and film.
The best example is a recent Inuit
film, „The Fast Runner” („Rýchly
bežec” in Slovakia), which was nominated for an Oscar. Such films and
plays reach a „white” audience, and
help develop understanding between
these communities. Not only does a
wide audience see the plays but they
can also study them; today there are
several university courses on Indian
theatre in Canadian schools.
The government has an obligation
to improve the situation of Indians,
but a part of the solution must also
be resolved by Indians within their
own communities and according to
their own customs and traditions.
Indian Theatre gives hope that the
healing of Indians’ lives is beginning,
and might one day restore their
weakened cultures and pride.
Brian Moore

Slovná zásoba:
Healing - liečenie
Rehearsal - skúška v divadle
Reveal - prezradiť
Facing - čeliť
Reach a white audience – oslovia „biele“
publikum
Inuit - eskimácky, Eskimák

Scars - jazvy
In recent decades - v posledných desaťročiach
To make up for - napraviť, odčiniť
Dramatically dropped - dramaticky
klesol
Emerged - objavil sa
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O čo ide kresťanským demokratom?
Médiami prebehla informácia o
fyzickom napadnutí Nemca tmavej
pleti. Vo viacerých zdrojoch obeť
útoku označili ako Etiópčana, čo je
celkom čudné, keďže tento „Etiópčan“ žil v Nemecku približne dvadsať rokov a mal nemecké občianstvo,
ale to nechajme teraz bokom. Skôr
by som chcel vašu pozornosť zamerať na reakciu nemeckej politickej
reprezentácie a čudnej podobnosti
so Slovenskom.
Vždy keď dôjde ku konfliktom medzi ľuďmi s odlišnou farbou pokožky,
napadne nás, či nešlo o útok rasovo
motivovaný. Keďže sa rasový motív
údajne veľmi ťažko dokazuje (len
sympatizovanie útočníka s hnutím
propagujúcim rasizmus vyjadrené
štýlom oblečenia, či nášivkami na
bunde totiž nestačí), veľké množstvo
útokov zjavne rasovo motivovaných
nie je takto súdených. Takýmto argumentom mohol byť zmätený zo
stola aj útok spomínaný vyššie, no
napadnutý muž v čase útoku volal
svojej žene, ktorá mala vypnutý telefón, čo však znamenalo, že verbálna
časť útoku sa zaznamenala na ženin
záznamník.
V Nemecku, v tom čase chystajúcom sa na svetový šampionát
vo futbale a v súvislosti s ním
očakávajúcom prílev obrovského
množstva turistov, sa okamžite po
útoku rozbehla diskusia o otázkach
bezpečnosti. To, že obavy organizá-

torov sú opodstatnené, potvrdila aj
skupina nigérijských obchodníkov,
ktorí krátko po útoku zrušili svoju
obchodnú cestu do mesta, v ktorom
sa útok odohral.
Okrem komerčnej sféry sa o útok
okamžite začala zaujímať aj politická špička. Jej veľká časť, na čele s
kancelárkou, rasovo motivovaný
útok odsúdila a domáha sa exemplárneho trestu pre útočníkov. To,
čo som však absolútne nepochopil,
bolo až absurdné vyjadrenie jedného
z kresťanských demokratov, ktorý
útok okomentoval vyjadrením, že
obeťami podobných útokov sú často
aj modrookí blondiaci, za čo sa na
neho, okrem môjho počudovania,
zniesla aj vlna kritiky nemeckej
strany zelených.
Priznám sa, že by ma informácia
o útoku nezaujala do tej miery, ak
by pri mene politika nebola uvedená
jeho politická orientácia. Neustále
zľahčovanie konfliktov na báze
rasizmu a nacionalizmu je asi jednoducho kresťanským demokratom
vlastné. Len mi potom pripadá ich
sebaoznačenie za kresťanských a
demokratických celkom absurdné.
Kým mnohé politické strany etnickú, multikultúrnu a ľudskoprávnu
kartu buď nevytiahnu, alebo vytiahnu len pred voľbami, mám pocit,
akoby kresťanskí demokrati robili
okrem ignorovania ešte o niečo
viac - nielen ju neriešili, ale navyše
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pôsobia „protiaktivisticky“.
Podobnými aktivitami sa preslávil
aj právny technik, bývalý minister
spravodlivosti Slovenskej republiky.
Chápem, že jeho začatie diskusie o
konflikte medzi slobodou prejavu
a osvienčimským klamstvom, či
hanobením rasy a národa nevedúcom k inému trestnému činu má
svoje opodstatnenie. Áno, keď
niekto nemôže na plné ústa vykrikovať, že koncentračné tábory sú
len komunistickou propagandou a
vlastne neexistovali, alebo otvorene
urážať príslušníkov rasy, či národa,
obmedzujeme tým jeho/jej slobodu
prejavu. A podľa spomínaného
právneho technika nie je možné v
demokratickej spoločnosti slobodu
prejavu právne obmedzovať.
V jednej diskusii sa dokonca vyjadril, že nie štát, ale spoločnosť by
mala ľudí hanobiacich rasu či národ
odsúdiť. Bohužiaľ si však treba uvedomiť, že žijeme v spoločnosti, kde
môže opité indivíduum v mestskom
autobuse slovne napádať krásne a
múdre dievča len preto, že je tmavšia
od omietky. A môže tak urobiť preto,
lebo spolucestujúci, či už zo strachu,
alebo vo svojej vlastnej pohodlnosti,
sa na toto dievča vykašľú a nechajú ju
si pohár trpkosti vypiť do dna. Právna technika vraví, že napádajúci by
nemal byť súdený štátom, kým jeho
verbálny útok nevedie k fyzickému
napadnutiu. Ako ale niečo podobné
vysvetliť obeti, ktorá má z podobnej
situácie doživotnú traumu, neustále

sa na verejnosti obzerá a len čaká,
kedy si na nej zase niekto skúsi riešiť
svoje komplexy?
Ja osobne tiež chcem mať dokonalý právny systém. Súhlasím s tým, že
zákony by nemali byť protichodné.
No zároveň si myslím, že zákony by
nemali ísť ani proti ľuďom samým.
Rovnako ako by sme nemali znevažovať jednoznačne rasovo motivovaný útok.
Nezodpovedanou otázkou zostáva osobná motivácia spomínaných
politikov. Prečo mal ten nemecký
potrebu znižovať vážnosť útoku a
čo viedlo toho slovenského hľadať
rozpor práve v týchto zákonoch,
keď naša legislatíva má mnoho
iných dier? O čo ide kresťanským
demokratom?
Nezovšeobecňujem na základe
ničoho iného než skutočnosti, že
v prípadoch oboch politikov som
nezaregistroval žiadnu vnútrostranícku diskusiu v súvislosti s ich
vyjadreniami. Predpokladám teda,
že strana s nimi súhlasí a majú
právo prezentovať svoje názory ako
názory strany. Mlčanie a nečinnosť
vždy znamenajú tichý súhlas. Je len
na našu škodu, že nielen do reality,
ale dokonca ani na zoznam predvolebných sľubov sa nedostali boj
proti diskriminácii a sociálnemu
vylúčeniu, budovanie farebnejšej
spoločnosti či dočasné vyrovnávacie opatrenia na riešenie následkov
dlhoročnej diskriminácie.
Stanislav Daniel
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Brian Moore: Rómov vnímajú hmlisto, záhadne
Kanaďan Brian Moore už sedem
rokov žije na Slovensku. Prišiel sem
preto, že ho zaujal rozpad Československa. V rozhovore sa dozviete, že
diplomovú prácu robil Kanaďan o
východnom Slovensku, i to, že nemá
rád kofolu.
Pracuješ ako pedagóg a prekladateľ. Máš s nejakým prekladom
problém?
Áno, so slovenčinou. Keď niečo
prekladám do slovenčiny, zisťujem,
že moja slovenčina je ešte dosť slabá.
Ale vždy, keď niečo prekladám, tak
si rozširujem slovnú zásobu. Keď sa
s niekým rozprávam, hovorím rýchlo
a viem, že robím chyby. Slováci sú
ku mne priateľskí, zvyčajne prikyvujú hlavou, aj keď tuším, že občas
im moje slová nedávajú zmysel. Čo
sa týka učenia, keď mám študentov,
ktorí sa chcú učiť, je to super. Keď
majú záujem, verím, že robíme niečo spoločné, a som z toho nadšený.
Mám pocit, že sme skôr kolegovia
než „pán učiteľ- študent“. Nikdy som
nechcel byť „pán učiteľ“.
Ako sa ti páči Slovensko a ktoré
miesta si už stihol navštíviť?
Cestoval som po Slovensku, ale
neviem, kde by som chcel bývať.
Už som býval v Poprade, Žiline,
Malackách, Bratislave, Rožňave a
Nitre. Nitra sa mi páči, lebo je to
kultúrne mesto a je tu veľa študen-

tov. Poprad sa mi tiež páči, pretože
je na východnom Slovensku a robil
som diplomovku o východnom Slovensku. Bratislavu nemám veľmi v
láske, ale mám tam kamarátov, ktorí
sú pre mňa dôležití.
Stáva sa, že Slováci majú problém
s jazykom či pôvodom zahraničných
študentov. Ako je to u vás?
V Kanade, pokiaľ má študent inú
farbu, nie je to nič mimoriadne. Treba pochopiť, že Kanada nie je štát
pre nejaké etnikum. Určite má svoje
problémy, ale je to celkom tolerantná krajina. Musí byť, inak by bolo
veľa nezhôd. Pochádzam z Toronta
a tam okolo 45 percent ľudí tvoria
novodobí prisťahovalci a každý rok
príde ďalších 125-tisíc imigrantov.
Keď som bol dieťa, moji kamaráti
boli z Kolumbie, Indie, Anglicka,
Jamajky, Estónska... Nepripadalo mi
to čudné, bolo to pre mňa normálne. Osobne sa mi to veľmi páči. V
škole sa učíme byť tolerantní, a keď
mám pravdu povedať, som hrdý na
to, že toľko ľudí z celého sveta býva
v mojej krajine.
Slovenskí študenti musia mať prehľad o celom svete. Poznajú Kanaďania malý štát, ako je Slovensko?
Nie som presvedčený o tom, že
Slováci vedia veľa o Kanade, okrem
pár faktov. Napríklad to, že je tam
veľká zima, a často poznajú mestá,
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zvyčajne tie, ktoré sú v NHL. Raz
za čas mi niekto na Slovensku povie o Kanade niečo veľmi čudné.
Bohužiaľ, u nás vedia o Slovensku
ešte menej. Počas studenej vojny
vedelo málo ľudí, že existuje slovenský národ. Vtedy nerobili rozdiel
medzi Československom, Poľskom,
Maďarskom... Všetci boli za „železnou oponou“. Keby som niekomu
povedal v Kanade, že nemám email,
pretože Slovensko ešte nemá internet, je možné, že mi uverí.
Ako vnímajú Rómov? Vedia o nich
niečo?
Rómov
vnímajú
hmlisto,
záhadne. U
nás je veľmi
veľa ľudí,
ale Rómovia sú akoby
neviditeľní.
Asi ich skôr
zaraďujú k
Ta l i a n o m
alebo Španielom.
Otec spomínal, že bola nejaká rómska štvrť v malom meste, kde býval
ako dieťa. Nikdy som mu neveril, ale
teraz si už myslím, že to bolo možné. Keď poviem ľuďom v Kanade,
že pracujem s Rómami, sú zvedaví,
ale nemajú k tomu čo povedať. Zdá
sa mi, že nemajú vyhranený názor
na Rómov, ale niekedy ich romantizujú. Občas je v novinách, ako veľa

Rómov žije v strašnej chudobe.
Čo ti na Slovensku najviac chýba a
naopak sa ti najviac páči?
Doma je doma. Chýba mi rodina,
naša chata, čínska štvrť v Toronte.
Chýbajú mi rieky, jazerá a lesy
okolo nich a medzinárodné jedlo.
Slovenská kuchyňa nie je zlá, ale na
Slovensku sa ťažko hľadá medzinárodná kuchyňa. Na Slovensku sa mi
nepáčia rádiá, najmä hudba, ktorú
hrajú. Naopak, keď som doma, tak
mi chýba prekrásna príroda. Milujem hory, v Ontariu ich nemáme.
Vysoké Tatry
sú dramatické, ale viac
sa mi páčia
Nízke Tatry a
Orava. Cítim
pokoj, keď
som v takom
prostredí.
Slovensko je
ako môj druhý domov,
aj keď nie
som Slovák.
Vôbec mi doma nechýba kofola. Keď som ju pil
prvýkrát na zvolenskej železničnej
stanici, vrátil som ju späť. Myslel
som si, že je pokazená. Spomeniem
ešte dve veci – bryndzové halušky a
fernet. Najprv som ich nemal rád a
teraz mi v Kanade chýbajú. Keď mi
prvýkrát kamaráti ponúkli fernet na
jednej opekačke, potajomky som ho
vylial.
Mikhajla Janková
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Rómovia v prvej Československej republike
Romisti tvrdia, že prvú Československú republiku z rómskeho
hľadiska možno charakterizovať
ako obdobie vznikania ďalších rómskych osád. Rýchlym rastom rómskej populácie sa rýchlo rozrastali
staré a vznikali nové rómske kolónie
na okrajoch dedín.
Úrady uplatňovali proti Rómom
staré rakúske zákony proti tulákom.
Vláda tak stigmatizovala Rómov ako
nepolepšiteľný sociálny živel, ktorý
sa musí prispôsobiť normálnemu
spôsobu života danej spoločnosti
alebo zostať v obklopení prírody
a „romantizmu”. Na druhej strane
bude sprevádzaný políciou a žandármi.
Úmerne s tým, ako sa koncom
dvadsiatych rokov prehlbovala sociálna diferenciácia, na jednej strane
sa zvyšovalo bohatstvo mocných,
na strane druhej rýchlo rástla bieda ľudí a zhoršovalo sa postavenie
neplnoprávnej spoločenskej skupiny
rómskeho obyvateľstva.
Vláda v snahe riešiť cigánsku
otázku navrhla v roku 1927 zákon,
ktorý s výnimkou Bavorska nemal
so svojou represívnou funkciou v
Európe obdobu.
Poslanec Višňovský predložený
zákon zdôvodňoval tým, že Cigáni
sa charakterizujú z väčšej časti svojím
potulným životom, a tým sú mravnou
nákazou svojho okolia, kde prebieha

boj dvoch princípov: „civilizácie a
prírody“. Vtedy na obranu Rómov
vystúpila so svojím stanoviskom
opozícia, predovšetkým sociálna demokracia: „Nestrpíme, aby na zbytek
kočovního národa byla kalena špína
a aby byl do bezprávneho stavu uvalen takovým spůsobem, že všechna
lidská práva, která přece i podle této
ústavy patří každému člověku, byla
mu odňatá len proto, že príslušníci
jsou tmavé pleti.“ Poslanec Löbl
uzatváral svoje vystúpenie: „Nikoli
karabáč, ani žlutá skvrna – cigánske
legitimace ani mimožádne policejní
opatření neodstrání cigánskou otázku, nýbrž skutečná lidská láska, odstranení jakéhokoliv lidského útlaku,
výchova pracujúcich, zlepšení jejích
životní úrovne a medzinárodní lidská
solidarita.“
Všetky patetické reči mocenských
síl o „humánnom riešení” cigánskej
otázky boli tak pochybné a plané ako
všetky paragrafy uvedeného zákona.
Dôkazom bol okrem iného pogrom
v Pobedíme, kde v noci z 1. na 2.
októbra 1928 zavraždili šiestich Rómov. Rozhnevaní sedliaci zrovnali so
zemou celú rómsku osadu...
V rómskej osade bolo dvadsať
domov a žilo tam asi 150 až 180
Rómov. Rómske rodiny sa zaoberali výrobou tehál, kováčstvom, hudbou, vypomáhali na gazdovstvách.
Na stavbe železnice Veselí – Nové
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Mesto nad Váhom pracovala takmer
celá osada.
Pravda, k ich spôsobu života
patrili aj drobné krádeže na poliach
či v komorách gazdovských domov.
Dochádzalo tak k mnohým roztržkám, nadávkam, bitkám. Keď sa
začiatkom septembra 1928 Rómky
Mária a Pavla Toráčové spolu s
Annou Herákovou medzi 21. a 22.
hodinou potulovali po tamojších
poliach, ich majiteľ Ján Mišík začal
strieľať z brokovnice. Zranenia,
ktoré ženám spôsobil, neboli vážne
a ošetrili ich priamo v osade, no muži takú potupu nemohli nechať len
tak. Ihneď sa vybrali do poľa, tam
však už nikoho nenašli. Nadávajúc
a sľubujúc pomstu, sa vrátili späť. O
necelý mesiac po udalosti v dedine
zhoreli dva stohy slamy patriace veľkogazdom. Podozrenie padlo, pravdaže, na Rómov. Tentokrát pomstu
sľúbili sedliaci. Plán sa zrodil v
tamojšej krčme, kde sa jedlo, pilo
– veď boli hody. Osudná noc mala
strašný priebeh. Štyridsať bohatých
sedliakov sa pobralo do cigánskej
kolónie, rozbili v nej najprv všetky
obloky a potom sa vrhli palicami,
vidlami a iným náradím na Cigánov.
Rozbesnenými sedliakmi bolo k smrti ubitých päť dospelých Rómov a
jedno šesťročné dieťa. Žandári,
ktorí dorazili na miesto činu, zatkli
21 ľudí. Hlavné pojednávanie sa
začalo 9. februára 1929 v Trenčíne.
Rozsudok znel na dva a štvrť roka
pre každého vinníka a náhradu ško-

dy. O miernosti vyneseného ortieľa
svedčí spokojnosť diktora Gallu, keď
neodporučil svojim klientom, aby sa
voči rozsudku odvolali.
Chceme ešte dodať, že ustanovenia o kočovných listoch a o cigánskych legitimáciách boli súčasne v
platnosti od roku 1928 – 1929. Za
prvej republiky až do druhej svetovej
vojny bolo u nás údajne vydaných 36
696 legitimácií a asi 7000 kočovných
listov. Obdržať rómsku legitimáciu
mohol Róm starší ako 14 rokov od
politického úradu prvej stolice ako
preukaz totožnosti, kde boli uvedené jeho osobné údaje, popis osoby a
odtlačky prstov. Je zrejmé, že mnohé
kočujúce skupiny sa súpisom vyhli.
De facto zákon prestal platiť prijatím ešte tvrdších opatrení počas
2. svetovej vojny. De iure bol zákon
zrušený 12. 7. 1950 uznesením vlády
ČSR č. 88/1950 Zb.
Margita Rácová,
Mikhajla Janková
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Cŕŕŕŕŕŕŕŕŕn!!!
„Dobré ránko,“ to si vravím každé
ráno, keď vstávam na skúšku do divadla. Niekedy si vravím, že to mám
za trest. No, ale nič to. Som rada,
že som herečka. Bol to môj najväčší
detský sen, ktorý sa mi splnil. „Si
taká krásna, úžasná a dokonalá.“
Pri pohľade do zrkadla je to moja
skrátená verzia „modlitby“.
Ach, znova
nestíham. To
som celá ja. Ako
vždy prídem neskoro. Problémy
tohto charakteru
ma neodradia.
Tie sú mojím
n a j ve r n ej š í m
priateľom. Ešte
sa naraňajkovať,
pohár džúsu,
hrianka a čokoládka. S prázdnym žalúdkom
sa predsa deň
nemá začínať.
Konečne som zabuchla dvere,
samozrejme, že som nevyšla neoblečená. Výťah znova nefunguje? No
to sa dalo čakať, keď sa detičky nudia a nemajú čo na robote. Musíme
využiť schody. Áaaa, padáááám! Áu,
môj nádherný a jedinečný členok to
schytal. Ako bude bezo mňa prebiehať skúška? Veď hrám hlavnú úlohu

Júlie v Shakespearovi. To nevadí,
veď sme sa predsa učili padať aj zo
schodov. Dúfam, že sa mi po ceste
do divadla už nič zlé nestane.
Ach, všade toľko ľudí, každý do
mňa naráža. Práve teraz, keď sa tak
veľmi ponáhľam. Niééé, moje nové
biele tričko. Muselo sa to stať práve
mne? Nejaká mladá žienka na mňa
vyliala kávu.
To snáď nie je
pravda! Nič sa
nedeje, pokračujem v mojej
ceste
ďalej.
Kúpim si ešte
ranné noviny.
Možno mi to
nejakým spôsobom „zlepší“
náladu. No čo
to tu máme na
prvej stránke?
No to sú mi ale
veci... Áaau,
mojej hlave sa
nemohla vyhnúť tá oceľová tyč? Teraz budem Júlia zo Shakespearovej
hry s hrčou na hlave. Kolegovia sa
budú na mne zabávať dvojnásobne.
Prídem neskoro, s tričkom od kávy
a k tomu ešte aj s úrazom. Výborne, teraz som musela stretnúť ešte
aj režiséra.
„Dobrý deň, pán režisér,“ úctivo
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som pozdravila, akoby sa mi nič
nestalo.
„Aj tebe drahá, čo sa ti to stalo?
Nemáš dobrý deň, čo?“ opýtal sa
ma tak spokojne, že ma to trošku
vytočilo. Nemáme príliš dobré
vzťahy na pracovisku. Mimo pracoviska je dvojnásobne neznesiteľný.
Všetko som mu však vyrozprávala,
so záujmom ma vypočul. Na moje
„milé prekvapenie“ mi oznámil: „Je
mi ťa naozaj ľúto, určite ťa tá hrčka
bolí tak veľmi, ako ti aj narástla.
Zajtra to predstavenie kvôli tebe aj
tak neodložíme a budeme hrať. Júliu
s hrčou na čele sme tu ešte nemali.“

Tak sa zatváril, že som mala chuť
odísť z divadla. Sadla som si na stoličku, pričom som premýšľala, ako
to moje „nové znamienko krásy“
prekryjem.
Vtom mi však zazvonil budík.
Cŕŕŕŕŕŕŕŕn!!! To bol teda sen. Otvorím oči. Kde som to? V posteli. Našťastie sa mi to všetko iba snívalo.
To je úľava. Moje čelo?! Nie, nie je
tam. Tá hrča hrala hlavnú úlohu len
v mojom sníčku. Fajn, môžem konečne vstať a pripraviť sa do práce.
Veď moji sociálni klienti už na mňa
o hodinku budú znova čakať. To som
celá ja.
Beáta Žoltáková

Capalest dáva priestor aj rómskej kultúre
Asociácia Cap a l Est pripravila
štvrtý ročník európskeho festivalu
poézie, divadla a hudby Capalest,
ktorý bol 23. do 27. augusta v Banskej Štiavnici. Tento ročník mal
tému Vzdialená Európa. „Chceli
sme priblížiť kultúru Európanov,
ktorí žijú v zámorských Antilách
– na ostrove Quadalupe a Martinik. Priestor dostala aj slovenská
kultúra,“ povedala výkonná riaditeľka festivalu Antónia Miklíková.
„Každý večer sa po Štiavnici ozývala rytmická hudba. Návštevníci
mali našťastie dobré topánky, lebo
na hojdavú melódiu sa im chcelo
tancovať,“ povedala Antónia Miklíková. Capalest vzdal poctu aj fujare. Pripravený bol večer súčasnej
a tradičnej hudby, počas ktorého

sa k fujare pridali dva zvláštne
nástroje oktobas a carnyx. „Teplo
Karibiku ovannulo Banskú Štiavnicu muzikou aj jedlom. Kuchár
Alex z Karibiku varil antilské
špeciality v hoteli Grand Matej
počas všetkých dní festivalu.
Namiešal aj pravý karibský aperitív,“ dodala výkonná riaditeľka.
K festivalu, ktorý je dialógom kultúr,
patrí tradične rómska kultúra – tento raz v podaní súboru Romathan s
Idou Kelarovou. Na festivale vystúpili aj rómski študenti Výberového
vzdelávacieho spolku. Predstavili sa
postihnutí herci z Divadla z Pasáže
v predstavení Nebíčko. Festival bol
otvorený všetkým ľuďom, jazykom,
umeniam, vierovyznaniam...
- am 27
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CIGÁN
Minutáž: 1 hodina, 46 minút
Krajina: panielsko
Réžia: Manuel Palacios
Scenár: Manuel Palacios, Arturo
Pérez-Reverte
Produkcia: Antonio Cardenal,
Antonio Guillén Rey, José Manuel
Lorenzo
Hudba: Tomatito, Vicente Amigo,
Montse Cortes, Remedios Amaya,
Las Grecas, Enrique Morente a
Azucar Moreno
Hrajú: Joaquín Cortés (Andrés
Heredia), Laetitia Casta (Lucía
Junco), Juan Fernández (Manfredi),
Manuel de Blas (Isidoro Heredia),
José Luis Gómez (Manuel Junco)...
Andrés Heredia (Joaquin Cortés)
sedel dva roky vo väzení za zločin,
ktorý nespáchal. Stal sa obeťou zosnovanej pasce. Čerstvo prepustený,
dávny spevák jednej známej skupiny
flamenca, by chcel začať nový život
a zabudnúť na nočné mory, ktoré
ho prenasledujú z minulosti. Nemá,
žiaľ, žiadnu šancu, lebo jeho rodina
a najmä jej boss Isidoro Heredia
(Manuel de Blas) chce vyrovnať
staré účty. Okolie sa Andrésovho
návratu obáva rovnako ako psychopatickí policajti, ktorí ho vtedy zatkli
a našili naňho prechovávanie drog.
Za všetkým stál jeho manažér Manfredi (Juan Fernández) spolu s jeho

skupinou, ktorí ho nechali v štichu.
Tak ako jeho žena Lucía (Laetitia
Casta), ktorá ho opustila.
Andrés musí prekonať svoju minulosť a vydáva sa na strastiplnú cestu, aby dosiahol vytúženú slobodu
a voľnosť.
Táto dráma je ako šitá na mieru
hlavným predstaviteľom, flamencostar Joaquinovi Cortésovi a
prekrásnej modelke Laetitii Casta.
Laetitin vzhľad sa vynímal pri
milostných scénach s Joaquinom
Cortésom. Príbeh je plynulý, okorenený už spomínanými milostnými
scénami a samozrejme Cortésovým
tancom.
Natáčalo sa na najkrajších
miestach Granady. Soundtrack ponúka výbornú flamenco hudbu v podaní Tomatita, Pepeho Habichuela a
iných veľkých umelcov flamenka.
Tomáš Kotlár
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RYTMUS: „Bengoro“
Médium: CD (audio)
Sólista: RYTMUS
Vydavateľ: TVOJ TATKO Records
Minutáž: 74 minút
Sólový album Rytmusa z hiphopovej formácie Kontrafakt prišiel
na predajné pulty 26. apríla a nesie
názov Bengoro. V preklade z rómčiny to znamená čert, zloba. Toto
slovo má viacero významov, ale pre
Rytmusa sú tieto autentické. Po vypočutí tohto „nabitého“ albumu som
skoro spadol zo stoličky!

Rytmusovou základňou je trio
Kontrafakt, ktoré má za sebou dva
albumy a jedno DVD. Debutovali
platňou Kontrafakt (12“), v roku
2004 nasledoval projekt E. R. A.
a singel Dáva mi. Koncertné a
prvé slovenské hip-hopové DVD
Murdardo Mulano Tour 05 vyšlo v
decembri 2005 vo vydavateľstve Tvoj
tatko records.
Tomáš Kotlár
Zoznam trackov:
1. Baro Rai 2. Cigánsky Sen
3. Temeraf 4. Jediné Čo Mám
5. Šecko Dobré 6. Moja Štvrť REMIX 7. Pravdivý Príbeh 8. Spet Ku
Dňom 9. Prečo 10. Ivan T. z Prešova 11. Kures Funk 12. Rázny Básnik
13. Rob Mi Meno 14. Potrebujem
Tvoju Nenávisť 15. Hráč 16. Neni
Únik 17. Mama 18. Bengoro 19. Ani
Jeden Skurvy Ma Nezastaví 20. Sága
Pokračuje.
www.kontrafakt.sk

Album je síce plný vulgarizmov,
ale tento štýl si to jednoducho vyžaduje. Toto je reč ulice a všetkých vagabundov. Zainteresovaní vedia, že
albumy 50centa, 2Paca, NWA.... sú
plné takýchto výrazov a v mnohom
sa nelíšia. Až na jednu vec, že to,
čo produkuje Rytmus, je slovenský
hip-hop.
Bengoro je album, ktorý rozoberá
rozmanité témy. Témy, ktoré sa nás
týkajú a ktoré píše sám život. Na
jeho produkcii sa podieľali viacerí
hudobníci: Aneš, Buro, Wich, Hajtkovič, Kino, Grimaso, Parno Muj,
Igor Kmeťo, Jojo Engerer a Paťo z
Vrbového. Popri Rytmusovom rape
si môžeme vychutnať aj PSH, Slipa,
Ega, Druhú Stranu a Kmeťoband.
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Romanipe Lešťan pripravujú album
Účastníci Týždňa rómskej kultúry v Nitre mohli vidieť tanečnodivadelný súbor Romanipe Lešťan.
V predpoludňajších hodinách sa v
priestoroch študentského domu v
Nitre predstavilo takmer dvadsať
mladých hercov a herečiek vo veku
od šesť do pätnásť rokov v divadelnej inscenácií Cigánsky život. Príbeh lásky a nenávisti, ako aj tvrdé
životné údery,
na scéne lietali
skutočné facky,
boli sprevádzané
rómskym tancom
a spevom. Umelci
zaujali
predovšetkým jedinečným autentickým
prejavom a svojou
bezprostrednosťou, čo ocenilo
aj pozorné publikum hlasným potleskom. Potlesk a
volanie na scénu od samotných účinkujúcich, ako i prítomných divákov
si patrične vyslúžil Dušan Pleško,
vedúci umeleckého súboru. „Keď
som prišiel bývať do osady Lešťan,
bol som prekvapený, aké podmienky
majú tieto deti. Tak som si povedal,
aj pre dobro mojej dcéry Michaely,
že musím niečo spraviť. Stratil som
zamestnanie, a tak som začal pracovať s deťmi.“ A týmto rozhodnutím

pred šiestimi rokmi ľudia z osady
Lešť, okres Banská Bystrica, získali
nového „divadelného“ otca. K veľkej rodine mladých umelcov sa pred
tromi mesiacmi pridal aj hudobník
Martin Novák, ktorý komponuje
piesne pre nový album. Na textoch
sa podieľa Dušan Pleško. Plánovaný
krst už takmer kompletného albumu
o rómskom živote bude v lete, čomu
sa určite poteší
občianske združenie Priatelia
Zeme - CEPA,
s ktorým súbor
spolupracuje viac
ako rok. Združenie sa zameriava
predovšetkým na
zvýšenie vzdelanostnej úrovne
mladých ľudí. V
rámci výchovno-vzdelávacích
aktivít má rómska mládež možnosť byť prítomná
na hodinách angličtiny, ktorú ich
doučuje učiteľka Sára zo Západnej
Virgínie. Deti sú na hodinách anglickej konverzácie aktívne, čo dosvedčil
člen súboru Romanipe Lešťan Bohuš, keď počas rómskych trhov plnil
úlohu tlmočníka pri procese kúpy a
predaja prezentovaných umeleckých
výrobkov.
Jolana Čurejová
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Rómovia majú svoju hymnu,
vlajku i sviatok
Medzinárodným dňom Rómov je
8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia
Rómov. Na svojom I. kongrese sa
zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch
8. – 12. apríla 1971 v Orpingtone pri
Londýne. Tam bola oficiálne uznaná
rómska hymna a rómska vlajka.
Všeobecne sa za rómsku hymnu
považuje rómska pieseň Gejľem,
gejľem známa tiež pod názvom
Geľem, Geľem; Djelem, Djelem;
Opre Roma; Romale, čhavale atď.
Melódia rómskej hymny vychádza
pravdepodobne zo starobylej piesne,
populárnej pôvodne v Rumunsku
alebo Srbsku v prvej polovici 20.
storočia. Keď v roku 1968 režisér
Alexandar Petrovič použil jej melódiu otextovanú rómskym hudobníkom Jarkom Jovanovičom pre film
s rómskou tematikou Kupujúci peria
(Skupljaci perja, 1967 Juhoslávia),
pieseň znova nadobudla popularitu. Rómski hudobníci ju zaradili
do svojho repertoára a často menili
slová (niekedy i melódiu a tempo)
podľa vlastného uváženia, čo sa deje
až dodnes.
Rómska hymna často znie na stretnutiach rómskych aktivistov alebo
pri významných rómskych akciách
(napr. pietne akty pri príležitosti ho-

lokaustu, oslavách Medzinárodného
dňa Rómov a pod.). V repertoári ju
májú rómske kapely i sóloví rómski
hudobníci zo Slovenska i zahraničia, takže rómska hymna znie tiež v
rámci koncertných vystúpení. Existencia rómskej hymny nie je medzi
Rómami na Slovensku veľmi známa.
Poznajú ju skôr rómski aktivisti alebo Rómovia, ktorí sa zúčastňujú na
rómskych kultúrnych podujatiach.
Na priamu otázku, aká pieseň je
hymnou Rómov, sa môžeme stretnúť s odpoveďou, že Rómovia nemajú hymnu. Prípadne s tvrdením,
že rómskou hymnou je iná pieseň
(zrejme najčastejšie býva uvádzaná
rómska ľudová pieseň Čhajori, romaňi, ktorú niektorí nazývajú hymnou
slovenských Rómov).
Rómska vlajka pozostáva z dvoch
pruhov - spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a horného
modrého, predstavujúceho oblohu.
V strede sa nachádza červené vozové
koleso so šestnástimi špicami. Keďže
také isté koleso je aj na štátnej vlajke
Indie, Rómovia sa týmto spôsobom
prihlásili ku krajine, z ktorej ich
predkovia odišli pred tisícročím.
Rómska vlajka a rómska hymna
sú uverejnené na poslednej strane
časopisu.
Spracoval Tomáš Kotlár
31

Amenca

Jedna z mnohých variant rómskej hymny:
Gejľom, gejľom
Gejľom, gejľom, lungone dromenca.
Malaďiľom bachtale Romenca.
Aj, Romale, aj čhavale,
Aj, Romale, aj čhavale,
Aj, Romale, khatar tumen aven?
Le čerenca, bachtale dromenca?
The man esas bari famiľija,
Murdardža la e kaľi legija.
Aven manca sa lumjake Roma
Kaj phuťile le Romenge droma.
Ake vrjama – ušťi Rom akana!
Amen chuťaha the mišto keraha.
Aj Romale, aj čhavale,
Aj Romale, aj čhavale.

Šiel som, šiel som.
Šiel som, šiel som dlhými cestami.
Stretol som sa so šťastnými Rómami.
Oj, Rómovia, oj, chlapci,
Oj, Rómovia, oj, chlapci,
Oj, Rómovia, odkiaľ prichádzate?
So stanmi po šťastných cestách?
Aj ja som mal veľkú rodinu.
Zabila ju čierna légia.
Poďte so mnou,
Rómovia celého sveta.
Kde sa otvorili cesty Rómom.
Teraz je tá chvíľa – povstaň človeče!
Vyskočíme a bude dobre.
Oj, Rómovia, oj, chlapci,
Oj, Rómovia, oj, chlapci.

