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Úvodník

aždý kalendárny rok
je nositeľom určitého
diania. Časopis Amenca
(S nami), jediný rómsky
študentský časopis na Slovensku,
sa i tento rok bude snažiť mapovať
udalosti, ktoré súvisia s rómskou
komunitou.
Redakčná rada sa rozhodla
začať rok 2007 zásadnými
zmenami v grafike a štruktúre.
Časopis sme rozdelili do
štyroch sekcií – Udalosti,
Sociálne otázky, Na zamyslenie
a Romistika. Veríme, že časopis
bude pre vás prehľadnejší.
Sekcia Udalosti sa bude
venovať aktuálnym témam.
Nájdete v nej rozhovor s novým
šéfom Ústavu romologických
štúdií v Nitre Jaroslavom
Balvínom, príspevok o návšteve
podpredsedu vlády Dušana
Čaploviča na konferencii i článok
o odhalení pamätníka rómskeho
holokaustu v Dunajskej Strede.
Zložitejšie
témy
ako
desegregácia
rómskych
základných škôl, využívanie
individuálnej psychológie vo
výučbe rómskych žiakov a pohľad
na „tradičných“ Rómov nájdete
pod hlavičkou Sociálne otázky.
Sekcia Na zamyslenie zahŕňa
úvahy a názory redaktorov
Amenca
na
každodenné
problémy. V tejto rubrike sa
dočítate
o
medziľudských
vzťahoch, o pocitoch rómskeho
žiaka a o nezvratnosti osudu.
Informácie o rómskej kultúre

Jolana Čurejová

a životnom štýle Rómov nájdete
v poslednej časti nazvanej
Romistika. Dozviete sa o
tradičných rómskych krojoch,
histórii a kultúre. Do tohto čísla
sme zaradili aj materiál o Múzeu
rómskej kultúry v Brne. Rozprávali
sme sa priamo s riaditeľkou
múzea Janou Horváthovou.
Časopis Ameca vychádza
po tretíkrát. Od našich čitateľov
sa nám dostalo pochvaly,
že každé číslo je lepšie ako
to predchádzajúce. Veríme,
že oceníte našu snahu o
vydávanie kvalitného časopisu.
Budeme radi, ak nám pozitívne
i negatívne ohlasy napíšete na
redakciaamenca@gmail.com.T
outo cestou chceme poďakovať
aj všetkým prispievateľom,
ktorých téma súvisiaca s
Rómami zaujíma a rozhodli sa
náš časopis obohatiť o svoje
príspevky. Tešíme sa na ďalšie.
Vaša redakcia
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Romologický ústav má nového šéfa

Akým spôsobom ste
sa dostali na miesto
riaditeľa ÚRŠ?
Urobil
som
konkurz na miesto
riaditeľa a komisia ma
v júni vybrala na toto
miesto. Prečo? Mám
za sebou odborné
vzdelanie,
som
docentom pedagogiky
a zameriavam sa
hlavne na edukáciu
rómskych
žiakov,
na výuku rómskych
žiakov ako systém a mám dosť dlhé
skúsenosti s národnostnými menšinami.
V rokoch 1973-1983 som učil
zahraničných študentov na Univerzite
Karlovej, v rokoch 1993-1996 som bol
riaditeľom Ústavu pre štúdium rómskej
kultúry na Univerzite Ústí nad Labem. V
rokoch 1997-2006 (do októbra) som bol
špecialistom pre národnostné menšiny
hlavného mesta Praha. Túto prácu som
si vybral, pretože ma dlhodobo zaujíma
oblasť emancipácie rómskeho národa.
Ako sa cítite v koži riaditeľa?
V koži riaditeľa sa cítim aj necítim
dobre. Nemám rád direktívny spôsob
riadenia, ale veľmi rád pracujem s

dobrými ľuďmi, ktorí chcú niečo dokázať,
a to myslím pracovníkov ÚRŠ.
Cítite sa tu už ako doma?
To je veľmi zaujímavá otázka. Mohol
by som povedať, že som všade doma,
ale to nie je moje
krédo. Cítim sa tu
ako doma, pretože
mám
slovenské
korene.
Moja
babka pochádzala
zo Slovenska z
tejto oblasti (Veľké
Uherce-Radobice).
Jej súrodenci vlastnili
mlyny. Moja prababka
bola z maďarského
rodu. Možno moji
prarodičia
mali
nejaké kontakty s
Rómami keďže mám
také sklony aj ja. Inak sa cítim ako
Čech. Som z Prahy, ale korene sú z
Ústí nad Labem presne zo Stráže pod
Rabskem. Tam býva aj moja mamka.
Otec mojej mamky bol Čech – žandár,
ktorý po vzniku Slovenskej republiky
sa musel ako pracovník štátnej správy
odsťahovať.
Splnili sa vaše očakávania?
Vždy som rád učil deti a študentov a
to sa mi aj teraz zase splnilo. Po rokoch
úradnej práce na magistráte hlavného
mesta Prahy budem mať možnosť
rozširovať v pedagogickom a vedeckom
kolektíve ÚRŠ svoju odbornosť a dávať
ich v prospech emancipácie rómskej

UDALOSTI

Novým
riaditeľom
Ústavu
romologických štúdií (ÚRŠ) na
Univerzite Konštantína Filozofa v
Nitre sa stal Jaroslav Balvín. Pri tejto
príležitosti mu časopis Amenca položil
niekoľko otázok.
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národnostnej menšiny, rovnoprávnu
komunikáciu medzi ľuďmi.
Čo plánujete do budúcnosti?
Na UKF v Nitre vyšiel dlhodobý
zámer univerzity do roku 2016. So
svojím kolektívom by som rád aplikoval
tento zámer do činnosti rómskeho štúdia
a vytvoril koncepciu ďalšieho rozvoja
ústavu. Tá bude absolvovaná v kratšom
časovom období. Je to potrebné pre
normálne fungovanie ústavu, plnenie
právnych úkonov, výučbu študentov
na dobrej úrovni a podobne. Našim
plánom je tiež dokončiť vyššie štúdium
pracovníkov ÚRŠ. Veľa pedagógov
dokončuje štúdium PhD., je potrebné
zabezpečiť spoluprácu s ďalšími
pracoviskami na univerzite, podporovať
štúdium sociálnej práce v rómskych
komunitách a zároveň prezentovať
náš ústav v pozitívnom smere ako
skutočne jedinečné pracovisko svojho
druhu v Európe a vo svete. Dlhodobým
plánom je sformovať ÚRŠ ako
univerzitné pracovisko s jednotlivými
oddeleniami, ktoré sa zameriavajú na
vedecký výskum v oblasti rómskeho
jazyka, literatúry, romológie a sociálnej

práce v rómskych komunitách. Cieľom
vedeckého výskumu je tiež kultúrny
rozvoj rómskej národnostnej menšiny
a filozofického, pedagogického a
politologického základu rozvoja
rómskeho národa.
Ovládate rómsky jazyk?
Učil som sa rómsky jazyk ešte
na Univerzite pre štúdium rómskej
kultúry. Navštívil som výuku jazyka
nášho špecialistu Milana Samka, ale
rómsky jazyk ako systém neovládam.
Na druhej strane ho považujem
za veľmi dôležitý komunikačný
prostriedok. Snažím sa komunikovať
s Rómami aspoň prostredníctvom
fotografií. V tých sa snažím vyjadriť
môj vzťah k Rómom. Mojim prianím
je najmä to, aby študovalo na ÚRŠ
ešte viac rómskych študentov, ktorí
by sa podieľali na emancipácii nielen
Rómov, ale i celej našej spoločnosti,
pretože rozvoj humanistických vzťahov
medzi ľuďmi rôznych národností naozaj
všetci potrebujeme.
DENISA DUDYOVÁ

Ústav
romologických
štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v
Nitre sa stal iniciátorom založenia novej
tradície udeľovania ceny ,,Za umenie a
rozvoj poznania“. Ocenenie je určené
významným rómskym umelcom a má
upozorniť širokú verejnosť na činorodosť
a aktivity rómskej inteligencie.
Cena bola prvýkrát udelená 13.
júla maliarovi Alexandrovi Bohóovi
z Rimavskej Soboty. Tento umelec,

UDALOSTI

Ocenenie: ,,Za umenie a rozvoj poznania“
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ktorý je vo výtvarnom svete ojedinelým
reprezentantom súčasného európskeho
umenia si prevzal cenu na vernisáži
svojho diela vo výstavnej sieni
Slovenskej národnej galérie v zámku
vo Zvolene. Cenu – kovovú plastiku

od akademického maliara M. Lukáča mu odovzdal bývalý rektor UKF v Nitre
Daniel Kluvanec spoločne s novým
rektorom Liborom Vozárom.

PORTRÉT:Alexander Bohó
Narodil sa 8. júna 1947 v Brezne.
Štúdium voľnej grafiky a grafického
designu absolvoval pod vedením doc. J.
Jánošku a profesora F. Ondra. Samotnej
maľbe sa venoval u akademického
maliara F. Kráľa (1979-1985). V roku
1996 ukončil štúdium na filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave, odbor dejiny umenia.
Venuje sa kresbe, grafike, maľbe
a konceptuálnym programom ako
výtvarník v slobodnom povolaní. Je
členom Slovenského fondu výtvarných
umení, Slovenskej výtvarnej únie,
Združenia
výtvarných
umelcov
stredného Slovenska i množstva
zahraničných umeleckých organizácií,
medzi ktoré patrí Medzinárodná

asociácia výtvarných umelcov alebo
Europen artists e. v. association.
Alexander Bohó sa zúčastnil na
viacerých domácich a zahraničných
sympóziách a výstavách, pričom
získal niekoľko ocenení. Jeho diela je
možné nájsť v zbierkach a galériách po
celom svete, napríklad v USA, Kanade,
Nemecku, Maďarsku, Francúzsku.
Jeho tvorbu vystihujú abstraktné
maľby postavené na tvorivom princípe
využívania
klasickej
duchovnej
symboliky starovekých kultúr. Samotnou
umelcovou inšpiráciou je však vzťah
človeka k človeku, stvorenstvu a k
astrálnemu svetu.

-ip-

-ip-

Pamätník rómskeho holokaustu
„300 až 500-tisíc“ rómskych obetí
vyhladzovania. Ich utrpenie si pripomínajú
v Oswienčime 2. augusta. Spomienková
slávnosť na Slovensku nadväzovala 4.
augusta na „Odhalení pamätníka holokaustu
v Dunajskej Strede“. Toto mesto v rokoch
druhej svetovej vojny patrilo Maďarsku, kde
rasová diskriminácia voči Rómom a zverstvo
očistiek nacistických vrahov vrcholilo.
Pamätník zobrazuje stenu domu v
koncentračnom tábore pričom umelci
použili červenkastú farbu podobnú tehlám,
z ktorých boli postavené väzenské budovy v

Oswienčime. Dominantou diela je bronzová
postava rómskeho väzňa z koncentračného
tábora. Súčasť tvorí ostnatý drôt ako symbol
utrpenia, ktoré sa odohralo v tábore. K
pamätníku vedie šedá dlažba vyjadrujúca
cestu k smrti a utrpeniu, ktoré pripravili
nacisti svojim obetiam vyhladzovania.
Pamätník je dielom výlučne rómskych
umelcov, na tvorbe ktorého sa podieľali aj
kováčski majstri z Dunajskej Lužnej.
Na slávnostnom odhalení pamätníka sa
zúčastnili premiér Róbert Fico, zástupcovia
kancelárie prezidenta i parlamentu, vzácni
hostia z Maďarska, Poľská a ďalších krajín.
V ich príhovoroch bolo často počuť rómske

UDALOSTI

Dunajská streda, 4. august 2006
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slovo: „Ma bisteren!“ (Nezabudni!)
Finančne a organizačne akciu zabezpečili
Rada mimovládnych rómskych organizácií
na Slovensku, Rómska tlačová agentúra,
Inštitút pre romologický výskum, metodiku
a praktické aplikácie. Organizátorom sa
podarilo počas pietnej slávnosti vytvoriť
vrcholne emocionálnu atmosféru nielen
pripraveným programom, ale aj tým, že v
dokázali upútať pozornosť širokej verejnosti.
Prišli ľudia rôzneho vierovyznania, rôznych

národností. Na tak malom priestranstve,
akým je park pri Rybnom trhu v Dunajskej
Strede, našli svoje miesto a svoj súcit k
utrpeniu iného – Slováci, Poliaci, Maďari,
Židia i Rómovia.
V závere sa mi vynára otázka na
zamyslenie: „Prečo vieme slová a skutky
spolupatričnosti vyjadriť skôr „in memoriam“,
a nie vtedy, keď...?“
Margita Rácová
foto: Margita Rácová

UDALOSTI

Počas druhej svetovej vojny Adolf Hitller vyhlásil: „Sme uprostred boja na život
a na smrť, a preto nezaškodí, ak sa preventívne porátame aj s ostatnou „rozkladnou
krvou“, začneme Cigánmi!“ Týmto výrokom bol spečatený osud Cigánov nielen v
Nemecku, ale aj v ostatných okupovaných krajinách. V rokoch 1939 – 1945 najmä
na území stredného Slovenska dochádzalo k masovému vyvražďovaniu Rómov
jednotkami SS. V Žiari nad Hronom bolo zaživa upálených 23 Rómov, 111 ich
bolo popravených v Kremničke. Z oblasti južného Slovenska, vtedy Maďarska, boli
mnohé rodiny deportované do koncentračných táborov v Oswienčime, Dachau, či
Jasenovača.
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Čaploviča záujíma práca s rómskou menšinou

Podpredseda vlády si vypočul
diplomové a doktorandské práce
študentov o problematike rómskej
národnostnej menšiny. „Z
návštevy ústavu som si odniesol
entuziazmus mladých ľudí, ktorí
majú na to, aby v tejto oblasti
niečo urobili. Týka sa to Rómov
i ne-Rómov, ktorí študujú na tejto
katedre. Absolventi majú záujem
pracovať v tejto oblasti. Mohol
som si dohodnúť niektoré formy
spolupráce, lebo vláda, ktorá sa
uzatvára vo vzťahu k odbornej
verejnosti nemôže dlhodobo
prežiť,“ uviedol na tlačovej
besede a dodal, že presadzuje
spoluprácu s odborníkmi, a preto
sa pripravuje prestavba úradu
vlády zo servisného pracoviska
na
odborno-metodické
pracovisko, ktoré sa bude opierať
o odborníkov z vysokých škôl,
privátne i štátne sféry i Slovenskú
akadémiu vied. Začiatkom roka
chce preto podpísat zmluvu aj s
Ústavom romologických štúdii, aby
najnovšie odborné poznatky práce s
rómskou národnostnou menšinou.
Dušan Čaplovič v ústave vysvetlil,
prečo chce zmeniť názov rómskej
komunity na rómsku národnostnú
menšinu. „Ak máme iné národnostné
menšiny, tak aj toto je rómska
národnostná menšina, lebo má svoj

jazyk, svoju kultúru, svoje tradície.
Rómovia si musia uvedomiť, že majú
svoju vlastnú národnostnú identitu.
Myslím, že nachádzame pochopenie
aj u rómskej inteligencie a bude nám v
tejto otázke pomáhať.“

Dušan Čaplovič sa na tlačovej
konferencii vyjadril, že riešenie
problematiky
Rómov
nemôže
zabezpečiť vládny splnomocnenec,
ale podpredseda vlády prostredníctvom
všetkých ministerstiev. Nechceme klásť
dôraz iba na výstavbu bytov, ale aj na
vzdelanosť a zamestnanosť. Chceme sa
orientovať na odborné školstvo.“
SLAVOMÍRA ĎURIŠOVÁ
foto: -sï-

UDALOSTI

Na dňoch otvorených dverí v Ústave
romologických štúdií na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre sa zúčastnil
aj Dušan Čaplovič, podpredseda vlády
SR pre vedomostnú spoločnosť,
európske záležitosti, ľudské práva a
menšiny.
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Od srdca k úsmevu: Hudba nepozná farbu pleti
rómsku dušu stmelilo zúčastnených
študentov i hostí v priateľskej nálade.
Počas adventného popoludnia odzneli
oprášené rómske čardáše v podaní
Močenskej cimbalovky zo Šale,
súčasné „hitovky“ na hudobnej rómskej
scéne predviedli Deti vetra z Čakajoviec
a predstavil sa aj súbor Ternipen z
Banskej Bystrice. Jeho protagonisti
zaujali svojou bezprostrednosťou,
ladnými pohybmi i pestrosťou
kostýmov.
Potlesk od obecenstva si vyslúžilo
aj muzikálové predstavenie zložené
z piesní z novo vydaného albumu
Cigánsky oheň, v ktorom sa spieva aj
to, že „každý má veľa chýb, nesúďte
nás.“ Záver podporujúceho koncertu
patril rómskej hymne a talentovaní
umelci, ktorí vystupovali bez nároku
na honorár, ako i prítomní diváci mali
možnosť zakúpiť si ručne vyrobené
kapsičky, ktoré prezentovalo Komunitné
centrum Hermanovce.
Jolana Čurejova

Na sako so sikhľol pre bari sikhľardži šaj kerel benefično koncertos the tekerel kavka lačhi
vec. O terne manuša so phiren pro Ustavos romologickych študii Nitrate peske zumavindas
te kerel o dujoreskeri bašaviben , la ažutinaha lengro sikhľardo Pavol Sika, the ačhile jon
so o koncertos Le jilestar kijo asaben zorganizinde. Imar pro trintovar kada charitativno
koncertos, so kamel te ažutinel amare ciknenge amalenge andal o čhavorikano kher la Sv.
Luisa Nitrate, pregeľas andre lačhi vouja. „O giľa naprindžaren e farba la cipakri“ kale lava so
kijo multikulturalizmus vičinen pro agor phendža o rektoris Univerzita Konštantina Filozofa
Nitrate o Libor Vozár. Kijo dženen so has andre aula UKF vakerdža the o nevo šeralo pro
Ustavos Romologickych študii o Jaroslav Balvin le lavenca: „Savore sam kijo peste.“
O temperamentos, bašaviben le dženegro so giľavenas, bašavenas the khelenas spojindža
le dženen so pre lende dikhenas andre amalesko vouja. Perdal adventos palo dilos pes
bašavenas romane čardaša, bašavelas e Močensko cimbalovka Šaľatar, akanutne romane
giľa giľade o Čhave le phurdaleskro khatar o Čakajovce u sikhadžas pes tiš o suboris Ternipen
tale Bansko Bystrica. Kale umelci le dženen zabavinenas peskreha khelibnaha the šukarenca
rokľenca.
O džene čapkinenas lenge the sar giľavenas o giľa palo nevo albumos Romani jakh, kaj
pes giľavel the pal o da, hoj „ savore keren vareso nalačes, naodčiven amen.“ Pro koncos
kaleskro benefično koncertos pes giľavelas e Romani hymna the o umelci so giľavenas bijo
koda hoj techuden varesave love, the aver džene so has kodoj, šaj peske cinde tašky, so le
vastenca kerdžas o Komunitno centros Hermanovce.

UDALOSTI

Nie každý študent sa v rámci
svojho štúdia môže podieľať na
organizovaní benefičného koncertu a
prispieť tak na dobrú vec. Poslucháči
Ústavu romologických štúdií v Nitre
si pod pedagogickou taktovkou Pavla
Siku iniciovanie hudobnej zložky
takmer dvojhodinového vystúpenia
naživo vyskúšali a stali sa hlavnými
usporiadateľmi koncertu Od srdca k
úsmevu. V poradí už tretie charitatívne
podujatie, v duchu podpory a pomoci
našim mladým kamarátom z detského
domova Sv. Luisy v Nitre, prebehlo
v uvoľnenej a veselej atmosfére.
„Hudba nepozná farbu pleti,“ týmito k
multikulturalizmu vyzývajúcimi slovami
sa v úvode hudobného programu
prihovoril rektor Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre Libor Vozár.
Prítomné obecenstvo v aule UKF
oslovil i novozvolený vedúci Ústavu
romologických štúdií Jaroslav Balvín
slovami: „Patříme všichni k sobě.“
Temperament, živosť a prirodzenosť
účinkujúcich umelcov prezentujúcich
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Romathan bojuje proti predsudkom
Počas dní otvorených dverí v
Ústave romologických štúdii
pri UKF v Nitre mali študenti
možnosť videť predstavenie
Prešibaná rodinka v podaní
profesionálneho rómskeho
divadla Romathan z Košíc.

Divadlo je rozdelené do štyroch
sekcii – hudobnej, tanečnej, dramatickej
a orchestrálnej. So svojím programom
cestuje nielen po Slovensku, ale aj do
zahraničia. „Máme sa ešte čo učiť,
ale publikum našu tvorbu oceňuje,“
zdôraznil riaditeľ. Ďalej uviedol, že
rómska kultúra je veľmi bohatá a ešte
ani z ďaleka nie je prebádaná. Rómov
vraj najviac charakterizuje ohnivý tanec
a temperamentná hudba. V polovici
decembra malo divadlo Romathan
premiéru rozprávky O žartovníkovi a
žartovníčke.

Divadlo Romathan zamestnáva
štyridsaťšesť Rómov. Záujem o prácu
je veľký. „Mali sme medzi sebou
aj ne-Rómov, ale teraz sme samí
Rómovia,“ povedal K. Adam a dodal,
že práve rómske divadlo chce odstrániť
bariéry medzi ľuďmi inej farby pleti. Na
jeseň sa Romathanu v Šarišských
Vlachoch stalo, že ich v reštaurácii
odmietli obslúžiť. „Rozladilo nás to, ale
našťastie sa to nestáva často. Záleží od
charakteru ľudí,“ tvrdí Karel Adam.
SLAVOMÍRA ĎURIŠOVÁ
foto: -sï-

UDALOSTI

„Zaujala nás idea hry.
Nastavili sme spoločnosti
zrkadlo a podľa charakteru
sa v hre môže každý
nájsť. Hlavná myšlienka
predstavenia
vychádza
z rómskeho porekadla:
Nekonaj zlo, lebo sa ti môže
vrátiť dvojnásobne,“ uviedol
riaditeľ divadla Romathan
Karel Adam, ktorý stál pred
pätnástimi rokmi pri jeho
založení ako šéfdirigent. „Na
práci v Romathane sa mi páči
cestovanie. Sme tu dobrá
partia,“ povedala Magdaléna
Adamová, ktorá pracuje v
divadle už deväť rokov. V
predstaveniach hrajú herci
aj v rómskom jazyku, ale
vraj sa im hrá rovnako ako v
slovenčine.
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Viedeň sa stala v od 24.
novembra do 3. decembra 2006
centrom prehliadky rómskej
kultúry vďaka medzinárodnému
podujatiu Romano Kulturno
Festivalo 2006.
Hlavným cieľom prvého
ročníka festivalu bolo etablovať
nové kultúrne podujatie vo Viedni,
ktorá sa už tradične považuje za
mesto mnohých kultúr, a posilniť
tak kultúrne vedomie rómskej
menšiny. Organizátorom celého
podujatia bolo združenie Romano
Drom.
Festival
sa
začal
na
Viedenskom matričnom úrade
vernisážou výstavy Umenie
s deťmi - projekt Jarovnice.
Deti z tejto východoslovenskej
obce prezentovali svoje práce pod
vedením Jána Sajka. Ich obrázky sa
stali ilustráciami novej zbierky piesni
Harriho Stojku Garude Apsa, pričom
boli určené na predaj. Výťažok z nich
bol nakoniec venovaný na podporu
divadelného
projektu
Romane
Cerchena v Jarovniciach.
Úvodný večer festivalu pokračoval
dokumentárnym filmom Portrét maliara
Martina Kalea Januva, ktorý zachytával
umeleckú dráhu súčasného asistenta
učiteľa J. Sajka z Jarovníc. Po projekcii
tohto dokumentu nasledoval cyklus
troch krátkych filmových dokumentov
o živote a tvorbe rómskych maliarov.
V divadelnej časti festivalu sa
divákom predstavili rakúsky súbor
Romani Dori a Theater Rota a
slovenský súbor z Jarovníc Romane
Cerchena. Ten predviedol hru Aven
Andre Miro Suno o spolužití Rómov a
ne-Rómov a problémoch a radostiach
mladých Rómov.

Súčasťou festivalu rómskej kultúry
boli aj vystúpenia hudobníkov zo Srbska,
Holandska, Maďarska, Rumunska a z
Rakúska. Svoje zastúpenie malo aj
Slovensko, vďaka svetoznámemu
hudobnému telesu Diabolské husle
Jána Berkyho Mrenicu. Repertoár
ich koncertu zahŕňal rómske folklórne
tradície zo Slovenska, Ruska, Maďarska,
Grécka a Rumunska od klasiky až po
jazz.Moderné spracovanie tradičnej
rómskej hudby mali diváci možnosť
počuť v podaní maďarského súboru
Ando Drom. Ich zvukové experimenty,
pri ktorých využili kanvice na mlieko
či rôzne varešky zaujali nejedného z
prítomných.
Hudobným vyvrcholením festivalu,
ktorý prezentoval kultúrne bohatstvo
Rómov bol koncert rakúskej legendy
rómskej hudby Harriho Stojku.

– ip –

UDALOSTI

Romano Kulturno Festivalo 2006
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Divé maky: Podpora rómskych talentov
adopciou na diaľku
Prešovskom kraji, ktoré im pomohli
vytypovať vhodné deti. Tie sa potom
zúčastnili na výberových kolách, pričom
mali odbornú porotu presvedčiť o svojom
talente. Porota vybrala 41 nadaných
hudobníkov, hercov, spevákov, recitátorov,
maliarov a šikovných žiakov, ktorých od
septembra začali podporovať ich adoptívni
rodičia. V súčasnosti sú vytvorené profily
jednotlivých detí, z ktorých si už môžu
darcovia vybrať to svoje.
Prvou darkyňou sa stala predsedníčka
správnej rady nadácie Slovenskej
sporiteľne Regina Ovesny-Straka, ktorá
je zároveň patrónkou programu. Vyhlásila,
že rozhodne nechce byť anonymnou
adoptívnou matkou, pretože chce byť
priamym svedkom úspechov dieťaťa.
Medzi ďalšie známe osobnosti, ktoré sa
rozhodli zapojiť do projektu patria Monika
Flašíková-Beňová, Lucia Hablovičová či
Ján Berky Mrenica ml.
Spoločnosť Pro Donum plánuje projekt
rozšíriť do všetkých regiónov Slovenska.
Darcom sa môže stať ktokoľvek
– jednotlivec, aj skupina ľudí, ktorá sa
poskladá na celoročný finančný príspevok
pre jeden talent. Do podpory sa môže zapojiť
aj právnický subjekt a stať sa partnerom
projektu. Kontrolu nad využitím peňazí
majú na starosti tútori, ktorých úlohou je
pravidelný monitoring podporovaných detí,
vzájomná komunikácia medzi subjektami
a dohliadanie na dodržiavaní pravidiel
určených v programe. Podrobnejšie
informácie môžete nájsť na stránke
www.divemaky.sk.
-ip-

UDALOSTI

Talentované rómske deti majú väčšie
šance rozvíjať svoj talent, ľahšie sa zaradiť
do spoločnosti a žiť plnohodnotný život.
Pro Donum – Spoločnosť pre rozvoj
filantropie na Slovensku – zaviedla do
praxe projekt pod názvom Divé maky,
ktorého hlavným cieľom je vyhľadávať
a podporovať talentované rómske deti a
mládež do 16 rokov.
Hlavná myšlienka darcovského
programu Divé maky sa zrodila v hlave
autorky projektu Vladislavy Dolníkovej
už pred rokom. Úmysel vypracovania
vhodného systému podpory a rozvoja
talentovaných rómskych detí načrtával
inovatívny program Divé maky inšpirovaný
skúsenosťami zo zahraničia, kde podobný
systém funguje už niekoľko rokov.
Tento program ponúkal riešenie ako
zlepšiť budúcnosť nadaným rómskym
deťom pochádzajúcich zo znevýhodneného
sociálneho prostredia.
Projekt je založený na systéme
adopcie na diaľku, pričom si dobrovoľný
darca vyberie jedno z rómskych detí,
ktoré bude minimálne jeden školský rok
finančne podporovať pri rozvíjaní jeho
talentu. Darcovia môžu byť anonymní,
no v prípade záujmu môžu byť s deťmi v
kontakte.
Cieľom projektu je podľa V. Dolníkovej
poskytnúť deťom osobnostné vzory,
ktoré im často chýbajú v ich rodinách
žijúcich v osadách. Projekt má zároveň
snahu nabúrať stereotypy a predsudky,
ktoré voči tejto menšine na Slovensku
v spoločnosti prevládajú a podporu
základných práv dieťaťa na vzdelanie a
plnohodnotný život.Pilotnú fázu projektu
spustila spoločnosť Pro Donum v
septembri minulého roka. Organizátori sa
rozhodli, že začiatok projektu odštartujú
na východnom a južnom Slovensku,
kde je najväčšia koncentrácia rómskeho
obyvateľstva. Oslovili základné školy
v Banskobystrickom, Nitrianskom a
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PRO DONUM získali elitných umelcov Jakuba
Klima a Mareka Kopanicu
Umelecké portréty detí zachytené
optikou renovovaného fotografa
Jakuba Klima sú určené darcom,
ktorí podporujú nadané rómske deti
pri rozvoji ich talentu. Originálna
umelecká fotografia portrétu dieťaťa je,
tak symbolickým prejavom vďaky. Celá
výstava má putovný charakter, takže
záujemcovia si ju mohli pozrieť nielen
v Bratislave ale aj v Rimavskej Sobote.
Poslednou zastávkou vernisáže sa
stalo mesto Prešov, kde záštitu nad
vernisážou prevzala Klára Orgovánová,
splnomocnenkyňa vlády SR pre rómsku
komunitu.
Výstava zobrazujúca talent a charakter
nadaných rómskych detí je vyvrcholením
doterajšieho fungovania programu Divé
maky.
– ip –

UDALOSTI

Presne na Mikuláša predstavila
spoločnosť PRO DONUM v priestoroch
Bratislavského hradu na Západnej
terase 36 umeleckých fotografií Jakuba
Klíma. Známy slovenský fotograf
vyhotovil v spolupráci s vizážistom
Marekom Kopanicom umelecké portréty
talentovaných rómskych detí, ktoré sa
zapojili do programu Divé maky. Celé
podujatie sa konalo pod záštitou Lászla
Nagya, predsedu výboru NR SR pre
ľudské práva, národnosti a postavenie
žien. Vernisáž otvorila patrónka projektu
Divé maky Regina Ovesny-Straka,
predsedníčka správnej rady Nadácie
Slovenskej sporiteľne. Slávnostné
otvorenie výstavy podporili svojou
prítomnosťou aj známi rómsky hudobníci
Ján Berky Mrenica ml., Ida Kelerová a
Kokavakere Lavutara – Sendreiovci.
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V koži rómskeho žiaka
možno učia vo svojom jazyku, všetky
aktivity robia so seberovnými, ale
intregrácia medzi iné deti je takmer
nemožná. Správny pedagóg by mal v
rómskych deťoch vidieť temperament
a hyperaktivitu a využívať to v ich
prospech. Rómske deti mnoho vecí
robia inak. Tak prečo by sme si
tieto informácie nemohli rozdávať
navzájom? Často rozmýšľam a
pýtam sa sama seba, či mi táto trieda
pomôže pri vstupe na strednú školu.
Budem v očiach spolužiakov ako oni
alebo budem len tá z cigánskej triedy?
Poviem vám všetkým len jednu vec:
Ja za to nemôžem.
ANDREA KIRVEJOVA
foto: Zuzana Klementová

NA ZAMYSLENIE

,,Dobrý deň. Volám sa Andrea
Kirvejová a som žiačkou čisto rómskej
triedy“.Čo vo vás vyvoláva toto moje
priznanie ako žiačky? Myslíte si,
že som asi hlúpa. Alebo mi ide zle
matematika alebo to chcela moja
mama a otec? Mám na to jednoduchú
odpoveď: Som CIGÁNKA. Vytváranie
čisto rómskych tried vo všeobecnosti
nie je presne definované a dôvod
nám dosiaľ nie je známy. Na to, aby
takáto trieda vznikla, potrebujeme
dostatočne neschopných rómskych
rodičov, cieľavedomého pedagóga
a samozrejme naše deti. Či to má
svoje pozitíva alebo nie vám ja, ako
žiačka tejto triedy, nemôžem povedať,
lebo nič iné nepoznám. Deti, ktoré
navštevujú takýto druh tried, sa
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NA ZAMYSLENIE

„Lačho džives. Vičinel man Andrea Kirvejová the phirav andre sikhľardži,
kaj sam ča romane čhave“. So tumenge duminen pal kada? Duminen
tumenge hoj som dilini? Šaj mange džal phujes e matematika abo oda
kamelas miri the muro dad? Me džanav te odphenel pre kada. Me som
romani čhajori.
Soske pes keren kajse klasa kaj phiren ča o romane čhave mek niko
nadžanel te odphenel. Pro koda kaj pes tekerel kajso romano klas muš te
aven amare diline daja the dada, sikhľardes so džanel so kamel no the amen
le čhaven. Či oda hin lačho abo na, me romani čhajori tumenge našči phenav,
bo khanči aver naprindžarav. O čhave so phiren andre kajsi sikľardži, pes
sikhaven peskraha čhibaha, savoro keren le čhavenca sar jon korkore, ale
hoj len te len aver čhave maškar peske, oda pes nadel. Lačho sikhľardo by
kamelas te dikhel andro romane čhave o temperamentos, the oda hoj pes
kamen te sikhavel, the te kerel sa pro´da, hoj oda lenge te ažutinel andro
lengro dživipen. O romane čhave but veci keren sar nakamen. No ta soske
peske oda našči maškar peste phenas? Varekana gondolinav u korkori
mandar pes phučkerav, či mange o romano klas ažutinel sar džava pre
bareder sikhľardži. Avava andro jakha mirenge (spolužiakenge) kajsi sar
jon, abo avava ča koja romani čhajori, so phirelas andre romani sikľardži?
Savorenge tumenge phenava ča kada: me vašoda našči.
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Na mnohých základných školách na
Slovensku možno nájsť čisto rómske triedy.
Najčastejšie v okresoch východného a
čiastočne stredného Slovenska. Tam, kde
je vyššia koncentrácia Rómov a to najmä
tých, čo žijú v osadách alebo mestských
getách. Pravdou je, že ani v mnohých z
týchto lokalít nie je zastúpenie Rómov v
majorite také, aby muselo prirodzeným
spôsobom dochádzať k vytváraniu čisto
rómskych
tried.
Tie
sú
spravidla
vytvárané umelo. A
keďže si riaditelia aj
učitelia uvedomujú,
že to nie je správne,
často si nachádzajú
pre čisto rómsku
triedu
objektívne
zdôvodnenie.
Špeciálne triedy?
V minulosti bolo
bežným javom, že
špeciálne školy boli
školami rómskymi. Ale
nevyučovalo sa v nich
po rómsky. Rómske
deti boli do týchto škôl
priamo umiestňované.
Vysvetlenie pre toto
konanie
sa
vždy
našlo – sociálna
zaostalosť, jazyková
bariéra a podobne.
Kým to prekážalo
len
občianskemu
sektoru, veľa sa neudialo. Našťastie to
bolo neskôr podozrivé aj zahraničným
inštitúciám, najmä orgánom Európskej
únie, a tak sa v rámci záchrany povesti
Slovenska začalo rozprávať o potrebe
zmeny systému. Tá si však vyžaduje
veľa úsilia a tak sa skôr pristúpilo len k
opatreniam na zmiernenie nedostatkov.
Rómske deti nepatria do špeciálnych
škôl, mali by ísť do bežných škôl. Je ale
dôležité vychádzať zo skutočnosti, že

„títo žiaci boli diagnostikovaní ako žiaci
s poruchami učenia“ a nemôžu chodiť do
bežných tried. Tak vznikli špeciálne triedy
na bežných základných školách. Rómske
triedy. Pre deti sa reálne zmenila ceduľa
na škole, vzdialenosť školy od domu, pre
školy sa zmenil príjem. Vytvorením takejto
triedy získa škola omnoho viac peňazí,
keďže na žiaka v špeciálnej triede je vyšší
normatív. Zároveň legislatíva neurčuje
škole povinnosť minúť
peniaze na konkrétny
účel. Podobných dier,
o ktorých by sa malo
diskutovať,
možno
nájsť veľa. Systém je
omnoho zložitejší a
problémov omnoho
viac. Špeciálne triedy
na základných školách
sú
zväčša
čisto
rómske. Možno však
nájsť aj triedy, ktoré
sú bežnými triedami a
napriek tomu sú čisto
rómske. Keď takáto
situácia
nastane,
vedenie
školy
a
učitelia majú spravidla
pripravené objektívne
dôvody. Krvopotne
presviedčajú o svojom
ne-rasistickom postoji
a o tom, že triedy
vznikajú prirodzene.
Každopádne
ale
vedia, že by vznikať nemali. Sú však aj
výnimky – pedagógovia, ktorí sú radi, že
takéto triedy vznikajú. Vraj sa im v nich učí
lepšie.
Ozaj na tom niečo je
Skutočnosťou, ktorá môže mať vplyv
na atmosféru v triede a súvisieť s tvrdením
pedagógov, že v čisto rómskej triede sa
učí ľahšie, je to, že žiaci v takejto triede
majú takmer rovnaký sociálny status. V
mnohých obciach žije skutočne absolútna

SOCIÁLNE OTÁZKY

Desegregovať rómskych žiakov
za každú cenu?
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Jedným z dôvodov lepšej atmosféry v
čisto rómskej triede môže byť fakt, že v
dôsledku rozvetvenosti rómskych rodín sa
často stáva, že sú mnohé deti v rovnakom
veku v príbuzenskom vzťahu. Chodiť do
triedy so spolužiakmi, z ktorých dve tretiny
sú bratrancami a sesternicami, môže byť
pre školopovinné dieťa faktorom, ktorý sa
výrazne podpisuje na zlepšení atmosféry
v triede. Výsledkom môže byť, že dieťa je
uvoľnenejšie a tým sa aj jeho postoj ku
škole lepší.
S atmosférou v triede úzko súvisí aj
problematika negatívnych postojov voči
Rómom. Tento negatívny jav sa žiaľ
objavuje aj medzi deťmi. Nepriateľské
postoje medzi spolužiakmi v triede sa
môžu podpisovať pod ich študijné výsledky.
Z tohto pohľadu nie sú lepšie individuálne
výkony v etnicky čistej triede prekvapivé.
Všetci rovnakí alebo pozitívne vzory?
Argumenty,
ktoré
používajú
pedagógovia vyučujúci v čisto rómskych
triedach na ich obhajobu, sa rôznia. Nájdu
sa medzi nimi aj protichodné. Kým napríklad
niektorí vysvetľujú skutočnosť, že sa im učí
lepšie v etnicky čistej triede tým, že je dobré
mať všetkých žiakov približne na rovnakej
úrovni, možno sa stretnúť aj s tvrdením, že
je lepšie, keď je v triede pozitívny príklad,
teda žiak s dobrými výsledkami, za ktorým

sa ostatní ťahajú.
Ak je pravdou, že sa vyučujúcemu lepšie
učí, keď sú žiaci na rovnakej úrovni, prečo
potom do toho zapájať etnické hľadisko?
Máme tomu snáď rozumieť tak, že ak
zoradíme žiakov podľa prospechu, bude
sa to zhodovať s etnickou kategorizáciou?
Pripomína to skôr situáciu, keď v niektorých
obciach všetky rómske deti chodili (a občas
podobné situácie nájdeme aj dnes) do
špeciálnej školy, kým všetky ne-rómske
do školy bežnej.
Opačný protipól má taktiež v
argumentácii svoje muchy. Hoci je možno
pravdou, že pozitívny vzor má väčšiu silu,
ak je z rovnakej skupiny, či už etnickej,
alebo sociálnej, nemožno sa s touto
skutočnosťou stotožniť úplne. Rovnako ako
v mnohých iných prípadoch tu totiž platí,
že ľudia sú takí, ako sa k nim spoločnosť
správa. Keď sa dostatočne snažíme
vytvárať homogénne rómske triedy, triedy
sa nimi skutočne stávajú a vtedy žiaci
strácajú vzory v spolužiakoch.
Ako ďalej?
Otázok okolo postavenia rómskych
detí na základných školách je mnoho.
Tie dotknuté v tomto texte predstavujú
len minimálnu časť. Mohli by sme ďalej
rozoberať úlohu a fungovanie špeciálnych
tried na základných školách, integrovaných
žiakov, asistentov učiteľa a mnohé
iné. Fenomén etnicky čistých tried na
základných školách je len malou časťou
problematiky. Je okolo neho mnoho
zmätkov. Je na tvrdeniach pedagógov
skutočne niečo pravdy, alebo ide len o
racionalizovanie a obhajovanie rasizmu?
To v tejto chvíli povedať nevieme. Nemáme
overené, či naozaj etnická jednoliatosť
triedy má pozitívny vplyv na vzdelávanie.
Aj keby tomu tak ale bolo, najdôležitejšie
je aby sme predišli plošnému využitiu tejto
teórie k zavádzaniu čisto rómskych tried na
školách. Ako mnohé iné plošné riešenia,
ani toto by určite nedopadlo dobre.
STANISLAV DANIEL
foto: Zuzana Kisková
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väčšina Rómov v rovnakých podmienkach,
často v segregovanej osade, v ktorej život
nedovoľuje prakticky žiadnu sociálnu
stratifikáciu. Hoci vnútorne sa osada
dá rozčleniť na tých, ktorí sa majú zle
a tých, ktorí sa majú ešte horšie, ako
na národnej, tak aj na lokálnej úrovni
sa v postoji k Rómom nerozlišuje, lebo
sa predpokladá, že skupina Rómov
je skupinou homogénnou a tak sa po
mnohých rokoch úsilia jej homogenita
pomaly stáva skutočnosťou. Či sa nám to
však páči, alebo nie, musíme si priznať, že
takéto deti majú lepšie vzťahy medzi sebou.
Chodia spolu do školy, trávia spolu voľný
čas, rodičia sa navzájom poznajú – to
všetko môže mať vplyv na vzťah dieťaťa
ku spolužiakom.
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Privoòajme k sebe
Kvalita medziľudských vzťahov,
meradlo hodnôt každého z nás vo
vzťahu k iným, princíp humanity a
jeho skutočné napĺňanie v našom
každodennom
živote,
vlastný
sebaobraz – zrkadlo kontaktov
s ľuďmi. To všetko sú elementy
dotvárajúce naše bytie i fungovanie
komunity, ba i celej spoločnosti.
Rómovia, občania Slovenskej
republiky tak ako aj my – s rovnakými
právami i povinnosťami. V reálnom
živote žijúci však na periférii
spoločnosti ako marginalizovaná
skupina na hranici chudoby.

Rómovia. Kto sú? Odkiaľ prišli?
Prečo sú iní? Čím sa líšia? Otázky,
na ktoré mnoho ľudí nepozná alebo
skôr nechce poznať odpoveď. Musíme
k sebe privoňať, dať si šancu vzájomne
sa poznávať, obohacovať, spoznávať
nepoznané, pretože Rómovia tu

boli, sú i budú. Prelomme v sebe
tak dlho mrznúce ľady a snažme sa
poznaním ich kultúry, spôsobu života
ich spoločnými silami roztápať.
Privoňanie je prvým krokom, a
zároveň krokom najťažším. Ochota
spoznávať, otvoriť svoje srdce pre
druhých, snažiť sa ich pochopiť
nie je jednoduché. Je to proces
dlhodobý a nie vždy úspešný. Ale je
začiatkom cesty, ktorej cieľ vedie k
vzájomnému porozumeniu, zlepšeniu
spolunažívania, a tým aj nášho
každodenného života.
Michal Kozubík, doktorand z Ústavu romologických
štúdií v Nitre
foto: Zuzana Kisková
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Nezamestnanosť, nevyhovujúce
hygienické podmienky, zlý zdravotný
stav,
nečistota,
hospodárenie
s peniazmi, kriminalita, nízka
vzdelanostná úroveň. Správanie tak
ťažko pochopiteľné pre majoritné
obyvateľstvo,
naviac
živené
stereotypmi, predsudkami a masívnou
mediálnou kampaňou je však typickým
znakom reprodukovanej chudoby a
nie ich etnickým znakom. Každí z nás
musí vyvíjať neustále úsilie poukazovať
na tento stav, veď predsa žijeme
vedľa seba stáročia a stále si k sebe
hľadáme cestu.
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Carmen
22. júla 1999 Jack Straw,
minister vnútra Veľkej Británie, pre
rádio BBC West Midland vyhlásil,
že „existuje ešte zopár skutočných
cigánov-Rómov, ktorí sa starajú iba
o svoje veci a nespôsobujú ľuďom
žiadne problémy a potom je tu ešte
veľká skupina ľudí, ktorí sa hrajú na
kočovníkov, alebo cigánov [...], ktorí
si myslia, [...] že to im dáva povolenie
páchať kriminálnu činnosť a ináč
porušovať zákon.”

Avšak, v tomto vyjadrení je
implikované aj oveľa hlbšie vnímanie
cigána ako človeka stojaceho mimo
spoločnosti. Na jednej strane,
“praví” Rómovia sú tí, ktorí nielen
nepožadujú žiadny menšinový
štatút, ale starajú sa iba o svoje
veci akosi mimo spoločnosti (“mind
their own business” v originále). Tí
“cigáni”, ktorí sa správajú ináč, sú
outsidermi v zmysle asociálnom a sú

hrozbou, či bremenom spoločnosti.
A zároveň nie sú pravými Rómami.
Celé európske myslenie je
ovplyvnené dualistickým vnímaním
rómstva-cigánstva. V 18. a 19.
storočí si ľudia zobrazovali cigánov
a cigánky na základe toho, čo E.
Hobsbawm nazval “romantickým
stredovekizmom”. Praví cigáni
boli divokí, spätí s prírodou, ženy
senzuálne, ale nedotknuteľné sťa
Carmen. Boli to ľudia mimo histórie
hlboko vžití so svojími tradíciami
a rodinami. Narážajúc na realitu
priemyselnej revolúcie sa folkloristi
po celej Európe pokúšali zaznamenať
tento “vytracajúci” sa život a vydali
sa hľadať pravého cigána. Nečudo,
že ho nikdy nenašli - bol to produkt
európskej predstavovivosti. Na
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Z komentára je možné vyvodiť
hneď niekoľko záverov. Na jednej
strane je jasné, že tento výrok
reaguje na dobovú hystériu z
rozširovania Európskej únie a
paniky z háld Rómov, ktorí sa ženú
do Británie porušovať zákon a
využívať sociálny systém. Z hľadiska
spoločenskej diskusie vo Veľkej
Británii je tento argument zakotvený
v diskurze tzv. New Labour (labouristi
pod vedením T. Blaira) o hrozbe
rozpadu komunitných väzieb a tzv.
antisociálneho správania v britskej
spoločnosti.
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Počas druhej svetovej vojny,
tento dualizmus nabral eugenistický
charakter a cigánstvo nebol len
spôsob života, ale aj podiel krvi.
Nacisti sa rozhodli cigánov vyhubiť,
pretože kompromitovali nemeckú
krv a tým čistotu rasy. Avšak, čistí
cigáni, ktorí boli zároveň videní za
akýchsi proto-árijcov, mali byť podľa
Himmlerovho zámeru koncentrovaní
do špeciálnych rezervácií.
Zigeunermischlinge, cigánski
miešanci, ktorí tvorili drvivú väčšinu
boli vnímaní ako vrodene asociálni.
Centrum pre rasovú hygienu mal
za úlohu určiť podiel cigánskej krvi
vo všetkých nemeckých občanoch.
Paradoxne, cigáni so 100percentným podielom „cigánskej
krvi“ takmer neexistovali (nehovoriac
o ich spôsobe života). Vznikla tak
paranoidná situácia, keď podľa R.
Rittera, riaditeľa
centra, „Niemand von uns weiss,
ob er nicht Träger einer sich
ungüstig auswirkenden Anlage
ist“ (Nikto z nás nevie, či nie je
nositeľom nevhodných rasových
predispozícií).
Žiaľ, napriek zmenám v „nosiči“
cigánskosti (folklór, krv, jazyk atď.)
pokračuje dualistické zobrazovanie
aj v súčasnosti. Mnohí rómski

predstavitelia
poukazujú
na
vytrácanie sa tradičných hodnôt,
vyučujú psychológiu Rómov,
rozprávajú o Indii a hudbe a
(re)prezentujú
Róma,
ktorý
zodpovedá tomuto obrazu, ale vôbec
nezodpovedá realite. Paradoxne,
tak pokračujú v upevňovaní
stereotypoch o ahistorických
Rómoch a v dualizme. Skupina
českých antropológov prevrátila
argument rómskych elít a dospeli
k záveru, že tí praví žijú v osadách.
A ak je niekto politikom, aktivistom,
inteligenciou, už nezdieľa tie pravé
hodnoty, spôsob života a za Róma
sa už len vydáva (alebo hrá, akoby
povedal Straw). A majorita sa teší z
olašských kvetinových sukní, ktoré
v súboroch nosia detičky z osád,
ktorých predkovia boli usadení
niekoľko storočí, z gorkijovských
príbehov o kočovníkoch, tradičných
remesiel, či autentického umeleckého
prejavu a zároveň považuje väčšinu
slovenských Rómov za asociálov.
Aj preto lebo nezodpovedajú naším
majoritným predstavám o tom, ako
by mali Rómovia a Rómky žiť.
tSom presvedčený, že kým
neprelomíme
túto
vnútornú
kolonizáciu, a nezačneme vnímať
ľudí ako ľudí a nie na základe toho
ako zapadajú do re-prezentácie
Róma a Rómky alebo predstáv
rôznych väčšinových a menšinových
re-prezentantov rómstva, nič sa na
Slovensku v postavení Rómov
nezmení.
Martin Fotta z Nadácie M. Šimečkua
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druhej strane, rôzni reálni cigáni,
kočovníci, Rómovia boli považovaní
za asociálov a za sociálny problém
a v rámci dobovej diskusie
“prevychovať” ich mal najmä
vzdelávací systém.
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Využitie prístupov individuálnej psychológie v
sociálnej práci s rómskymi deťmi

Odmyslime si sociálnu dezintegráciu
časti rómskeho národa a dajme si
otázku: „Čím sa líši rómske detstvo, pri
rovnakej sociálnej, civilizačnej a etickej
úrovni rodiny od detstva nerómskeho?“
Rómske detstvo je predovšetkým
kratšie. Je to dané i biologicky,
včasnejšou pubertou. Deti bývajú taktiež
skôr zapájané do aktivít dospelých
členov komunity. Druhý veľký rozdiel
súvisí s vysokou kohéziou rómskej
rodiny. Deti sa odmalička zúčastňujú
rozhovorov o záležitostiach dospelých
a ich rozhodovania. V tomto smere malí
Rómovia predčasne dozrievajú.
Masívnym negatívnym faktorom
duševného,
charakterového
a
sociálneho vývoja rómskeho dieťaťa
je averzia nerómskej väčšiny voči jeho
národu, s ktorou sa stretáva veľmi skoro
a ktorá mu zrozumiteľne signalizuje, že
táto
spoločnosť nie je „jeho svetom“. Mali by
mu v tom pomôcť rodičia, ale častejšie
v ňom podporia pocit krivdy a túžbu po
odvete alebo po úniku.
Nemôžeme sa teda diviť, že rómske
deti prijímajú nerómske hodnoty a
postoje v lepšom prípade len povrchne,
v horšom len na oko. Tento poznatok
má význam nielen pre majoritnú
spoločnosť, ale hlavne pre samotných

Rómov. Je to možný spôsob ako sa aj
napriek určitým obmedzeniam možno
rozvíjať a dosiahnuť pokrok v živote
rómskeho etnika po všetkých stránkach
existencie.
Prax
v
našej
spoločnosti
ukázala, že integrácia rómskych detí
prostredníctvom základných škôl,
respektíve iných školských zariadení,
neprináša
uspokojivé
výsledky.
Takýmito dôvodmi sú napríklad
jazyková bariéra, nedostačujúci počet
kvalifikovaných pracovníkov a slabá
výchovno-vzdelávacia stimulácia zo
strany rómskej rodiny. Práve preto sa
v posledných rokoch v našej spoločnosti
začala venovať veľká pozornosť
významu sociálnej práci pri riešení
uvedenej problematiky. Využívanie
metód výchovy a vzdelávania na základe
prístupov individuálnej psychológie by
prinieslo zlepšenie edukácie rómskych
a nerómskych detí, nadobudnutie iného
pohľadu na celkovú osobnosť dieťaťa po
jeho psychologickej a sociálnej stránke
v rámci výchovného procesu v rodinnom
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Aby sme porozumeli ľudskému
správaniu, musíme porozumieť
silám, ktoré ho utvárajú. V každom
z nás je množstvo takýchto síl.
Niektoré sú intrapersonálne a majú
vzťah k našim vnútorným pochodom,
iné sú interpersonálne a určujú naše
vzťahy k ľuďom okolo nás. Tieto
sily sú všeobecne označované ako
dynamika osobnosti.
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a školskom prostredí.
Na základe niektorých praktík by
sa mohlo pomôcť dieťaťu porozumieť
cieľu svojho neposlúchania, zastaviť
účelnosť problémového správania,
hľadať spôsoby ako ho povzbudiť,
využiť triedu ako skupinu na získanie
detí pre priateľskú spoluprácu. Rómske
a nerómske deti pôsobením nového

výchovného prístupu, s využitím
niektorých
prvkov
individuálnej
psychológie vo výučbe, by dosiahli
výrazné zlepšenie nielen po stránke
prospechovej, ale aj z hľadiska
vnútornej angažovanosti by sa dosiahla
zmena v ich postoji k škole.
LUCIA JASKOVÁ

Škola v Markušovciach praská vo švíkoch!
súvisiacou chudobou. Rómovia asi
vedia, čo chcú. Napríklad obecný
pitný zdroj. Obyvatelia majú možnosť
zaviesť si vodu do svojich domov.
Niektoré rodiny to využili, iné ešte
nie. Problém pripojenia nie je však
súhlas alebo nesúhlas, ale nemožnosť
finančne ho pokryť.
Okolo 19. dňa v mesiaci boli
vyplácané sociálne dávky. Všimla
som si, že ženy vo veľkom nakupovali
potraviny. Najčastejšie múku, cestoviny
a mäso. Podaktoré sa vybrali s mužmi
na
väčšie nákupy. Vycestovali
autami cez hranice do Poľska, kde
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Markušovce – Jareček, jedna
z našich slovenských rómskych osád.
Týždeň som tam počas študentskej
praxe mohla vnímať sociálne problémy
Rómov a ich riešenie. Ako žijú a ako
by asi mali žiť. Pôsobenie v komunite,
no ani vnútorné presvedčenie, mi
nepostačujú na to, aby som mohla
objektívne hodnotiť život tamojších
Rómov. Bohato mi stačili tvrdé morálne
posudky z ich okolia. Preto len krátky
pohľad do bežného života Rómov
v Jarečku.
Väčšina
Rómov
v Jarečku
zápasí s nezamestnanosťou a s tým
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Pracujete s rómskou komunitou
už dlhšiu dobu a poznáte tunajšie
pomery. Priblížte nám ich.
Obec Markušovce má 3600
občanov. Majorita postupne prechádza
do minority, v obci je viac ako 1800
Rómov. Nachádza sa tu rómska osada
Jareček, kde žije 1400 Rómov. V ďalšej
časti „Za tehelňou“ žije asi 300 a ešte
100 Rómov býva integrovane priamo
v obci. Čo sa týka rómskej komunity,
žijú tu rody Pechovcov, Horváthovcov,
Žigovcov,Kroščanovcov,Pompomvcov,
Šťukovcov. Každá veľkorodina je
svojrázna. Poznám ich život, ich
postoje, ich problémy. Väčšinou ide o
mladých ľudí postihnutých chudobou.
Bohužiaľ, poniektorí nemajú žiadne
vzdelanie a sú bez zamestnania.
V osade je 98% nezamestnanosť.
Myslím si, že skôr si nájdu prácu tí,
ktorí majú aké-také vzdelanie a majú
tak lepšiu možnosť sa zamestnať, aj
keď na čierno.
Aké
aktivity
realizujete
v Markušovciach?
V obci funguje komunitná sociálna
práca, ktorej činnosť zabezpečuje
šesťčlenný tím. Dve komunitné
pracovníčky
a štyria
asistenti
komunitného pracovníka. Všetci pôsobia
priamo v teréne. Asistenti sú Rómovia.
Sme rozdelení na tímy. Máme rôzne
aktivity, o ktorých vedieme záznamy.
Naša práca sa odvíja od situácie a od
potreby našich klientov. Sprevádzame
ich pri návšteve lekára, zabezpečujeme
sociálne poradenstvo, vybavujeme
korešpondenciu, pomáhame pri písaní
žiadostí, vyjednávanie s úradmi.
Robíme aj akcie pre deti, výlety,
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sú ceny podobných potravín viditeľne
nižšie. Pochopiteľne si tam za sumu
sociálnych dávok nakúpia viac.
Dlhodobá nezamestnanosť a neistá
perspektíva im nedovoľuje vytyčovať
si iné ciele. Ich prvoradým cieľom je
postarať sa o holé prežitie v ťažkých
podmienkach. Veľmi zle sú na tom tí,
ktorí sa upísali veriteľom. Nedokážu
vyžiť zo zvyšných sociálnych dávok ani
týždeň. Tiež rodiny, ktorých muži svoje
ľahko získané príjmy investovali na
hazard a alkohol. Evidentne komunita
správanie týchto mužov odsudzovala.
Rómovia bez práce a stáleho príjmu
chcú pracovať a hľadajú nové pracovné
možnosti, hoci aj na čierno. Niektorým
sa darí hlavne v staviteľských firmách,
kde môžu získať aj legálne zamestnanie.
Podobné firmy vítajú lacné, pomocné
pracovné sily. Toto ich zamestnanie je
iba sezónne, preto sa časom dostanú
opäť do kruhu chudoby. Rómky nemajú
žiadnu možnosť sa v okolí zamestnať.
Terénni
sociálni
pracovníci
každodenne v Jarečku a na internom
pracovisku na obecnom úrade pomáhajú
Rómom riešiť ich starosti. Myslím si,
že napriek vysokému pracovnému
nasadeniu nie je v ich silách vyriešiť
sociálne problémy Rómov, možno
u niektorých iba čiastočne eliminovať.
Naproti tomu, práca „tereňákov“ je
nepostrádateľná a záslužná. Najmä
v takých segregovaných rómskych
lokalitách, akým je aj Jareček.
O miestnych
Rómoch
v Markušovciach
–
Jarečku
a o ich problémoch sme hovorili
aj s Rudolfom Horváthom (57),
rodákom a asistentom komunitného
pracovníka z Markušoviec.
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Aké sú
priority a ďalšie
ciele občianskeho združenia Žiť
naplno?
Na prvé miesto dávame vzdelanie.
Je známe, že u Rómov sa eviduje veľmi
nízka vzdelanostná úroveň, preto sme
sa rozhodli svoje aktivity v OZ sústrediť
vo vzdelávacej oblasti. Začíname už so
4-ročnými deťmi a pripravujeme ich na
vstup do prvého ročníka základnej
školy. Snažíme sa svojím pôsobením,
aby deti nenastupovali do prvého
ročníka špeciálnej triedy, ale priamo
do tried základných škôl. Myslím si,
že sa nám to darí aj vďaka tomu, že
nám v tom pomáhajú ženy - Rómky,
ktoré sa ako dobrovoľníčky venujú
deťom. Neučíme ich čítať, písať, ale
hlavne sa sústredíme na vytváranie
hygienických návykov, kreslenie,
spievanie, rozoznávanie farieb a iné
činnosti. Vo vzdelávaní podporujeme
aj mládež. Nemali sme človeka
v Jarečku, ktorý by mal stredoškolské
vzdelanie s maturitou, a tak sme na
tomto probléme pracovali. Nie je to
veľký pokrok, ale máme štyroch, ktorí
si maturitu urobili. Ďalší problém je so
základnou školou v Markušovciach,
ktorá praská vo švíkoch. Navštevuje

ju 540 žiakov. Spoločne so starostom
robíme také kroky, aby bolo možné
v rómskej lokalite, ktorá sa pomaly
rozrastá,
vybudovať
základnú
školu. Ďalej rozmýšľame o kultúrnej
miestnosti. Vieme, že tunajší Rómovia
by výstavbu týchto budov určite
uvítali. Máme problém získať peniaze
na stavbu základnej školy. Chceli
by sme o finančné zabezpečenie
požiadať štrukturálne fondy EÚ. Bolo
by dobré, keby našu myšlienku naďalej
podporovalo i obecné zastupiteľstvo.
Uvítali by sme, keby výstavbu školy
podporili a pomohli zrealizovať aj iné
organizácie či inštitúcie.
Problémom Rómov je úžera.
Udomácnila sa aj v Jarečku?
Samozrejme. V každej obci v
okolí má úžera inú podobu. Sú také
obce, kde berú úrok v niektorých
50%, v iných obciach 20%. Viem, že
v Markušovciach neexistuje úrok za
zapožičanie peňazí 100%, ale musím
priznať, že úžera tu je. Ako občianske
združenie vedieme tzv. boj proti úžere.
Úžerou vydierané rodiny to riešia tak,
že deti úmyselne neposielajú do školy,
aby im úrad pozastavil sociálne dávky,
ktoré dostanú cez osobitného príjemcu,
a tak sa nedostanú úžerníkovi. Sme
proti takým riešeniam. Preto to riešime
takým spôsobom, že si zavoláme
rodiny a v rámci prednášok osvetovej
činnosti im vysvetľujeme ako sa dá
odpútať od požičiavania. Pomáhame
im, aby si vedeli sami pripraviť a zakúpiť
lacné jedlá a vedeli lepšie hospodáriť
s peniazmi.
Margita Rácová
foto: Margita Rácová

SOCIÁLNE OTÁZKY

súťaže a podobne. Naša práca je
náročná, lebo máme širokú klientelu.
Mnohokrát pracujeme aj mimo
pracovného času. Okrem toho som
štatutárnym zástupcom občianskeho
združenia Žiť naplno. Ako prví sme v
Markušovciach začali s aktivačnými
prácami. Teraz zamestnávame 131
Rómov nezávisle od obce. Rómovia
majú záujem zúčastňovať sa na
aktivačnej činnosti.
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Skutoèný príbeh: Nezvratný osud

Jedného dňa prišiel
do sanatória pracovať
pohľadný mladý Róm.
Stačil mu jediný pohľad, aby Anke
ukradol srdce. Pri každodennom
stretávaní sa na rehabilitáciách zistili,
že to, čo je medzi nimi, je láska.
Anka naplnená elánom sa pomaly
uzdravovala. Začala používať ruku
aj nohu ľavej časti tela a ďakovala
za to nielen Bohu, ale aj svojej láske
Ambrózovi, prezývanému Ambi. Keď
sa zdravotný stav Anky natoľko zlepšil,
že mohla opustiť sanatórium, rozhodli
sa, že sa nasťahuje k Ambimu. Toto
spolunažívanie sa rozhodli spečatiť

v kostole. V deň ich svadby sa Anke
prihodilo niečo neuveriteľné. Krásna
nevesta v bielych šatách pri pohľade
do zrkadla a spomienkou na onen
nešťastný deň uvidela svojich rodičov
ako im po lícach tečú slzy. O chvíľu
sa však tento neuveriteľný jav vytratil.
Bol to pre ňu síce mrazivý ale zároveň
najkrajší zážitok. Po ich „áno“ prišli stále
len a len radostnejšie správy. Narodilo
sa im vytúžené bábätko, chlapček,
ktorého pomenovali
po Ankinom otcovi
Ľudovít Marko. Boli
veľmi šťastní a nič im
nechýbalo.
Po dvoch rokoch
šťastného manželstva
Ambi vážne ochorel.
Pri
hospitalizácii
a
odborných
vyšetreniach
mu
zistili rakovinu pľúc
a
pri
aplikovaní
chemoterapie
mu
„dávali“ dva roky
života. Ambi zostal
sedieť, hľadel do
zeme, plakal.Dookola
sa pýtal Boha „Prečo?“
Žiadna
odpoved
neprichádzala. Bol však rád, že má ešte
aký-taký čas na svoju milovanú rodinku.
Každý deň využili tak, ako keby to mal
byť ten posledný. Užívali si lásku, voľný
čas, hry s Ľudovítom Markom. To všetko
sa dalo, kým neprišlo štádium, keï už
morfium nezaberalo.
Anka sa snažila ako len mohla, no
bolo to niečo naozaj bolestivé. Vždy mi
vravievala: „Nikdy nechci zažiť to, čo
prežívam ja teraz. Keď mi moja jediná
láska umiera pred očami a ja sa musím

NA ZAMYSLENIE

Tento príbeh sa odohral pred
niekoľkými rokmi niekomu, kto bol
môjmu srdcu blízky. Hoci sú mená
v príspevku vymyslené, príbeh je
skutočný. Bola to malá rómska rodina,
ktorej asi nebolo veľmi súdené šťastie.
Bola to rodinka veľmi poctivá, slušná,
v dedine dosť obľúbená a vážená. Žili
šťastne, až kým kolobeh ich života
nebol narušený nárazom kamióna do
ich auta počas návratu z dovolenky.
Všetci v aute boli na
mieste mŕtvi až na ich
jedinú dcéru Anku. Tej
okrem tohto tragického
zážitku ostala ochrnutá
ľavá časť tela. Do
svojej
osemnástky
bola
umiestnená
v
sanatóriu
pre
zdravotne postihnutých
ľudí. „Kedže Boh
nedovolil, aby som pri
autonehode zomrela,
určite má so mnou
nejaké plány,“ myslela
si. A postupom času sa
to aj prejavilo.
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na Ľudovítov Markov plač. Nepamätala
sa, čo sa jej snívalo, no odrazu zazvonil
telefon. Správa, ktorú sa dozvedela, jej
pripomenula sen. Bola to silná žena a
všetko zvládala s myšlienkou, že
už netrpí a že tu ostal niekto, kto ju
potrebuje.
Roky plynuli, z Ľudovíta Marka
vyrástol pekný chlapec. Študuje na
vysokej škole. Anka sa nikdy nevydala
a ako spomienku na svoju lásku pracuje
pre nadáciu boja proti rakovine. Dnes
je z nej úspešná staršia pani, hrdá na
svojho syna.
MICHAELA JANKOVÁ
foto: Margita Rácová

NA ZAMYSLENIE

prizerať ako trpí.“
Bola sychravá streda, keď záchranka
odniesla Ambiho do nemocnice. Asi
dva týždne na to, keď ho mali prepustiť
domov aj s odbornou sestrou, sa v noci
sníval Anke sen. „Stála som pri posteli,
kde ležal Ambi. Všetko, dokonca aj my,
bolo biele. Odrazu som videla niečo fakt
neuveriteľné. Pozerala som sa na to, ako
Ambiho duša vychádza z tela! Vravím
mu: „Vráť sa, potrebujeme ťa tu.“ On sa
len tíško prizeral a potom prehovoril:
„Anka, neboj sa. Ja nezomieram, to
len moje telo, ja som stále tu, pozerám
sa na vás a dávam pozor. Chýba mi
síce to, že sa ťa nemôžem dotknúť, no
stále som s vami.“ Odrazu sa prebudila
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Múzeum rómskej kultúry v Brne
Dokumenty vypovedajúce o materiálnej a duchovnej kultúre Rómov, o
ich styku s majoritou od najstarších čias až po súčasnosť má na starosti
odborná činnosť Múzea rómskej kultúry (MRK) v Brne. Hovoríme o jednotlivých
oddeleniach ako sú napríklad: fond písomného materiálu, fotodokumentácia,
audiodomumentácia, videodokumentácia, fond výtvarného umenia, fond
remesiel, fond plagátov, knižný fond. Dodnes sa realizujú tzv. zbierkotvorné
výskumné cesty, pomocou ktorých sa získavajú nielen svedectvá, foto či
videodokumentácia, ale aj vzácne a zaujímavé exponáty a materiály. Triedením
a evidovaním sa uchovávajú v depozitároch múzea. Viac nám v rozhovore
prezradila riaditeľka múzea Jana Horváthová.

A: Akým spôsobom sa uskutočňujú
zbierkotvorné cesty MRK? Ste
podporovaní rôznymi dotáciami
alebo je to z vlastných finančných
prostriedkov MRK?
Zbierkotvorné cesty a výskum
hradíme zo štátneho príspevku a zo
špeciálnych grantov, o ktoré ako štátna
príspevková organizácia stále žiadame,
pretože peniaze zo štátnych dotácií sú

iba základom.
A: S akou expozíciou sa môžeme
zoznámiť pri návšteve MRK v
Brne?
Verejnosti je od 1. 12. 2005
sprístupnená posledná časť stálej
expozície, presnejšie etapa rokov 1945
- 2005. Až bude expozícia sprístupnená
celá (asi v roku 2008), potom predstaví
celý Príbeh Rómov, teda od Indie až
po súčasnosť. Okrem stálej expozície
máme k videniu prechodné výstavy,
v súčasnosti je to výstava o rómskom
odievaní s názvom Sóda pre tute?!/Co
to máš na sobě?! autorky Heleny
Danielové, kurátorky fondu textilu nášho
múzea. Výstava trvá do 29. 4. 2007.
A: Spolupracujete aj s inými
subjektami, ktoré sa zaoberajú
problematikou Rómov?
Iste. Predovšetkým so všetkými
brnenskými rómskymi organizáciami:
Spoločenstvo Rómov na Morave,
Strediskom rómskej mládeže DROM, IQ
Roma servisom a ďalšími. Samozrejme
i so zahraničnými múzejnými a
vedeckými pracoviskami.
A: Môžete nám prezradiť, aký
exponát si vážite najviac zo všetkých
zbierok MRK a prečo?
To je ťažká otázka, keď mám
menovať jeden jediný. Unikátom je
iste kovadlina kočovných Rómov z 18.

ROMISTIKA

A: Okrem toho, že ste riaditeľkou
MRK, ste aj historičkou a autorkou
mnohých publikácií. Mohli by ste
nám prezradiť viac o prezentačnej
činnosti MRK?
Múzeum rómskej kultúry prezentuje
svoju činnosť klasickými múzejnými
prostriedkami, teda predovšetkým cez
výstavy i stálu expozíciu, z ktorej však
múzeum zatiaľ sprístupnilo iba jednu
tretinu a na zvyšku pracujeme v súčasnej
dobe. Múzeum ponúka verejnosti rad
ďalších akcií, predovšetkým pravidelné
prednáškové cykly, koncerty alebo
módnu šou Luminita tančí, ktorá
predvádza rómske odevy z našich
zbierok. Prácu múzea za uplynulý rok
sumarizujeme každoročne v ročenke Bulletine Múzeum rómskej kultúry, ktorý
popri práci múzea prináša odborné
príspevky od nezávislých odborníkov
(romistov, historikov, etnológov a
podobne). V neposlednom rade sa
o nás návštevníci dozvedajú z našej
webovej stránky www.rommuz.cz.
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storočia ešte s bodcom na zabodnutie
do zeme. Pri výrobe takejto kovadliny
musel kováč sedieť alebo kľačať,
podobne ako to robia naši príbuzní
v Indii dodnes. Ale nezostanem pri
jedinom exponáte. Musím spomenúť
i strieborné ozdobné gombíky z
tereziánskych mincí, ktoré nosil nejaký
rómsky vajda v 18. storočí alebo odev
rumunskej rómskej princeznej Lumincy.
Nádherný je tiež obraz zo sklenenej drte
Rudolfa Dzurka Matka Indie, či moderné
dielo od Alexandra Bohó – Voda a
hora.
A: Chceli by ste niečo odkázať
touto cestou čitateľom občasníka
Amenca?
Áno.
Potrebujeme
podporu
práve mladých vzdelaných Rómov.
Predovšetkým tých, ktorí ovládajú svoj
jazyk. Môžu tak doplniť rady našich
pracovníkov a tiež návštevníkov. Alebo
nás prevádzať na našich cestách za
Rómmi a pre Rómov.
Beáta Žoltáková

Založenie Múzea rómskej kultúry
ako neziskovej organizácie
vzniknutej z iniciatívy brnenských
intelektuálov zaznamenávame
v roku 1991. Ako prvé svojho
druhu v Európe sa svojou
ideou stalo akýmsi voľným
pokračovaním Zväzu Cigánov
- Rómov (1969-1973). Do roku
2000 vystupovalo múzeum pod
záštitou občianskeho združenia
„Spoločnosť odborníkov a
priateľov
Múzea
rómskej
kultúry.“ Už šiesty rok je
transformované na „všeobecne
prospešnú spoločnosť.“ Od roku
2005 vystupuje táto inštitúcia
so sídlom v Českej republike
v Brne ako štátna príspevková
organizácia.

Spestrením prednáškového cyklu
„Kdo jsou Romové?“ bola prehliadka
tradičných rómskych „krojov“ pod
názvom „Luminita tančí“. Uskutočnila sa
v polovici decembra v prednáškovej sále
Múzea rómskej kultúry (MRK) v Brne.
V spolupráci s rómskou cimbalovou
muzikou pod vedením primáša Viliama
Oračka očarila divákov organizátorka
a moderátorka tejto akcie šarmantná
Helena Danielová - hudobníčka,
správkyňa fondu textilu a šperkov v
MRK.
Diváci sa mohli kochať pohľadom
na indický odev a spoločenské šaty,
ktoré preferujú v dnešných časoch
rómske dievčatá. Tradičný rómsky kroj
rumunských, slovenských a olašských

Rómov dopĺňal fínsky. Zaujímavosťou
je, že sukňa tohoto kroja dosahuje
hmotnosť približne 15 kilogramov.
Ráznosť, vážnosť a rešpekt prinieslo
vtedajšie ošatenie rómskeho Vajdu.
Zlatým klincom programu bol odev,
ktorý nosí princezná Luminita Mihai
Cioaba, sestra rumunského olašského
kráľa Florina Cioaba. Vyštudovala
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PRINCEZNÁ LUMINITA „TANČÍ“ V MÚZEU
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filologickú

fakultu,

rumunčinu

a

angličtinu. Okrem toho píše aj knihy s

ale aj ne-Rómovia. Už teraz sa tešia na
ďalšie prednášky a aktivity MRK.

rómskou tematikou.
Účasť

divákov

bola

bohatá.

Odchádzali s nadšením nielen Rómovia,

Beáta Žoltáková

De man lovore, cinaf mange nevi
roklica – daj mi peniaze kúpim si
novú sukňu, spieva sa v istej rómskej
pesničke. Dlhá sukňa, výrazné farby,
veľké náušnice, temperament.
Týmto sa vyznačuje rómsky
kroj.
Rómske oblečenie je
rozdielne podľa toho, kde
Rómovia žijú a sú usadení.
Napríklad španielski Rómovia
„Gitanos“ sa považujú za
tvorcov odevu španielskeho
tanečného štýlu Flamenko.
Tradičný rómsky kroj, ktorý je
pre Rómov charakteristický,
sa vyvinul u olašských
Rómov.
Ako má rómsky kroj
vyzerať? Začneme dlhou
sukňou po členky, nazvanou
„chocha fodrenca,“ ktorá je
plná neobvyklých kontrastov
a volánov. Na páse je
natiahnutá gumou alebo
uviazaná šnúrkou. Cocha fodrenca
dopĺňa šatka „kendoro.“ Je zaviazaná
okolo pása a samozrejme netreba
zabudnúť na to, že má byť obšitá
volánom. Vrchný diel pozostáva z blúzky
„gad“ s dlhými rukávmi a je oživená
manžetami.Typickými doplnkami sú
náušnice „čeňa“ v tvare kruhov alebo
iné výrazné visiace náušnice.
A čo vlasy? Dlhé vlny ozdobené
sponou alebo kvetom „luludži.“
Teraz poďme na opačné pohlavie,
na mužský kroj. Na košeli „gad“ nesmú
chýbať nazbierané dlhé rukávy. Ďalšiu
časť tvorí vesta inej farby. Napríklad

vajda nosil vestu so striebornými
gombíkmi a okolo krku zlatú reťaz.
Nohavice „cholov“ sa nosili zasunuté
do vysokých čiernych čižiem. Ku
košeli a veste ladil čierny
klobúk „kalapa“ a šatka,
ktorá je uviazaná okolo krku.
Na rukách svietia veľké zlaté
prstene „angrušťa“ a okolo
krku alebo zápästia zlaté
retiazky „lanca.“ Prstene
a retiazky sú znakom
zámožnosti a spoločenského
postavenia,
symbolizujú
estetické cítenie a príslušnosť
ku skupine.
Dámy a páni nezabudnite
na pestrosť a farebnosť!
Najpoužívanejšie
farby
rómskeho oblečenia sú
červená, sýto ružová, žltá a
tyrkysová.
Na záver chcem spomenúť
zaujímavosť, že rómske
oblečenie ovplyvňuje módu
mladýchi dnes. Vznikli obchody s
„cigánskou módou“, ktorá sa dostala
až k nám. Voľnosť a jedinečnosť – to
sú zásady „rómskej módy“. Každý z nás
pozná módne dlhé sukne, zaujímavé
blúzky s volánmi a okrúhle náušnice,
ktoré mladé dievčatá s obľubou nosia.
Dlhá sukňa, blúzka, nápadné náušnice,
ruža do vlasov, štipka temperamentu a
šup do tanca.
( V článku sú použité informácie z knihy
Cesty Rómov od Evy Davidovej )
Anna Čonková
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O čom spievajú Rómovia?
Láska, sklamanie, samota, život
a smrť. To sú najčastejšie témy
rómskych piesní. Rómska pieseň je
typická svojimi rytmami, na ktoré si
každý Róm, ale aj niektorý ne-Róm,
rád zatancuje a aj rád zaspieva.
Najtypickejšou témou rómskych
piesní je láska. Piesne o láske sú
pomalé a smutné. „Phen mange
mamo so te kerel, hoj man te kamel
oda čhavo.“ – „Povedz mi, mama,
čo mám robiť, aby ma chcel ten
chlapec.“ Dosť často objavujúcou sa
témou v rómskych piesňach je aj smrť
rodičov. „Pro cinteris amen džas, terno
dado zamuľa, zamuľa.“ – „Na cintorín

ideme, mladý ocko zomrel, zomrel.“ Vo
viacerých piesňach Rómovia spievajú
o tom, ako je bez otca a matky ťažko na
svete žiť. Niekedy opisujú aký je ťažký
život Róma a ako ne-Rómovia nechcú
prijať Róma medzi seba a odháňajú ho.
Tiež sa stáva, že ani Rómovia nechcú
medzi sebou iného „cigána.“
Veľa Rómov by najradšej počúvalo
len rómske pesničky. Páčia sa všetkým,
lebo vraj majú rytmus a dá sa na ne
vyblázniť, aj keď väčšina ľudí slovám
rómskych piesní nerozumie. Dúfajme,
že bude stále dosť rómskych skupín,
ktoré budú tradície rómskych piesní
udržiavať.
DENISA HORVÁTOVÁ

Kamiben, chovaviben, korkoriben, dživipen the meriben. Pal kada nekbuter pes
giľavel adro romane giľa. Romani gili sako prindžarel pal rytmy, pre save peske sako
jekh Rom the o gadže radipnaha khelel the giľavel.
Nekbuter andro romane giľa giľavel palo kamiben. Kale giľa pes giľaven polokes
the smutnones. „Phen mange mamo so te kerel, hoj man te kamel oda čhavo.“ Bu t
andro romane giľa pes giľavel he palo meriben la dakro the le dadeskro. „Pro cinteris
amen džas, terno dado zamuľa, zamuľa.“ Andro but romane giľa o Roma giľaven
pal oda, sar hin phares te dživel bijo dad, the bijo daj. Varekana vakeren pal oda
sar pes le Romenge phares dživel pašo gadže, the sar o gadže nakamen te lel paš
peste le Romen the bičhaven len het khatar peste. Tiš pes ačhol, hoj ani korkore o
Roma nakamen paš peste avren Romen.
But Roma by nekradeder šunenas ča romane giľa. Rado len šunen savore, bo hine
rytmicka a šaj pre lende khelen, the te bur Roma naachaľon le lavenge andre giľa.
Phačas, hoj avena but romane kapely so giľavena romane giľa.

R: Ća šun so tuke phenava čhaje,
maker baripen av pal mande te dikhel.
Ća šun so tuke phenava čhaje, miro jilo
tuke dava, sar man tu užares.

Večer po vonku chodím, na ňu čakám.
Hrozne vonku prší, ona za mnou nejde.
Cez okno sa pozerám, nikoho tam
nevidím. Prečo ma, dievča, neľúbiš, za
mnou večer nechodíš?
R: Len počúvaj, čo ti teraz poviem.
Dievča, nerob zo seba pyšnú a poď
ma vidieť. Len počúvaj, čo ti poviem.
Dievča, moje srdce ti dám, keď ma
počkáš, dievča.
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1. Pesnička
Rači avri phirav pre late me užarav.
Avri baro brišind del, joj pal mande
naavel. Pre blačkica me dikhav ňikas
odoj nadikhav. Soske man tu čhaje
nakames, pal ma rači na phires?
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2. Pesnička
Phen mange mamo so te kerel, hoj
man te kamel oda čhavo. Igen les
kamav, rado les dikhav hoj te e lov
miro piraňo.
R: Sar leske dikhľom andro jakha,
bičhadžom hoj ov man nakamel
Povedz mi, mama, čo mám robiť,
aby ma chcel ten chlapec. Veľmi ho
chcem, rada ho vidím, nech bude môj
chlapec.

3. Pesnička
Le romendar me phučkerav, našťi me
la arakhav, o roma la dikhle sar avreha
denašel. Le čhavoren paš ma mukľa,
kaj me lenca džava. E dajori ča amen
paš peste ľikerel.

Rómov sa pýtam, nemôžem ju nájsť,
Rómovia ju videli ako s druhým
utekala. Deti nechala pri mne, kam
s nimi ja pôjdem. Mamička nás len pri
sebe drží.

R: Andro svetos pal late džav, sar la
dikhľom o jilo man dukhal. Av pale ko
čhave, he kija mande.

R: Do sveta ja za ňou idem, keď som
ju videl srdce ma bolí. Vráť sa k deťom,
aj ku mne.

ROMISTIKA

R: Keď som mu pozrela do očí, spoznala
som, že on ma nechce.
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Èierna maèka, biely kocúr
Fra., SRN, Juhoslávia, 1998, 124
min.
Réžia: Emir Kusturica
Scénar: Goran Mihić, E. Kusturica
Hudba: Nele Karajilić, Dejo Sparavalo,
Voja Aralica (No Smoking Orchestra)
Hrajú: Bajram Severdzan (Matko
Nestanov), Srdjan Todorović (Dadan
Karambolo), Branka Katić (Ida),
Florijan Ajdini (Zare Nestanov), Ljubica
Adžović (Sujka), Zabit Memedov (Zarije
Destanov), Sabri Sulejman (Grga
Pitic)
Snáď už každý pozná známu skladbu
Djindji rindji Bubamaro.... v podaní No
Smoking Orchestra, ktorý sprevádza
celú snímku E. Kusturicu. Film nám
približuje nielen osudy, ale aj tradície
balkánskych cigánov, ktoré sú humorne
zapletené. Doslova „smiech cez slzy“.
Hlavný hrdina Zare, žije s otcom
Matkom, ktorý je špekulant od kosti.
Ich zdrojom obživy je „šmelinárske“
obchodovanie s Rusmi.
Matkovi sa naskytne príležitosť
prepašovať
dvadsať
vagónový
benzínový vlak cez hranice, ale chýbajú
mu prostriedky. Obracia sa preto na
otcovho priateľa vajdu Grgu. Matko mu
povie, že jeho otec Zarje je mŕtvy (čistý
klamár), čo cigánskeho bossa zarmúti,

a preto sa vyberie na jeho hrob. Matko
je tak odkázaný na pomoc gangstra
Dadana, ktorý ho oklame a dokonca
chce, aby sa Zare oženil s Dadanovou
sestrou „Bubamarou“.
Keďže režisér stavil na happyend
s úsmevnou zápletkou niet divu, že
snímka bola ocenená Strieborným
levom za réžiu na Benátskom filmovom
festivale v roku 1998. Ako v každom
Kusturicovom filme za zmienku stojí
hudba (srbská dychovka), ktorá
umocňuje zážitok. Verím tomu, že po
zhliadnutí filmu si začnete pospevovať:
„Ja sam mala pit bull…“

DOM PRE OBESENCOV
Juhoslávaia, 1988, 142 minut
Réžia: Emir Kusturica
Scénar: E. Kusturica, Goran Mihic
Kamera: Vilko Filac
Hudba: Goran Bregovic
Hrajú: Davor Dujmovic – Perhan, Bora
Todorovic – Ahmed, Ljubica Adzovic – stará
mama, Husnija Hasimovic – Merdzan,
Sinolicka Trpkova – Azra

Bufet Titanic (1979), Spomínaš si na
Dolly Bell? (1981), Otec na služobnej
ceste (1985) je trojica snímkov, ktoré sa
týkajú Kusturicovho detstva a osobných

33

problémov. Tieto autobiografické filmy
uzatvára cigánsky epos Dom pre
obesencov. Na tomto sugestívnom
diele E. Kusturicu spolupracoval s G.
Mihičom
(Čierna mačka, biely kocúr), ktorý bol
zodpovedný za scenár, a známym
hudobným skladateľom G. Bregovičom
(Underground).

Baladický príbeh je Kusturicovou
reakciou na udalosť, ktorá vyvolala
vlnu diskusií v bývalej Juhoslávií,
kde Rómovia boli zatknutí talianskou
políciou za ilegálne prevážanie detí.
Rómovia ich vykupovali z chudobných
rómskych osád a neskôr ich využívali
na prostitúciu, žobranie, krádeže alebo
ich predali.
Film opisuje cestu Perhana z rómskej
osady do talianskej metropoly plnú
úskalí za vytúženým šťastím a
svojou láskou. Perhan žije so svojou
starou
mamou
predstavujúcou
múdrosť, cigánske hodnoty a strýkom
Merdzanom. Hrdina sa zamiluje do
krásnej Azari, ale k vytúženému
sviatku mu chýbajú prostriedky. Stáva
sa preto pravou rukou mafiána Ahmeda,
kupliara s deťmi. Z filmu sála nielen
prepracovanosť jednotlivých sekvencií,
ale aj autenticita, ktorú režisér vložil
na základe dlhodobejšieho súžitia
medzi Rómami. Kusturica pochopil ich
filozofiu života a smrti, ktorá sa odrazila
nielen v tejto snímke, a preto sú jeho
posledné filmy tak úspešné. Magickosť
scén filmu a ich autenticitu navyšuje
skvelá dychová hudba, z ktorej vám
budú liezť zimomriavky po tele. Dom
pre obesencov bol ocenený v Cannes
v roku 1989 cenou za réžiu.
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Kmeťoband
Skupina Kmeťoband je už stálicou
na slovenskej hudobnej scéne. Jej
začiatky sú späté so skupinou Bratia,
ktorú založili v sedemdesiatich rokoch
súrodenci Kmeťovci. Vychádzali
pritom z rodinnej tradície, nakoľko ich
otec hrával v dychovke a starý otec
bol „vychytený“ muzikant. Igor Kmeťo
ml. (syn Igora Kmeťa st.), šiel však za
hranice rodinnej tradície, absolvoval
štúdium na konzervatórium – hru
na saxofón, čím sa stal hudobným
profesionálom. V roku 1998 dokonca
absolvoval stáž v San Franciscu.
Názov Kmeťoband nesie skupina
od roku 1999 a v terajšej zostave hrá
od roku 2000 (Tibor Kmeťo - klavír a
saxofón, Jano Daniel - basgitara, Andrej
Matúš – syntetizátor).
Hlavnými predstaviteľmi tohto
zoskupenia sú Igor Kmeťo st.,
manažér skupiny a Igor Kmeťo ml. hrá
na syntetizátor, saxofón a robí hudobné
aranžmány.
Skupina má vo svojom repertoári
okolo 250 titulov. Námety na skladby,
ktoré sú väčšinou v rómskou jazyku
čerpá ,,zo života“. Spievajú o láske,
zaľúbených, mladých ľuďoch a taktiež
o žiali. Ako hovorí manažér skupiny Igor
Kmeťo st.: ,,Všetko ide zo srdca“.
Na slovenskú hudobnú scénu vstúpili
svojím prvým albumom BUBAMARA
(2003), ktorý dostal podľa hlavnej
hrdinky z filmu E. Kusturicu Čierna
mačka, biely kocúr. Celý album sa
niesol v duchu latino - house s prvkami
funky. Kmeťovci ním chceli osloviť
všetky generácie a ukázať publiku, že
cigánska hudba to nie sú len husle. Po
úspešnom prvom albume nasledoval
druhý album s názvom VAGABUND
(2004), ktorý podobne ako album
BUBAMARA zožal veľké úspechy na
hudobnej scéne.
V súčasnosti skupina KMEŤOBAND

vydáva tretí album – HOJ AMORE.
Obsahuje 13 piesní vrátane bonusovej
skladby Kures Funk. Obsahujú
španielske prvky a svetové prvky
rómskej muziky. Na albume sa okrem
známej rómskej skupiny KMEŤOBEND
podieľa špička slovenskej pop music,
či už spomenieme DARU ROLLINS,
RYTMUSA z KONTRAFAKTU a
najpopulárnejšiu funkovú kapelu na
svete DELEGATION.
Vydavateľstvo: Monitor / EMI, 2006
Celkový čas: 53:01

Hoj Amore
Zoznam skladieb:
01. Andro Verda
02. Hoj Amore (long)
03. Jakha Kale
04. Nie som smutná
05. Ya mamma
06. Joj devla namar man
07. Tumaro
08. Všetci spievajú (mix)
09. Khangeri
10. Devla devla (mix)
11. Nájdite mi mamko
12. Šunes man
13. Kures funk

www.kmetoband.sk
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