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Nie bez nás, len Amenca. Nie bez nás, len 
S nami sa dohovoríte po rómsky. O pocite, o 
návrhu, o túžbe, o jazyku, o zvyku. 

Napríklad aj o zvyku rómskeho študenta 
počas hodín na akademickej pôde  nevyjadrovať 
sa. Ak vás pedagóg počas hodiny požiada o to, 
aby ste si svoje postoje nechávali len pre seba, 
stane sa pre vás zvykom nevyjadrovať sa. 
Nevyjadrovať sa počas hodín na akademickej 
pôde tohto storočia.

A stalo sa. 
O túžbe vynadať vodičovi mestskej hromad-

nej dopravy po tom, ako upozorní cestujúceho 
rómskej národnosti predložiť doklad o platnej 
cestovnej zľave. Cestujúci inej národnosti ako 
rómskej zľavu cestovného lístka získali bez 
akéhokoľvek preukázania sa platnou kartičkou.

Opakuje sa.
Ak sa ocitávate v spoločnosti, kde ste vždy 

stredobodom pozornosti na základe svojej 
príslušnosti k etniku, navrhujete objaviť sa v 
spoločnosti bez akýchkoľvek diskriminačných 
bariér.

Deje sa to naďalej.
Následne na to, ak sa nachádzate v skupine 

ľudí hovoriacich jazykom, ktorému dobre alebo 
vôbec nerozumiete, pociťujete túžbu vyjadriť sa 
v rodnom, vám dobre známom jazyku.

Amenca, jazyk rómskych študentov v Ni-
tre. Po prázdninovej odmlke redaktorský tím 

Amenca  sledoval dianie na politickej scéne 
národnostných menšín, bol prítomný pri 
kultúrno-spoločenských aktivitách, nadväzo-
val kontakty, viedol dialógy, zúčastňoval sa 
mítingov a hlavne tvoril nové číslo. V poradí 
už štvrté vydanie občasníka držíte v rukách a 
my čakáme na vašu odozvu. Na vaše postrehy i 
námety, ktoré nám môžete posielať na mailovú 
adresu redakciaamenca@gmail.com. Tešíme sa 
na otázky, prípadne na témy, ktoré vás zaujali a 
ktoré by ste v budúcom čísle radi privítali -  už v 
novom kalendárnom roku. 

Rok 2007, Európsky rok  rovnakých 
príležitostí pre všetkých, teda aj pre ľudí 
rómskeho etnika, sa skončil. Rok 2007 je za na-
mi, ale európsky rok zostáva naďalej, so svojimi 
európskymi hodnotami, istotami dohovorov, 
európskym spoluobčianstvom. A nám ostáva 
len veriť, že podpisované listiny pre ľudské 
práva na medzinárodnej úrovni, prijímané 
záväzky na skvalitňovanie životných podmie-
nok a medziľudských vzťahov naberú na svojej 
vážnosti a plnení naplánovaných krokov v reál-
nej spoločnosti. A že nasledujúci rok sa bude 
niesť v duchu tolerancie a podpory, v spoločnom 
priestore rozličných kultúr, rozličných národ-
ností, rozličných jazykov a tvárí, rozličných 
pocitov.

Buďme jedineční v rozdielnosti.
Jolana Čurejová

EditoriálEditoriál
Zástupkyňa šéfredaktorky Zástupkyňa šéfredaktorky 

Anna Čonková (vľavo) Anna Čonková (vľavo) 
a šéfredaktorka a šéfredaktorka 

Jolana Čurejová .             Jolana Čurejová .             
Foto: THFoto: TH
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Mladí Rómovia a Európske občianstvo je ná-
zov projektu, ktorého iniciátorom je nezisková 
organizácia Fundacion Secretariado Gitano zo 
Španielska. Cieľom projektu je sprostredkovať 
rómskej mládeži európsku sieť inštitúcií a 
orgánov, tlmočenie hodnôt európskeho národa 
a povzbudzovať záujem mladých ľudí o aktivity 
európskeho občianstva. 

K myšlienke priblíženia Európskej únie 
mladým Rómom sa pripojila aj Nadácia otvo-
renej spoločnosti so sídlom v Bratislave spolu 
s ďalšími mimovládnymi organizáciami z 
Rumunska (Spolu - Agentúra pre komunitný 
rozvoj), Bulharska (Nadácia Romani Baht) a 
Českej republiky (Athinganoi).

V každej z týchto krajín v priebehu tohto 
školského roka prebehli už dva tréningy za-
merané na zoznámenie sa nielen s uchádzačmi 
stretnutí, ale predovšetkým na vytvorenie part-
nerských vzťahov medzi rómskou mládežou a 
organizáciami, medzi rómskou mládežou a Eu-
rópskou úniou. Skupina mladých, spoločensky 
aktívnych študentov zo Slovenska, sa po 
prvýkrát stretla na východnom Slovensku 
v Tatranskej Štrbe, kde počas víkendové-
ho školenia nadobudla európsky rozhľad o 
spoločných záväzkoch nadnárodných výborov, 
tvarovaní európskej demokratickej dimenzie 
budovanej mierom a vzájomným rešpektovaním 
sa. Zaručené európske hodnoty ľudských práv a 
slobôd sa premietli aj počas druhého tréningu, 
a to horlivou diskusiou medzi účastníkmi stret-
nutia s jednotlivými pro-sociálne orientovaný-
mi inštitúciami v Bratislave. Niektoré z nich 
mali rómski študenti možnosť osobne navštíviť 
a nechať sa tak pohostiť ich publikačnou 
činnosťou či hodnovernými videonahrávkami o 
živote slovenských Rómov. Ponúknutý knižný 
a edičný fond sa tak premietol do zoznamu 
použitej literatúry  troch prezentácií, s ktorými 
traja šťastlivci poleteli spolu s koordinátorkou 
projektu na Slovensku, Lýdiou Gabčovou, do  
európskeho srdca ľudských práv, Štrasburgu. 

Rasizmus. Diskriminácia. Potlačovanie 
základných ľudských práv. Život v neľudských 
podmienkach. Okruh tém, ktoré boli prezen-
tované v Štrasburgu počas predposledného no-

vembrového týždňa a ktoré sú naďalej predme-
tom diskusie i na medzinárodnej úrovni.

Rovnako ako na Slovensku, aj v ostatných 
krajinách Európskej Únie sa Rómovia stretávajú 
s nepochopením a odsúdením majoritného 
obyvateľstva. Dôkazom toho boli nielen hovo-
rené osobné zážitky a skúsenosti rómskych 
študentov z už spomenutých krajín, ale aj vede-
né debaty so zástupcami Rady Európy, ktorí sa 
zaoberajú otázkou porušovania a potlačovania  
ľudských práv v európskej 27.

„Európska únia potrebuje práve vás pri 
riešení problémov rómskej národnosti,“ adre-
suje tieto slová  počas návštevy Rady Európy 
Berry Kralj, Úrad Komisára pre ľudské práva, 
skupine zúčastnených mladých Rómov a vyzý-
va ich k obhajovaní, uverejňovaní a k plánov-
anému  riešeniu nie najšťastnejšieho postavenia 
rómskej menšiny v krajinách EÚ.

 A čo mi najviac chýba? Rozmanitosť jazykov 
a tvárí, jedinečnosť v rozdielnosti.

Aj v Štrasburgu hovoria miestni Rómovia po 
rómsky a na moje veľké počudovanie som im 
veľmi dobre rozumela.

 Aké to bolo veľké prekvapenie počuť Rómov 
žijúcich v Štrasburgu hovoriť po rómsky a do-
konale im rozumieť. Čírou náhodou sme mali to 
šťastie v obchodíku v centre mesta vypočuť si 
miestne mladé Rómky  

Jolana Čurejová

Traja  študenti Traja  študenti 
zo Slovenska, Jolana, zo Slovenska, Jolana, 

Erika a Ľudovít.Erika a Ľudovít.

Traja šťastlivci leteli do Štrasburgu
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Dell:  Nerobíme žiadne    

Začiatkom akademického roka 2007 sa tvor-
covia časopisu Amenca a Samuel Abrahám
(Bisla) stretli so zástupcami medzinárodnej 
spoločnosti Dell, s.r.o., v Bratislave. Cieľom 
stretnutia bola diskusia o ponuke firmy Dell 
zamestnať mladých ľudí z radov Rómov a 
nájsť vhodnú cestu ako túto pracovnú ponu-
ku priblížiť čo najširšej verejnosti. A tak sme 
položili niekoľko otázok, na ktoré odpovedá  Pa-
vol Varga, manažér oddelenia pre vyhľadávanie 
talentov z Dell Bratislava.

Na Slovensku je veľmi málo firiem, ktoré 
sú ochotné  prijať do zamestnania občanov 
SR rómskeho pôvodu. Čo je hlavným pod-
netom pre vás, medzinárodnú spoločnosť, 
že máte záujem prijať do vášho pracovného 
kolektívu aj Rómov?

Dell je naozaj medzinárodnou spoločnosťou, 

ktorá si uvedomuje že v „rôznorodosti je si-
la“. To znamená, že veríme, že ľudia rôznych 
kultúr, národností , rás a pohlavia nielen dobre 
spolupracujú na spoločnej veci, ale sa aj môžu 
obohatiť učením od tých druhých. Okrem toho 
sme sa dozvedeli od vás, že v rómskej komu-
nite sú šikovní a jazykovo vybavení ľudia. A 
šikovných ľudí v Dell vždy radi privítame.

Aké sú vaše požiadavky pre prijatie a čo by 
mal spĺňať uchádzač o zamestnanie vo vašej 
spoločnosti?

To záleží od oddelenia, na ktoré sa kandidát 
uchádza. Do tímov obsluhujúcich nemeckýh 
zákazníkov potrebujeme predovšetkým dobrú 
znalosť nemčiny, iniciatívu a vôľu dosahovať 
náročné ciele. Na  oddelenia financií a marke-
tingu hľadáme ľudí s príslušným vzdelaním 
a praxou v odbore. Samozrejmosťou  je ang-

Nadnárodná spoločnosť nevedie      
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lický jayk, keďže ide väčšinou o pozície so 
zodpovednosťou pre celý región EMEA ( Eu-
rópa, Blízky východ a Afrika).

 
Prečo by sa Rómovia mali uchádzať o 

pracovné miesto vo vašej spoločnosti a čo 
im ponúkate? Poskytujete aj školenia pre 
nových zamestnancov?

Ponúkame konkurencieschopné podmienky 
čo sa týka platov aj kariérneho a osobnostného 
rozvoja. Dell všemožne podporuje vzdeláva-
nie zamestnancov formou kurzov, seminárov, 
tréningov, postgraduálneho štúdia, a tak ďalej. 
Mladí ľudia, ktorí k nám nastúpia, majú otvore-
né možnosti postupu buď na oddelení, kde práve 
pracujú, alebo takzvanú rotáciu na iné oddele-
nia, ak majú chuť skúsiť niečo iné. Samozrejme 
musia dosahovať výborné výsledky a presvedčiť 
firmu, že na to majú. Jediným limitom je vlastný 
výkon  a schopnosti zamestnanca. Ale ako som 
naznačil, schopnosti sa zvyšujú, keďže všetci sa 

tu neustále vzdelávame.

Aké sú vaše skúsenosti s Rómami, ktorí u 
vás pracujú a aký je ich počet?

Je ich príliš málo na to, aby sme o nich viedli 
štatistiku. Skúsenosti máme zatiaľ veľmi dobré 
ako s každým pracovníkom, ktorý chce niečo 
dokázať a snaží sa to dosiahnuť. Nerobíme roz-
diely podľa pôvodu.

Mohli by ste opísať, aké sú vzťahy na 
vašom pracovisku medzi Rómami a Neró-
mami?

  
Nad touto otázkou som musel chvíľu 

porozmýšľať, ale odpoveď je stále tá istá: Ne-
viem. Nesledujeme vzťahy medzi Rómami, 
Slovákmi, Nemcami, Rakúšanmi, Čechmi, 
Američanmi, Britmi, Poliakmi, Maďarmi, a tak 
ďalej... Na to je u nás v Dell Bratislava príliš 
veľa národností. Existuju len vzťahy medzi ko-
legami. A tie sú veľmi dobré.

Ak by mladí Rómovia, ktorí sú ešte na 
školách, prejavili záujem o stáž alebo prax vo 
vašej firme, umožnili by ste im to? 

Momentálne zvažujeme možnosti a prio-
rity firmy. Pripravujeme program praxe pre 
študentov vysokých škôl ekonomického smeru. 
Ďalšie plány sú zatiaľ len v našich hlavách. 
Veľmi radi ale privítame každého kandidáta, 
ktorý bude mať záujem stať sa členom nášho 
tímu.....

Jolana Čurejová

Redakcia Amenca vyslovuje poďakovanie 
spoločnosti DELL, s.r.o., za darovanie 
počítačov.

rozdiely podľa pôvodu
národnostnú štatistiku  zamestnancov

Dell, s.r.o., Bratislava získala v roku 2006 
od ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny ocenenie Najlepší zamestnávateľ 
ústretový k rodine, ktorým obhájila firemnú 
kultúru, s dôrazom na súlad rodinného a pra-
covného života.

Nové Európske obchodné centrum Dell 
v Bratislave  bolo oficiálne otvorené 1. 
marca 2007 a v súčasnosti okrem moder-
ných priestorov na desiatych poschodiach 
poskytuje zamestnancom zóny oddychu, 
profesionálne a jedinečné fitnes cen-
trum, dve štýlové kaviarne, terasy, vlastnú 
veľkokapacitnú jedáleň a trojpodlažné pod-
zemné parkovisko.
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V priestoroch Fakultnej 
nemocnice v Nitre sa stretli zástupcovia 

strán, ktorí riešili túto otázku. Hlavnou tema-
tikou  bola potreba kodifikovania rómskeho 
jazyka. Prišli na potrebu publikovania v 
rómskom jazyku, jeho vyučovania a publi-
kovania vo vysokoškolských učebniciach. 
Je potrebné trvať na tom, aby knihy a média 
využívali spisovnú formu rómskeho jazyka. 
Samozrejme, dôležitá je spolupráca zaintere-
sovaných zástupcov. Ak chceme, aby sa toto 
všetko uskutočnilo je nutné vytvoriť tím od-
borníkov, ktorí budú dopĺňať už existujúce a 
vytvárať nové odborné knihy.

Vzdelávanie rómskej národnostnej 
menšiny bola ďalšia téma diskusie. Prezento-
vali sa rôzne projekty, ktoré sa uskutočnili. V 
roku 2005 sa konali skúšky z rómskeho jazyka 
a literatúry. Zo 40 frekventantov 25 absolvo-
valo a obdržali certifikát, ktorí im umožňoval 

vyučovať na základných a stredných školách 
rómsky jazyk a ďalšie romologické predme-
ty. Samozrejme, podmienkou bolo, že všetci 
musia mať ukončené vysokoškolské vzdela-
nie. Títo absolventi budú oprávnení vykonať 
štátnu skúšku na Ústave romologických štúdií 
Fakulty socialnych vied a zdravotníctva UKF 
v Nitre. Komisia na skúšky z rómskeho jazy-
ka a literatúry bude zložená zo zahraničných 
odborníkov. Riaditeľ Ústavu romologických 
štúdií Jaroslav Balvín informoval prítomných 
o prípravách otvorenia nového odboru – róm-
sky jazyk a literatúra.

Záverom tohto stretnutia sa prítomní doh-
odli na ďalšom stretnutí, tentoraz na sekre-
tariáte splnomocenkyne vlády pre rómske 
komunity Aniny Botošovej.

Mgr. Mária Záhumenská, 
doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc.

Rómsky jazyk Rómsky jazyk 
a štátne skúšky ? a štátne skúšky ? 
Teraz skutočnosťou na  UKFTeraz skutočnosťou na  UKF
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Týždeň rómskej kultúry v Nitre
Medzinárodný deň Rómov 8. apríl je 

už niekoľko rokov príležitosťou pre sa-
motných Rómov priblížiť svoje hodno-
ty a kultúru širokej verejnosti a pokúsiť 
sa odstrániť predsudky majority voči 
rómskej minorite. Ústav romologických 
štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre si vzal túto myšlienku k srdcu a 
už po štvrtýkrát sa stal organizátorom 
Týždňa rómskej kultúry, ktorý sa konal 
v rámci Nitrianskych univerzitných dní. 
Podľa slov pedagogičky a organizá-
torky Juriny Rusnákovej na iniciova-
nie niektorých aktivít chýbali financie, 
avšak akcie, ktoré prebehli, mali veľký 
úspech. 

Posledný aprílový týždeň na 
študentskom internáte pod Zoborom pa-
tril vareniu a vypekaniu podľa receptov 
rómskej kuchyne. Šéfkuchár do zozna-
mu jedál zaradil i gója, národné rómske 
jedlo. „Chutia mi. Záleží však na tom, 
ako sú pripravené. Ak sa upečú, sú ešte 
lepšie,“ povedal po degustácii vedúci 
Ústavu romologických štúdií doc. PhDr. 
Jaroslav Balvín, CSc. Úlohou jedla je 
fyzicky a niekedy i psychicky posilniť, 
o čom svedčí aj rómsky jedálny lístok - 
hlavne chutne, mastne a výdatne. 

O úlohe tretieho sektora sa hovorilo 
v Študentskom domove Nitra. V jednej 
z miestností sa zišli zástupcovia orga-
nizácie CEPA - priatelia Zeme a študenti 
Ústavu romologických štúdií so zámer-
om diskutovať o možnostiach rozvoja 
rómskych osád. V rovnaký čas patrila 
ďalšia miestnosť zástupcom programu 
Pakiv Slovakia, ktorí prezentovali ciele 
a zámery vládneho programu Dekády 
začleňovania rómskej populácie od 
roku 2005 do roku 2015 na Slovensku.  
Po absorbovaní dôležitých informácií v 

rámci besied s jednotlivými organizá-
ciami sa nielen študenti Ústavu romolo-
gických štúdií, ale aj členovia projektu 
Pakiv mohli zaoberať prípravou na 
Bašavel, rómsky ples. Dupčeniu do tan-
ca podľa rezkých tónov rómskej kapely 
predchádzal príhovor Jaroslava Balvína 
a prorektora Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitre Doc. PaedDr. Miroslava 
Tvrdoňa, PhD. Povzbudili organizáto-
rov (dievčatá druhého ročníka Ústavu 
romologických štúdií) k iniciovaniu 
ďalšieho ročníka Týždňa rómskej 
kultúry a zároveň otvorili výstavu fo-
tografií s rómskou tematikou, ktorých 
autormi boli Martin Eckhart a Jaroslav 
Balvín. Počas vernisáže svoje hudobné 
nadanie a talent prezentovali umelci zo 
súboru Romanipe Lešťan z Ponickej 
Huty pri Banskej Bystrici. 

Organizátori Týždňa rómskej kultúry 
v Nitre 2007 ďakujú všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k or-
ganizovaniu jednotlivých podujatí. A 
ako sa vyjadril Jaroslav Balvín: „Nielen 
štúdiom je živý pedagóg, ale aj takýmito 
aktivitami, ktoré sú dôležité pre pre-
zentáciu študentov, pedagógov a celej 
myšlienky Ústavu romologických štúdií 
v Nitre, pripraviť Rómov na prácu pre 
prospech Rómov, ale tiež Slovákov a in-
ých národností, ktoré na Slovensku sú.“

Organizátori Týždňa rómskej 
kultúry sa už teraz pripravujú na ďalšie 
pokračovanie tohto projektu, a ako 
povedala Jurina Rusnáková, túto pre-
zentáciu rómskej kultúry chcú obohatiť 
aj o nové aktivity. Nechajme sa teda 
prekvapiť a s úctou privítajme Med-
zinárodný deň Rómov aj v budúcom 
akademickom roku.   

Jolana Čurejová
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 V rámci projektu sa na UKF, Ústave romo-
logických štúdií dalo vycestovať na týždennú 
prax do Českej republiky, do organizácie 
Člověk v tísni.

Ja som sa tiež zúčastnila a navštívila som se-
verozápadné Čechy- Sokolov a okolie. Náplňou 
praxe je nabrať čo najviac skúseností od odbor-
níkov fungujúcich v teréne. Priučiť sa praktikám 
a zručnostiam pri vykonávaní sociálneho pora-
denstva sociálne znevýhodneným občanom. V 
mojom prípade to bolo i pracovné poradenstvo, 
pretože pracovník TSP bol zároveň aj pracov-
ným poradcom. Keďže som navštívila osady na 
východnom a strednom Slovensku, mala som 
možnosť porovnávať prístup k práci s Rómami 
terénnych sociálnych pracovníkov tu na Slo-
vensku a v oblasti Čiech, ktorú som navštívila. 
Tam to je na vyššej úrovni. V Čechách je ten 
prístup k ľuďom humánnejší. Odzrkadľuje sa to 
v znižovaní sociálnych problémov i nezamest-
nanosti. U sociálnych pracovníkov  sa prejavuje 
vo väčšej miere snaha pomáhať druhým. Na 

Slovensku je to u niektorých skôr snaha pomôcť 
sám sebe. Napríklad môj terénny sociálny pra-
covník by si bez auta neporadil, pretože väčšinu 
času prežíva v teréne, jazdí za klientmi, kon-
zultuje s nimi o ich problémoch a navrhuje 
adekvátne riešenia a sám sa na riešeniach aj 
podieľa. Dovolím si povedať, že Rómovia na 
Slovensku sú na horšej úrovni ako Rómovia v 
Čechách. Naši „Cigáni” žijú v nehostinných 
podmienkach, v niektorých osadách bez vody 
a elektriny. Ako v dobe kamennej. Na rozdiel 
od českých 10 „Cigánov,” ktorí si žijú v bytov-
kách, poniektorí však v ošarpaných domoch a 
nehygienických podmienkach, ale predsa s vo-
dou a elektrinou.

Stretla som sa i s databázou klientov v elek-
tronickej forme, ktorú má organizácia zriadenú. 
U nás som zatiaľ na tento systém nenatrafila.

V Čechách je sociálna práca už zabehnutým 
systémom, kým na Slovensku sa ešte len roz-
bieha.

Táto prax ma veľa naučila a do môjho budú-
ceho profesionálneho života mi priniesla veľa 
dobrých skúseností.

Denisa Dudyová

Prax Sokolov

Ilustračné foto: Martin KurucIlustračné foto: Martin Kuruc
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Bývalý americký Bývalý americký 
veľvyslanec na univerziteveľvyslanec na univerzite
Na pozvanie Ústavu romologických štúdií 

UKF  v Nitre sa 4. mája 2007 uskutočnilo mi-
moriadne podnetné stretnutie. Mimoriadny a  
splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov 
amerických na Slovensku Rodolphe M. Wal-
lee sa stretol so študentmi a pedagógmi ústavu. 
Dnes už bývalý veľvyslanec diskutoval na témy,  
ktoré sa týkajú najzložitejšieho problému na 
Slovensku - diskriminácie.

Študenti mali právo pýtať sa akékoľvek otáz-
ky súvisiace najmä s problematikou ľudských  
práv a práv menšín, a tiež na rómsku problema-
tiku. R. Wallee otvoril veľmi priateľský dialóg o 
viacerých kritických témach. Vysvetľoval mno-
hé pozitíva  dodržiavania antidiskriminačného 
práva v USA a na Slovensku. Porovnal  úroveň 
právneho systému, vyspelosti demokratickej 
spoločnosti a pohľadov  z viacerých  uhlov. 
Počas jeho pôsobenia  na Slovensku sa ako  
veľvyslanec stretol s tými zástupcami tretieho 
sektora, ktorí sa zaoberajú znevýhodnenými 
skupinami obyvateľstva. Medzi ne patria 
aj rómske  mimovládne organizácie, ale aj 
organizácie, ktoré presadzujú rovnosť  šancí v 
slovenskej spoločnosti a zasadzujú sa za talen-
tované minoritné  deti. Podľa R. Walleeho je 
podieľ rómskej komunity na úrovni desiatich 
percent k majoritnej spoločnosti. Zásadnou ne-
výhodou je, že Rómovia nemajú žiadneho svoj-
ho zástupcu  v slovenskom parlamente.

  Hovoril o mnohých stretnutiach na komunál-
nej úrovni - so starostami a primátormi miest 

a obcí, ktorí majú mnohé predsudky voči 
rómskejkomunite.  Keď hovoril o pozitívnych  
skúsenostiach pri riešení podobných otázok,
nie  vždy sa vraj stretol s pozitívnou reakciou, 
alebo nastalo rozčarovanie zo strany  samosp-
ráv. Študentom pripomenul historický fakt, že 
aj v USA  sa dlho potlačovali práva černošskej 
komunity. Vyzdvihol osobnosť Martina Luth-
era Kinga, ktorý  sa vypracoval na poprednú 
osobnosť  a ako  prvý začal hýbať myšlienkou 
rovnosti rás v ľudských mysliach  a vedomí... 
„Povzdvihol sebavedomie farebnej komunity a 
ukázal im svetlo,” povedal Wallee.  Veľvyslanec 
bol prekvapený vysokou úrovňou znalostí a 
prehľadom študentov, ktorí s ním diskutovali v 
anglickom jazyku. Najmä rómskych študentov  
povzbudil k ďalšiemu rozvíjaniu svojich talen-
tov a akademickému štúdiu.  

Ocenil poslanie, prácu a výsledky Ústavu 
romologických štúdií, zanietené  pôsobenie 
niektorých organizácií, ktoré majú vplyv na 
rozvoj vzdelanosti a osvety v rómskych komu-
nitách v našom stredoeurópskom priestore. Ich 
činnosť označil za nenahraditeľnú...

Nevyhnutný pre posilnenie rómskej komu-
nity je zásadný prístup každého dieťaťa k zák-
ladnému vzdelaniu. Názory jeho bývalého 
veľvyslanca boli pre študentov obohacujúce. 
Boli zdrojom poznatkov k problematike a mo-
tivujúce  k ďalším možnostiam riešenia proble-
matiky. 

Zuzana Klementová
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Amenca: Pán veľvyslanec, ako by ste sa vy 
ako mladý Róm  v roli mladého človeka rómske-
ho pôvodu  snažili pomôcť Rómom?

RW: Myslím, že je veľa spôsobov ako sa začleniť 
do spoločnosti a pomôcť rómskej komunite.

Rómovia majú mnoho hlasov, ktoré treba 
počúvať. Hlavne je potrebné, aby dostali dôveru z 
vlastných radov. Podstatné je, aby sa zástupcovia 
Rómov snažili dostaťdo zastupitelstiev a aby boli 
zvolení ako poslanci do regionálnych mestských 
zastupiteľstiev. Takto môžu získať rešpekt majo-
ritnej skupiny poslancov. Potrebné je aj snažiť sa 
o začlenenie sa do vyšších územných orgánov. To 
je legislatívne jediná možnosť stať sa hlasom  tejto 
komunity. 

Nie je ľahké dostať sa do tejto pozície, ak ste 
Róm.  Povedať:  „Aha,  tu som a ja  chcem byť zvo-
lený do zastupiteľstva.“

Amenca: Existuje návod podľa čoho by sme 
sa mohli riadiť?

RW: Spôsob, akým sa dá zapojiť, je spolu- 
pracovať s ľuďmi, ktorí sa snažia pomáhať tejto 
skupine obyvateľstva.  Sú to kandidáti v komunál-
nych voľbách do mestského alebo obecného 
zastupiteľstva . Nie je to ľahké. Je to komplikovaný 
proces . Dôležité je naučiť sa v tomto politickom 
procese, že človek je aj neúspešný a aj stráca pod-
poru. Napríklad prezident George W. Bush   pri 
uchádzaní sa o miesto v kongrese  nebol zvolený. 

Prezident Clinton tiež nebol zvolený za guver-
néra v štáte  Arkansas . Keď som hovoril pred sku-
pinou rómskych aktivistov, mal som prezentáciu o 
živote a kariére Abrahama Lincolna - je to príklad 
človeka, ktorý pred tým, ako sa stal prezidentom, 
tiež nebol úspešný vo veciach, do ktorých sa pustil. 
Dôležité je nikdy sa nevzdávať  v tom, čo robíme a 
stále pokračovať a skúšať ďalej.

Amenca: Ak vychádzame z postavenia Rómov 
na Slovensku, je to veľmi ťažká situácia vstúpiť 
do politiky, predísť stereotypu a prelomiť ba-
riéry -  aby mladí Rómovia mohli byť aktívni.

RW: Príkladom môžu byť Afroameričania. Je 
treba začať s menšími úspechmi, krôčikmi, a snažiť 
sa o malé uznanie zo strany majority. Napríklad sa 
treba  snažiť, aby ste sa uplatnili na komunálnej 
úrovni -  napríklad v obci, kde je väčšina rómskej 
populácie a primátor Róm. Napríklad v oblasti 
Košického kraja,  Prešovského kraja a južného Slo-
venska, kde by títo zástupcovia už mali hlas. Títo 
ľudia poznajú verne problémy svojej komunity a 
môžu ich postupne riešiť.

Poznám prípad Petra Poláka, ktorému chý-
balo len 280 hlasov, aby sa dostal do parlamentu. 
Dôležitá vec je, aby strany spolupracovali aj s 
hlavnými politickými  parlamentnými stranami a 
povedali, že  potenciál hlasov je veľký a rómska 
komunita je početná a snažili sa spolupracovať so 
stranami, ktoré by zaujímala táto problematika. 

Amenca na diplomatickej pôdeAmenca na diplomatickej pôde

Zástupcovia redakcie Amenca dostali exkluzívnu možnosť  stretnúť sa s Rodolphe „Skip“ Zástupcovia redakcie Amenca dostali exkluzívnu možnosť  stretnúť sa s Rodolphe „Skip“ 
M. Valleem, na pôde DAB, v reprezentatívnych priestoroch, kde mali jedinečnú príležitosť M. Valleem, na pôde DAB, v reprezentatívnych priestoroch, kde mali jedinečnú príležitosť 
hovoriť s veľvyslancom o činnosti jediného časopisu tohto druhu na Slovensku. Redakcia by hovoriť s veľvyslancom o činnosti jediného časopisu tohto druhu na Slovensku. Redakcia by 
sa chcela poďakovať za spoluprácu Jánovi Greššovi a oddeleniu Vonkajších vzťahov Am-sa chcela poďakovať za spoluprácu Jánovi Greššovi a oddeleniu Vonkajších vzťahov Am-
basády Spojených štátov amerických.  Redakcia Amenca položila pár otázok veľvyslancovi. basády Spojených štátov amerických.  Redakcia Amenca položila pár otázok veľvyslancovi. 
Toto stretnutie bolo veľmi neformálne a  veľvyslanec sa veľmi živo zaujímal o proces tvorby Toto stretnutie bolo veľmi neformálne a  veľvyslanec sa veľmi živo zaujímal o proces tvorby 
časopisu ako aj o členov VVS  NITRA.časopisu ako aj o členov VVS  NITRA.
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Amenca: Existujú nejaké projekty, ktoré by 
mohli pomôcť mladým Rómom zapojiť sa do 
týchto aktivít? 

RW: Pred tým ako sa Slovensko dostalo do EÚ, 
sme mali veľmi veľa programov, ktoré sa venovali 
tejto problematike, ktorú koordinovala organizá-
cia US AID a mnohé z nich boli zamerané (či už to 
bolo v Čechách, Maďarsku alebo na Slovensku) na 
riešenie problémov rómskej komunity.

 Niektoré projekty stále pokračujú, ale v súčasnej 
dobe sa tieto finančné zdroje presunuli do oblasti 
iných krajín Afriky a na Blízky východ. Pretože 
sa predpokladá, že Slovensko má k dispozícii 
určité zdroje financií, ktoré môžu pomôcť. Tých 
finančných zdrojov na ambasáde  je už pomenej 
na konkrétnu pomoc, ale snažíme sa morálnou 
podporou vyzdvihovať mnohé pozitívne prík-
lady v rómskej komunite - vzory, jednotlivci, ktorí 
môžu slúžiť ako model pre ostatných. Snažíme 
sa vyzdvihovať ich prínos na konkrétnych 
podujatiach, aby sa dostali do médií a aby sa o tom 
začalo viac hovoriť. Určité peňažné zdroje existujú 
na oddelení Vonkajších zdrojov. Jeden z projektov, 
ktoré sme podporili, je Detský tábor a podporíme ho 
znova. Podieľala sa na tom organizácia Ľudia proti 
rasizmu.

V tábore boli deti rómske aj nerómske, učili sa 
angličtinu a hrávali futbal. Moji dvaja synovia sa 
zúčastnili tohto tábora, kde si zahrali futbal. Počas 
môjho pôsobenia na Slovensku sme organizovali 
Futbalové kliniky, kde  hrali rómske aj nerómske 
deti spolu futbal a pracovali s mladými ľuďmi. 
Hovorili s nimi a ukázali  im problémy týkajúce sa 
všetkých. 

Pozícia amerického veľvyslanca je výhodná v 
tom, že ak niečo robí americký veľvyslanec  hneď je 
to uvedené v médiách a hovorí sa o tom. Tak môžem 
poukázať na konkrétnu vec. My sa snažíme práve 
toto využiť, a aj takto napomáhame lámaniu stereo-
typov na slovenskom mediálnom poli.

 Práve teraz spolupracujem s Rómskou tlačovou 
agentúrou - RPA, aby sme vytvorili priestor pre 
zviditeľnenie úspechov jednotlivcov na našej we-
bovej stránke a tým vyzdvihli pozitívne príklady. 
Tento nápad som čerpal od môjho kolegu z Českej 
republiky, kde vydali knihu O úspešných Rómoch. 
Ukázali aj osobnosti z tejto skupiny obyvateľstva a 
bol by to skvelý nápad spraviť takúto knihu na Slo-
vensku. My ešte nie sme v takejto pozícii, ale pra-
cujeme na tom.

Amenca: Vaše aktivity boli uverejnené aj v 

komerčných televíziách, a to je silné médium.
RW: Aktivity ambsády monitorujú všetky tele-

vízie. Snažíme sa o to, aby sme ľudí ukázali v tom 
najlepšom, pozitívnom svetle. 

Amenca: Ako ste spokojný s príspevkami, 
ktoré sú odvysielané? Ako ste vnímali podanie 
správ po odvysielaní príspevku? Často sa v mé-
diách prekrútia fakty a potom to vyznie inak ako 
to je v skutočnosti. Nestáva sa vám, že si to pris-
pôsobia podľa seba?

RW: Môžem povedať, že aktivity, na ktorých 
som sa zúčastnil, boli podané bez akýchkoľvek 
pozmenených informácií. Rómsky tábor, kde som 
sa zúčastnil, snímala aj televízna stanica TA3. 

Amenca: Sú vaše projekty zamerané na 
mladých Rómov? Pracujú na ambasáde aj ne-
jakí kvalifikovaní  Rómovia?

RW: Vzhľadom na populáciu, ktorej desať per-
cent tvoria Rómovia, by mali podľa môjho názoru 
aj byť zastúpení na všetkých pozíciách na pracov-
nom trhu. V súčasnosti podporujeme nadaných 
mladých ľudí, aby pracovali hlavne na svojej ja-
zykovej príprave. Podmienka pracovania na am-
basáde je excelentná úroveň anglického jazyka. 
Samozrejme, boli by sme veľmi radi, keby sa hlá-
sili aj mladí vzdelaní Rómovia. Pre mňa osobne je 
dôležité, aby zamestnanci ambasády odrážali vzor-
ku obyvateľstva, takže nevylučujem možnosti aj 
pre takéto ambície. Rád by som povzbudil všetkých 
rómskych študentov k štúdiu cudzieho jazyka, 
a nielen anglického. 

Amenca: Pán veľvyslanec, myslíte si, že by ste 
mohli podporiť nejako projekt Amenca?

RW: Budem rád, ak tento časopis budem 
môcťukázať kolegom a aj na inej diplomatickej ro-
vine pri stretnutiach ako príklad pozitívnej práce a 
odhodlania. Chcel by som vás povzbudiť a zaželať 
vám veľa úspechov .

Amenca: Mohli by našim čitateľom zanechať 
nejaké posolstvo?

RW: Nevzdávajte sa, pretože aj v našej krajine 
prešli Afroameričania veľkými  prekážkami.

  Teraz a aj v minulej vláde sa objavili vo vysokej 
funkcii ministerky zahraničných vecí . Verím, že aj 
na Slovensku príde obdobie, kedy aj Rómovia budú 
mať svoje zastúpenie vo vláde.

  Zuzana Klementová

Poznámka redakcie: Rozhovor vznikol ešte v 
čase , keď bol Rodolphe M. Wallee veľvyslancom 
USA na Slovensku.
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V koži rómskej ženy
„Buď hrdá na to, že si Róm-

ka“.  Tieto otcove slová ma 
sprevádzali a doposiaľ spre-
vádzajú cestou môjho života. 
Musím sa však priznať, že byť 
Rómom vôbec nie je med lízať. 

Na základnej a strednej 
škole som sa s veľkým rasiz-
mom zo strany spolužiakov 
nestretla. Oveľa viac som to 
však pociťovala zo strany 
mojich učiteľov. Je to smut-
né. Práve učitelia by mali ísť 
príkladom svojim žiakom. Mu-
sela som vždy preukázať svoje 
vedomosti dvojnásobne. Keď 
som potom odišla na vysokú 
školu, v meste v ktorom som 
študovala, som sa stretla s dis-
krimináciou na svojej vlastnej 
„rómskej koži“ po prvýkrát. 
Tu som pocítila, aké to je, keď 
vás niekto nechce vo svojom 
podniku alebo v reštaurácii 
obslúžiť. 

Bolo to pre mňa veľké 
poníženie. Nelíšili sme sa ničím 
od okolitej spoločnosti. Čisté, 
upravené, pekne oblečené, no v 
koži Rómky. Škola už skončila, 
úspešne som vyštudovala na 
magisterku. Myslíte si, že to 
pomohlo? Veru nie. Vždy mám 
v sebe tú úzkosť, strach, pocit, 
že na hocijakom kroku sa mi 
môže niečo stať len preto, lebo 
som Rómka. 

Hoci mi bolo ublížené zo 
strany majority, nedávam 
všetkých do jedného vreca. Nie 
sme predsa všetci rovnakí. No 
všade sa nájdu „výnimky“. Čo 
mám tým na mysli? Niektorí 

Rómovia sa nestarajú o svoje 
deti tak, ako by mali. Je to prav-
da. Či už vlastným pričinením 
nedbajú o to, aby chodili pra-
videlne do školy, nehľadajú 
si zamestnanie. Vyhovuje im 
„jednoduchý“ spôsob života. 
No sme aj takí, ktorí sa starajú 
o to, aby sa im v živote lepšie 
žilo. Ale ani starostlivosť o svo-
je ratolesti, dôraz na štúdium, 
zlepšenie si svojej životnej 
úrovne nepostačuje okoli-
tej spoločnosti na to, aby nás 
rešpektovala a neodcudzovala 
za našu nádhernú snedú farbu 
pleti. 

Napriek tomu všetkému 
som naozaj hrdá na to, že som 
Rómka. Toľko krásneho bo-
hatstva aké so sebou nesieme, 
nám môže mnoho ľudí len 
závidieť. Nemám na mysli iba 
našu cennú kultúru, ale aj úctu 
jeden voči druhému, úctu voči 
staršiemu, ktorá chýba majo-
ritnej spoločnosti. Málokde by 
ste našli v domove dôchodcov 
odloženého staršieho Róma. 
Starý Róm v rodine znamená 
puto, ktoré drží celú rodinu 
pohromade. 

Možno keby táto úcta sa viac 
prejavila aj medzi Nerómami, 
tak by si dokázali vybudovať  v 
sebe samých aj tu toleranciu a 
chápanie  tých „iných“.

Ako sa teda cítim v koži 
rómskej ženy? Celkom dobre, 
páči sa mi. Je krásne snedá, 
pútavá a pre môjho priateľa 
vzrušujúca.

Beáta Žoltáková
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Andre romaňi džuvľakri cipa 
„Av barikaňi, hoj sal 

Romaňi.“ Kale dadeskre 
lava manca džanas he džan 
calo miro dživipen.

Mušinav te phenel, hoj te 
avel andre romani cipa nane 
avgin te čarel.

Pre zakladno he stredno 
škola me man bare rasiz-
musa pale sera le gadženca 
narakhľom.

Buter oda dikhavas pale 
sera le sikhľarendar. Oda 
hin smutno. O sikhľarde 
bi kamenas te džal sar te 
priklados peskre rakle. 
Mušinavas peskro džaniben 
te sikhavel duvar kajci buter 
sar o gadže. Sar palis geľom 
pre uči škola, adro foros 
kaj sikhľuvavas, me man 
rakhľom la diskriminacia-
ha pre miri „romani cipa“ 
peršivar. kodoj dikhľom, 
sar oda hin, te tumen vareko 
nakamel andre peskro pod-
nikos abo andre reštauracia 
te mukel te bešel. Oda has 
perdal mande bari ladž. 
Nisoha nasamas aver sar o 
gadže. Žuži, šukar urde, no 
andre romani cipa.

E škola pregeľas, lačhes 
stuďindžom avri pre ma-
gistra. Gondolinen tu-
menge, hoj oda ažutinďa? 
Čačipnaha, na. Furt man 
darav, he čujinav, hoj pre 
sako krokos šaj pes mange 
vareso ačol ča vašoda, hoj 
som romaňi. He te mange 
kerel pharipen gadže, 
načivkerav len andro jekh 

gono. Na sam savore jek-
hetane. Pre sako than pes 
rakhen „avre manuša.“ So 
oleha gondoľinav? Var-
esave Roma pes naľikeren  
palo čhave sar bi kamenas. 
Oda hin čačipen. Naľikeren 
pes pal oda, hoj o čhave te 
phiren andre sikhľardi, na-
roden peske buči. Lačes 
hin lenge kavka te dživel. 
No sam he kajse, so pes 
ľikeren  pal oda, kaj pes 
lenge feder te dživel. No the 
pes ľikeren palo čhave, sik-
haven pes, feder dživipen 
napostačinel le gadženge, 
kaj amen te rešpektinen, 
kaj amen te naodcidzinen 
pal amari šukar kavejošo 
cipa. Vašoda savoro, som 
barikani, hoj som Romani. 
Kajci but „barvaľipen“ so 
peha hordinas, šaj amenge 
but manuša zavidzinen. Na 
gondoľinav ča pre amari 
barvaľi kultura, the pre 
paťiv kijo phure manuša, 
so naprindžaren o gadže. 
Andro kher perdal phure 
manuša nane phuro Rom. 
Phuro Rom andre famiľija 
hino putos, so ľikerel cala 
fameľija jekhetanes. Te kaja 
paťiv prindžarena o gadže, 
džanen bi te prindžarel le 
avronen manušen.

Sar man čujinav andre 
romani džuvľakri cipa? 
Lačes, šukar hini. Hini 
kavejošo, šukar the  perdal 
miro pirano hini labardži.      

Beáta Žoltáková
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Každoročne putujú desaťtisíce Rómov z celej 
Európy k miestu na francúzskom juhu, ktoré sa 
pre rómsky národ stalo symbolom. To miesto 
sa volá Saintes–Maries–de-la-Mer. Uprostred 
tohto malého mestečka pri ústí rieky Rhôny 
stojí kostol pripomínajúci pevnosť. V krypte 
tohto kostola, pod podlahou jeho hlavnej lodi, sa 
ukrýva socha najväčšej rómskej svätice – Kali 
Sáry. Každoročne 24. mája jej vzdáva množstvo 
Rómov, množstvo rómskych rodín svoju pokoru 
a prosbu za dobrý život svojich blízkych. Kali 
Sára je odievaná rómskymi ženami do krásnych 
šiat, ktoré sa majú zaskvieť v obrovskom sprie-
vode, ktorý každý rok 24. mája približne o 11. 
hodine rannej vyráža , naplnený obrovským 
emocionálnym nábojom, k brehom Stredozem-
ného mora. Nad hlavami ľudského davu sa húpa 
krásna socha svätej Kali Sáry, nesená pažami 
najvýznamnejších Rómov južného Francúzska. 
Sochu obklopuje kavaléria jazdcov na bielych 
koňoch, ktorá chráni svätú Sáru pred davom 
Rómov, ktorí by jej chceli byť čo najbližšie. A 
tak sa sprievod valí ulicami Saintes–Maries–de-
la-Mer až k morskej pláži a spoločne so sochou 
Kali Sáry vstupuje do plytkého mora. Jazdci na 
koňoch idú do mora prví, obklopujú Kali Sáru 
širokým polkruhom a vzdávajú jej česť. Len let-
mý dotyk šiat Kali Sáry spôsobuje zázrak. Voda 
vôkol sa stáva ozdravnou a všetci ľudia naokolo, 
Rómovia i Nerómovia, sa ňou umývajú, vnárajú 
sa do morských vĺn, umývajú vodou svoje deti a 
s náboženským zanietením prežívajú okamžiky 
znovuzrodenia v prítomnosti najsvätejšej 
rómskej svätice Kali Sáry. Po chvíli, ktorá sa pre 
mnohých stáva večnosťou a jedným z najväčších 
zážitkov života, sa kavaléria bielych jazdcov for-

muje znovu okolo svätej sochy, významný róm-
ski muži odnášajú svätú Sáru späť na jej miesto 
v kostole za zvukov starej provensálskej hymny, 
ktorá bola modifikovaná pre túto príležitosť na 
Li gitan soul catouli.  Patrónka nenávidených 
bude potom ešte do polnoci navštevovaná a 
uctievaná podľa takmer nemenného rituálu, 
ktorému predchádza 
zastávka pred loďou 
svätých Márii, ktorá 
je vystavená v hlav-
nej lodi kostola. Bude 
objímaná a zahrňovaná 
bozkami žien, budú 
pred ňu kladené ro-
dinné fotografie, 
najrôznejšie predmety, 
budú sa v kostole konať 
krstiny, a tak ďalej. 

Druhý deň, 25. mája, 
pokračuje slávnosť 
svätých Márií. Po-
dobne ako Kali Sára 
sú sošky dvoch svät-
ých Márií – Márie Sa-
lomé a Márie Jakobé, 
ktoré boli blízkymi prí-
buznými Panny Márie, 
vynesené rómskymi 
mužmi  znovu k moru. 
Tam sú naložené na 
rybársku loď a týmto 
aktom si spomínajú na 
udalosť, ktorá sa podľa 
povesti stala 42 rokov po ukrižovaní Krista v 
ústí rieky Rhôny. Ako sa táto udalosť odohrala, 
to je doposiaľ predmetom úvah mnohých histo-
rikov, autorov legiend, spisovateľov, básnikov 
i náboženských teoretikov. Základom príbehu 
bolo to, že dve sväté Márie so svojou egyptskou 
slúžkou Sárou sa dopravili na nákladnej lodi z 

MOTTO
„Tajemství Černé Sáry, patronky Romů, nebude 

patrně nikdy odhaleno. Romové přicházejí do Sain-
tes- Maries-de-la-Mer „od pradávných časů“, prý 
aby vzdali své patronce úctu a poděkovali jí nebo po-
prosili o ochranu jak ji, tak obě svaté Marie.“

                                             Postolle, Angèle. 1998, s. 51.

Kali Sára
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miesta Ježišovho ukrižovania do blízkosti ústia 
rieky Rhôny a tam pokračovali k brehu v lodi 
bez plachiet a vesiel. More bolo búrlivé a sväté 
Márie boli zachránené ich slúžkou Sárou, ktorá 
sa vrhla do vĺn a s pomocou zlatého delfína, ktorý 
sa náhle zjavil v mori ako zjavenie, sa jej podari-
lo dopraviť obe Márie do bezpečia francúzskeho 
brehu. To bola verzia katolíckej cirkvi. Rómska 
verzia vraví, že na brehu najväčšej francúzskej 
rieky sídlili v tej dobe Rómovia, ktorých viedla 
ich matka, ktorá pochádzala zo vznešeného rodu 
a poznala mnohé tajomstvá. Jedného dňa mala 
zjavenie a videla tri sväté ženy (tu je rozdiel v 
uvedenom počte svätých Márií), ktoré zápasili 
s morským živlom. Nelenila a v malej loďke sa 
vrhla ženám na pomoc. V poslednej chvíli, ne-
vediac prečo vhodila do mora svoje šaty. Vďaka 

tomu sa sväté Márie 
zachránili a za odmenu 
Kali Sáru pokrstili. 

Od roku 1935 sa do 
tej doby prebiehajúca 
púť stala katolícky 
uznávaným sviatkom a 
Kali Sára vystupuje ako 
prvá svätá žena Rómov. 
Púť do Saintes–Maries–
de-la-Mer vyjadruje 
nielen u Rómov 
uznávaný kult matky a 
ženy, ale vyjadruje tiež 
hlbokú spätosť rôzno-
rodých kultúr. Niektorí 
Rómovia by radi urobili 
z púte symbol mýtickej 
jednoty rómskeho 
ľudu. Avšak púte sa 
zúčastňujú príslušníci 
rôznych cirkví. Púť 
má tiež veľký sociálny 
význam pre Rómov. 
Umožňuje známym aby 
sa zišli, neznámym aby 
sa spoznali. Dohovárajú 

sa tu svadby, uzatvárajú obchody a predávajú 
životne dôležité informácie. Spoločné je Ró-
mom to, že v Kali Sáre uctievajú Božiu ener-
giu v podobe Matky (či už Sáry alebo Márie). 
Najdôležitejšou funkciou tejto najznámejšej 
rómskej púte je funkcia zhromažďovacia. A ni-
elen pre Rómov. Púť sa stala symbolom etnickej 

tolerancie.
Všetky teórie i načítané informácie, ktoré o 

putovaní k svätej Kali Sáre môžete získať v li-
teratúre, nie sú nič oproti vlastnému poznaniu. 
Sám som navštívil rómsku púť 24. mája 2000. 
Pocit z tejto udalosti je taký, že by som sa tam 
chcel vrátiť. A nielen sám. Preto si myslím, že by 
nebolo na škodu, aby tento pocit získali i ďalší 
kolegovia a študenti našej fakulty. Čo nám brá-
ni, aby sme sa 24. mája 2008 sa púte zúčastnili? 
Z našej fakulty by mohli ísť najmä tí, ktorí chcú 
veci poznať nielen z literatúry, ale i vidieť na 
vlastné oči...

Jaroslav Balvín
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Ako takmer každý smrteľník, aj ja si ranné 
zobúdzanie spríjemňujem zapnutím rádia. 

„...a sú tie Cigánky strašne škaredé,“ vyjadru-
je sa istý politik v médiu. A opäť veľmi úspešne. 
Každých tridsať minút sa v ten deň jeho vyjadre-
nie opakovalo. Zaujímavé, pomyslím si. 

Opäť nevie čo hovorí. Ak by vedel, jeho 
manželka by nemala tmavé vlasy a tmavé oči. 
A po dovolenke pri mori určite vyzerá ako „tie 
škaredé Cigánky“. Že by trpel slabozrakosťou 
alebo slabosťou na tmavovlásky!

Nanešťastie nie som blondína a jeho 
„úprimný“ pohľad na Rómky ma pobavil.    

Po rannom žartíku pokračuje môj deň cestou 
do školy.  „Tam Cigáni jedia potkanov.“ Sedím 
v autobuse a na(ne)šťastie počúvam tieto slová 
z úst trasúcej sa starej babky. Pozdravujem ťa, 
poklad múdrosti. Prenášaš z generácie na gene-
ráciu (dokonca aj v autobuse) mimoriadne zau-
jímavé tlmočenie nielen biedou bitých Rómov. 

Tvojim odznakom sa stáva mládež (tvoj vnuk 
či vnučka), ktorá na základnej škole počas se-
minára o multikulturalizme na Slovensku, 
vyhlasuje prospešnosť existencie hnutia Skin-
heads. (V priebehu dvoch hodín facilitácie na 
danú tému som menšinovo pozorovala, ako 
sa k tomuto názoru prikláňa väčšina mladých 
ľudí.)Vraj sú poriadkumilovní a čistia krajinu 
od nečistôt. A poriadkumilovných mladíkov 
i diev je, nielen na Slovensku, dosť. Tlačia na 
takzvanú. „nečistotu“ svojimi pálkami i kana-
dami, svojimi výrokmi o čistej rase ohrozujú, 
napádajú, zabíjajú. A my, s kolesom na vlajke, 
hrkoceme sem a tam. Tam i tu, kde rokujú o pri-
jatí antidiskriminačného zákona v očakávaní 
humánneho prístupu. (Ten však nezabráni nie-
komu, napr. riaditeľke študentského domova, 
aby mne, študentke rómskej národnosti, nevzala 
počas zimného obdobia ohrievač z izby, kde je 
nulová teplota s odôvodnením, že ho potrebuje 
iný študent, z radov majority.)

Po mrazivej ceste autobusom konečne sedím v 
triede a očakávam začiatok odborného seminára 
so zameraním na ohrozené sociálne skupiny.

 „Rómovia sú iní,“ odznelo z úst mladej, 
budúcej doktorandky na akademickej pôde. 

(Na pôde, ktorá pre rozvoj rómskej kultúry 
sa môže pýšiť svojou jedinečnosťou v celej Eu-

rópe. Ako by tento opakujúci a osvojený výrok 
niektorých „zainteresovaných“ nestačil, iný 
fakultný zamestnanec  cigánskych študentov 
(teda aj mňa) označil za okrádačov žiaroviek na 
meotare.) 

Možnože mám na hlave žiarovkové tykadlá 
a možno som pestrofarebná mimozemšťanka. 
Musím sa pozrieť do zrkadla. Sklamalo ma. Bez 
žiaroviek na hlave a pestrých farieb vyzerám 
ako človek.

Romale, nemusíte sa pozerať na svoju 
podobizeň. Vy, ktorí si myslíte, že sme iní, noste 
so sebou zrkadlá. Zrkadlá do duše. (Nezľaknite 
sa, prosím.) Ja, teda Rómka, nie som iná. Len 
podmienky pre život mám iné. Marginali-
zované prostredie v obklopení komfortu živej 
prírody, ľudsky i štatisticky odmietavé postoje 
spoločnosti, úspešné medializovanie života Ró-
mov s účelom šokovania divákov prinášajúce 
takzvanú inakosť.

Prednášky o mojej inakosti našťastie stratili sa 
v minútach a po nich nastupujú hodiny v práci.   

Je desať minút po desiatej hodine večer. Sedím 
na recepcii a z vedľajšieho stola ku mne  dolie-
hajú  slovné hlášky zabávajúcich sa Čechov pri 
treťom pohári piva. Ako ináč, ak nie na „účet” 
Rómov. 

„Bolo ich tam kopec, samá černota...“ „Hit-
ler ich mal vtedy všetkých zabiť.“ Dotyčný 
zabávač si neuvedomuje jednu vec. Ak by sa je-
ho neľútostné želanie stalo skutočnosťou, nemal 
by o čom rozprávať a bolo by po zábave. A tak 
sa môže rozčuľovať,  a pritom aj „zarábať” na 
svojej zábavyschopnosti. Veď napokon, nejde o 
jeho „účet”. (A ja som mu pri platiacom pulte 
naúčtovala dokopy šesť pív za celý večer). Má 
ten človek ale smolu. Jeho želanie sa nes-
plnilo, a ako by to pre jeho ťažký osud 
nestačilo, ešte „černota“ mu na konci 
dňa inkasuje jeho konzumáciu.  

Po polnoci vypnem všetky 
svetlá, vypnem rádio a s ús-
mevom na tvári skonzu-
mujem dianie jedného 
dňa. Zaspávam. V 
čiernej tme.   

Jolana 
Čurejová  

Na účet černošky
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Sar sako manuš, he me mange tosarla sar 
uščav, mukhav o radio. „...save hine ole romane 
džuvľa džungale,“ phendžas jekh politikos and-
ro radios. A pale sako tranda minuty pes leskre 
lava mukhenas. No lačhes, gondoľinav mange. 
Hinke nadžanel so vakerel. Te bi džanelas, leskra 
romňa by nahas kale bala, the kale jakha. A palo 
drom pašo paňi dičuvel sar o „džungale romane 
džuvľa.“ Te jov nalačhes dikhel, abo cerpinel 
kamibnaha pre kale džuvľa.

Me na som parnebalengri džuvľi the leskro 
„čačipen“ pro romane džuvľa man asardžas.

Pal kada pheras džal miro džives le dro-
meha andre sikhľardi. „Kodoj o Roma chan le 
patkaňen.“ Bešav andro autobusis te he šunav 
kale lava palo muj phurakrake džuvlake. Pali-
kerav tut, barvalipen la godžakri. Hordines pale 
generacia kija generacia (he andro autobusis) 
o lava palo na ča la bidaha marde Roma. Tiro 
odznakos pes ačon o terne manuša (tiri vnučka 
the o vnukos), so pre zakladno sikhľardi pro 
seminaris palo multikulturalizmus palo Sloven-
sko, phenel hoj hin lačhes hoj hine o Skinheda 
pro Slovensko. ( Duj ora pašo vakeriben pre 
kaja tema sar menšina šunavas so del duma o 
but terne manuša). Hoj hine uže the užaren avri 
e them le džungaľipnastar. The uže murša the 
džuvľa hin, na ča pro Slovensko, but. Maren pre 
„mel“ peskrenca palkenca the kanadenca, pesk-
renca lavenca pale uži rasa daraven, maren the 
murdaren. The amen, la rovta sa pre flaga, phiras 
kutka – katka.

Kodoj the kadaj, kaj pes vakerel palo te lel o 
diskriminačno zakonos so by kamelas te kerel 
lačhen le manušen. ( Oda aľe naphenela varekas-
ke, sar e direktorka palo internatos, kaj mange 
romaňake džuvľake te nalel o ohrievačis pale 
izba pro jevendukro časos, perdal o gadžo).

Pale šilalo drom le autobisiha bešav andre 
trieda a užaravav pro seminaris palo Roma.

„O Roma hine aver,“ phendža terni, buduco 
doktorantka pre akademicko phuv. ( Pre phuv, 
so per dal romani kultura šaj avel barikani, hoj 
hini ča jekh pre cali Europa. Sar te kale lava 
„varesavenge manušenge“ na avnas dos, aver 
baro manušar pre kaja sikľardi, phendža, 
hoj o romane študenta (taj he me) čorde e 
žiarovka palo meotaris). Gondoľinav, 
hoj man hin tykadla pro žiarovky 

a gondoľinav mange, hoj som mimozemšťanka. 
Mušinav man te dikhav andro gendalos. 
Sklamindžas ma. Bijo žiarovky the but farby 
dičuvav sar manuš.

Romale, namušinen tumen tedikhel andro 
gendala, tumen, so tumenge gondoľinen, hoj 
sam aver, hordinen tumenca gendala, Gendala 
andre vodi. (Napredarana tumen, mangav tu-
men).

Me, romani čhaj, nasom aver. Ča  dživipen hin 
man aver. O dživipen dural khatar gadže pašo 
veš, le manušendar the papirendar na kamiben, 
sikado o dživipen andro media, kaj te sikaven le 
romen sar „aver manušen.“

O seminara, hoj som aver manuš, pregele le 
minutenca the pal lende džan o ora andre buťi.

Hin deš minuti palo deš ora rači. Bešav pre 
recepcia the palo aver skamindc šunav o lava le 
gadženge palo Čechy pašo trinto poharis lovina. 
Sar aver, te na pro učtos le romenge.

„Has odoj but, samo kaľipen...“ „O Hitleris 
len kamelas akor savoren te murdarel.“ Oda 
manuš so oda delas duma nadžanel oda hoj. Te 
by pes leskro kamiben ačiľahas, nahas by les pal 
soste te del duma, the has by pale zabava. The 
kavka šaj pes choľarel, the pa šoda he te „kidel o 
love“ pre peskro pheras. Them paľis oda nadžal 
pre leskro „učtos.“ ( The me leske phendžom, 
hoj te počinel šov loviny palo calo rat). Nane 
kales manušes bacht. Leskro kamiben pes na 
ačiľas, the sar te pro leskro dživipen na 
avľahas but, mek „o kaľipen“ leske kijo 
rači inkasinel leskri pijatika. 

Pale bari rat murdarav avri sa-
vore žiarovky, murdarav avri 
o radios the le asabnaha 
chav calo džives. Za-
sovav imar. Andre 
kali rat. 

Jolana 
Čurejová  

Pro učtos la kale džuvľake
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Baladická hudobná dráma sfilmovaná na zák-
lade poviedky Maxima Gorkeho predstavuje tra-
gický príbeh zradenej lásky a nekončiacej túžby 
po slobode. Dej filmu je situovaný 
do folklórneho cigánskeho prostre-
dia, kde sa odohráva vášnivý príbeh 
lásky medzi vychýreným zlodejom 
koní Zobarom a krásnou Raddou.

Zobar v predvečer Nového roka 
kradne kone z dôstojníckej kasárne. 
Vojenská hliadka ho pri čine pric-
hytí a pri úteku zraní.  Na okraji 
lesa nájde Zobara zmietajúceho sa v 
horúčkach krásna Rada, o ktorej sa 
povráva, že vie čarovať. Po tom, čo 
ho ošetrí, tajúplne mizne, pričom v 
Zobarovi prebudí lásku. Zaľúbenci 
sa po čase stretávajú, no Rada Zo-
bara od lásky odhovára. Ona sama 
sa tohto hlbokého citu bojí, pretože 
človeka zväzuje, ohrozuje jeho slo-
bodu a podľa zlých predtúch aj zabí-
ja. Zobar ďalej kradne kone a hrozí 
mu smrť obesením, no priamo pod 
šibenicou si zachráni život skokom 
na koňa. Rada mu vyzná city a Zo-
bar požiada v tábore o jej ruku. Ale 
predtucha sa naplní ...

Rada sa nechce vzdať svojej túžby 
po slobode a Zobara pred všetkými 
vysmeje. Ťarcha sklamania a pocit 
neopätovanej lásky vedie Zobara 
k činu... Radu prebodne nožom, 
pričom on sám je prepichnutý zoza-
du Radinym  otcom Danilom. Obaja 
milenci padajú v zájomnom objatí 
na zem a príbeh o nespútanej láske 

a túžbe po slobode ukončuje sce-
néria zapadajúceho slnka.      

Napriek tragickému kon-
cu cítiť celou dejovou líniou 

čarovného ducha romantiky. Intenzitu príbehu 
plného cigánskeho temperamentu umocňujú aj 
dynamické tanečné kreácie doprevádzané ori-
ginálnymi cigánskymi piesňami aktérov filmu. 
Neoddeliteľnou súčasťou deja je aj zobrazenie 
,,večnej cesty“ Rómov, ktorá umožňuje spájať 
prvky tragické, lyrické, vážne i komické do 
jedného celku. Výnimočnosť tohto filmu vidím 
práve v snahe zachytiť rómsky živel spojením 
hereckého, speváckeho a pohybového výrazu, 
ktorý sugestívne a strhujúco pôsobí na diváka.                                                        

Tomáš Kotlár

Cigáni idú do nebaCigáni idú do neba
Rusko, 1988, 98 minút
Réžia: Emil Loteanu
Scénar: Maxim Gorky, Emil Loteanu
Hudba: Yevgeni Doga
Hrajú: Svetlana Toma, Grigore Grigo-

riu, Pavel Andrejchenko, Sergiu Finiti, Ye. 
Aleksandrovich
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ROMing rozpracováva dve dejové línie, ktoré 
majú opozitné konce a po zhliadnutí filmu už 
vy sami posúdite, či dopadli dobre. ROMing je 
snímka, ktorá sa snaží zanechať divákovi od-
kaz, ktorý pochopíte, ak poznáte skutočných 
Rómov takých, akí sú. Jeden odráža príbeh poh-
odlného Róma a jeho syna zo sídliskového geta. 
Ten druhý približuje tragický údel najmenšieho 
Cigánskeho vajdu Somáliho a jeho komunity.  

Režisér stavil na Bolka Polívku (Stano)  a 
Mariána Labudu (Roman), čo podľa mňa ne-
bol šťastný výber, čím nechcem spochybniť ich 
herecký kumšt. Ale Rómovia v rómskom filme 
v úlohe hlavných postáv mi sedia viac ako iba 
komparzisti.

Ale vráťme sa k samotnému názvu filmu 
režiséra Jiřího Vejdělka. Tento bizarný názov je 

spojením slov Róm a inžinier, čiže aj Rómovia 
môžu byť študovaní .

Uvedomelého rómskeho inžiniera stvárňuje 
Vítězslav Holub (Jura), ktorý sa snaží vo svojom 
živote niečo dosiahnuť. Jura má už život dávno 
naplánovaný, hlavne leto, ktoré chce stráviť na 
brigáde. Jeho plány sa náhle menia vážnou sp-
rávou, keď sa dozvie, že je sľúbený dievčine, 
ktorá dovŕšila osemnásť. Ach tie rodičovské 
dohody...

Súvisle s týmto príbehom sa odvíja aj osud 
najmenšieho vajdu Somaliho, ktorý sa snaží 
uživiť rodinu. Živí ju nie hocakým spôsobom, 
no tým najpoctivejším, teda prácou. Čo nie je 
až také zlé, ale to že svojich ľudí oklamal, čím 
stratili svoj amulet. Amuletom je vtáčik, čo sym-
bolizuje oheň a ten sa im stratil.   

Film a jeho dejová línia je na môj vkus dlhá 
a miestami nudná. Takzvané hluché miesta sú 
vypĺňané gagmi Bolka Polívku a „vážnymi“ 
dialógmi, ktoré potvrdzujú stereotypné predsta-
vy o Rómoch - až na postavu uvedomelého Juru, 
ako predstaviteľa novej generácie. Režisér mi 
trocha pripomína Emira Kusturicu, no len mu 
chýba „voda na mlyn“. Oceňujem, že niekto pra-
cuje s touto tematikou, ktorá je rozmanitá a nedá 
sa len tak ľahko zvládnuť. Kto Rómov nepozná, 
nikdy nepriblíži divákom to, čo ich robí vo svo-
jom zmysle výnimočnými. 

Tomáš Kotlár

ROMing
Česko/Rumunsko/Slovensko, 2007
Réžia: Jiří Vejdělek
Scenár: Marek Epstein
Kamera: Jakub Šimunek
Hudba: Vojta Lavička
Hrajú: Marián Labuda, Boleslav Polív-

ka, Vítězslav Holub, Jean Constantin, Vla-
dimír Jarovský, Corina Moise, Emanoil 
Florentina...
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Dedičstvo prekliatej duše
 – Minding ankozindi voudi

Dedičstvo prekliatej duše (po rómsky Min-
ding ankozindi voudi) je básnickou tvorbou 
rómskeho autora Karola Lazára (47), ktorý žije 
v Čakajovciach pri Nitre. Ide o jeho prvú publi-
kovanú zbierku poézie. 

 Autor v spleti myšlienok a postojov o živote 
Rómov v rôznych pózach poukazuje na ich kriv-
du, ústrk a chudobu. Karol Lazár svoju identitu 
vykresľuje ako po 
etnickej, tak i po 
občianskej stránke. 
N e n a p l n e n o s ť 
sľubov, opovrho-
vanie, neprávosť 
pociťovaná Ró-
mami, sú nosnými 
témami jeho básní. 
Naopak, v iných 
veršoch  čitateľ 
pookreje slovami 
o prírode, láske, 
túžbe či milovaní. 
Pestrosť tejto zbier-
ky dopĺňajú básne 
o poznaní ľudskej 

duše a bytia. 
Všetky básne sú preložené do rómčiny, ide 

o nárečie „olaských“ Rómov. Zo slovenčiny 
do rómčiny prekladala Helena Lazárová, auto-
rova nevesta. Obal básnickej zbierky ilustroval 
Marek Maest a vydalo ju občianske združenie 
Deti Vetra v Čakajovciach.                               

 Margita Rácová

Obrázok na básnickú zbierku namaľoval Obrázok na básnickú zbierku namaľoval 
Marek Maest z Čakajoviec.Marek Maest z Čakajoviec.

 Foto: TH Foto: TH

Autor Karol Lazár  so synom.Autor Karol Lazár  so synom.
Foto: THFoto: TH
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Túžba
Chcem byť trávou, 

rosou rannou,
Čo bosou nohou hladíš ranom,

Jemným vánkom, 
lúčom jarným,

Tak blúdiť telom tvojim 
vábnym. 

Byť, žiť, splynúť s tvojou 
mysľou.

Stať sa túžbou tvojich zmyslov.
Sny svoje tak zmeniť tvojim,

prianiam mojim, 
v skutkoch Tvojich. 

Snáď raz čas túžbu
 v dej sa zmení 

a my zostaneme zaľúbení. 

Kamino
  O rito te avav, i bruma,

detehara phurnango
o balval te avav,

kadej tusa te avav, 
Tusa te avav,

kado me kamav,
ťo suno te avav,

so kames, me kamav. 
O trajo amenge žala,

o kamino amaro, mindig avla. 

 Karol Lazár
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Prežívanie ťažkých životných situácií, osobné 
zážitky, vnútorné pocity a ich prežívanie privied-
li autorku básne Inakosti Zuzanu Schlosserovú k 
literárnej tvorbe, k vyjadrovaniu sa umeleckým 
perom. Malé dielka poézie mali doteraz svoje 
skryté miestečko v šuflíku a Amenca sa rozhod-
lo skultúrniť a predstaviť časť básnickej tvorby 
z dielne rómskej ženy, rómskej matky – rómskej 
poetky.         

Zuzana Schlosserová pôsobí ako asistent 
učiteľa na vysunutom pracovisku Základnej 
školy Tulipánová v Nitre, ktorá zriadila tretí a 
siedmy ročník pre takmer tridsať rómskych detí 
na ulici Vajanského. Zuzana Schlosserová je 
pre tieto deti nielen prirodzenou autoritou, ale 
vďaka  svojmu kamarátskemu prístupu si od 

nich vyslúžila aj kráľovský titul. Hravou for-
mou, pekným slovom a vytváraním rodinnej 
klímy v triede oslovuje svet učebníc s cieľom  
zvýšiť záujem školopovinnej mládeže zo sociál-
ne znevýhodnených rodín o vzdelávanie.       

Nezáujem o vzdelanie, vnímané ako nutné 
zlo, je podľa slov Zuzany podmienené aj 
socio-ekonomickými podmienkami rodín, v 
ktorých deti vyrastajú. „Nikto za to nemôže, 
kde sa narodí, ale môže za to, aký je,“ hovorí 
Zuzana a pokračuje ďalej: „ nezáleží na farbe 
pleti, na národnosti, podstatné je byť dobrým 
človekom.“

Zuzana sa dennodenne stretáva s hodnotením, 
nepochopením rómskeho cítenia, odsúdením 
rómskeho dieťaťa  od okolitého majoritného 

sveta, ktoré ho dennodenne 
presviedča o rovnosti šancí bez 
ohľadu na rasu, národnosť či po-
volanie. 

Vnímanie národnostnej ina-
kosti sa Zuzana snaží odbúrať 
nielen prostredníctvom 
voľnočasových aktivít s deťmi, 
ale aj v rámci projektu, ktorý 
finančne podporila Nitrianska 
komunitná nadácia. 

Zámerom projektu, pod 
názvom „Strigôni a strigôňky 
poleťme do rozprávky,“ je 
čítaním rozprávkových knižiek 
a modelovaním ručne vyro-
bených bábkových postavičiek 
odstrániť jazykové bariéry cez 
rozprávku, priblížiť sa k mo-
rálnym, dobro oceňovaným 
hodnotám,  rozvíjať umelecké 
zručnosti školskej mládeže.

Pri jednotlivých aktivitách 
by autorka tohto projektu, Zu-
zana Schlosserová, veľmi rada 
privítala aktívnu dobrovoľnícku 
účasť aj zo strany čitateľov 
Amenca.     

Jolana Čurejová

SCHLOSSEROVÁ: Podstatné 
je byť dobrým človekom
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Inakosť
Čo na nás čumíte, zízate gádže,

ba len preto, že máme inú farbu kože?
Či pretože máme tú svoju hlasnú reč?

- veselú, smutnú, hádavú, 
detinskú, spontánnu?

Že máme mäkkšie srdcia k druhým,
vo svojom svete, v okolí,

k starcom, k deťom, k chorým.

Keď dcéra má žiaľ, smútok z neúspechu,
keď nevie a nechce povedať

 matke žiadnu vetu,
ako ju bolí rozdielnosť,

akú má v sebe beznádejnú zlosť.
Zlosť na čo? – či na koho?
Na všetkých ľudí okolo,

ktorí sa na ňu uprene zahľadia,
 na vrkoč farby havrana,

 na oči farby uhlíkov horiacich 
láskou úprimnou.

Keď som tu bola stvorená,
a teraz mám byť zronená

po celý svoj krátky – dlhý čas
nebudem šťastná len pre Vás?

Tak sa ale život nedá žiť,
Boh nás tu stvoril máme vôľu, silu byť
bez viny, kto je nech hodí kameňom,

nech každý sa pozerá nesúdnym pohľadom.

Z múdreho učenia poznáme
bez rozdielu písma prastaré,

stáročia slová pravdivé :
Tí čo sú prví poslední ostanú,

poslední prvými sa stanú.

                        

Načo plakať?
Veď, nie vždy slzy pomôžu,

Možno na chvíľu, možno sa uľaví.
Možno nám boli dané nielen

pre chvíle smútku, šťastia, radosti,
ako prejav svojho Ja.

Veď to hádam každý má!

Po čase problémy nájdu riešenia,
na blízku osobu spomienka ostáva,

zrada sa odpúšťa,
naše Ja tíško zastoná,

za plačom stiahne sa opona.

Život je ako zlatá niť,
Treba ho chrániť naplno žiť.

So smútkom slzami úzkosti
slzami bolesti, slzami radosti,

slzami od smiechu, slzami nášho Ja.

Tá slza je vždy rovnaká
od dospelého, či od dieťaťa,

od bieleho, či tmavého,
bohatého, či chudobného.

   

Plač

 Zuzana Schlosserová
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Zástupcovia redakcie „Amenca“ sa mohli 
zúčastniť na vernisáži série fotografií o živote 
slovenských Rómov.

 Otvorenia výstavy, ktorá sa konala na pôde 
americkej ambasády, sa zúčastnili aj zástup-
covia Rómskej tlačovej agentúry (RPA), ktorí 
prezentovali Národnostný magazín „SO VAKE-
RES“ vysielaný v STV.

Počas tejto mimoriadnej príležitosti sme mohli 
prezentovať jediný rómsky študentský občasník 
v strednej Európe, ktorý vzbudil ohlas. Občasník 
„Amenca“  sa tak ďalej mohol dostať do pove-
domia ľudí, ktorých zaujala práca študentov 
pôsobiacich na Univerzite Konštantína Filozofa 
v Nitre.

 Výstava prezentuje sériu fotografií 
významných mladých amerických foto-
grafov Julie Deneshy  a Michaela Robin-
sona, ktorí zachytili tvrdú realitu Rómov 
žijúcich v ťažkých sociálnych podmienkach 
v segregovaných osadách.

 Michael Robinson-Chavez sa stal fotografom 
roka 2007  v USA, nafotil cyklus fotografií,  pod 
názvom Gelem, gelem…, ktoré sa stali memen-
tom pre slovenskú majoritnú spoločnosť. V roku 
2004 ho v USA prvýkrát vymenovali za foto-
grafa roka a získal cenu za najlepšiu novinársku 
fotografiu.

 Fotografka a novinárka Julie Denesha žila 
v lete 2003 s rómskymi rodinami v štyroch 
rôznych komunitách a dokumentovala ich 
každodenný život v izolovaných osadách.

 Fotografie boli uverejnené v The New York 
Times, The Guardian, Time, Newsweek, The 
Economist a The Christian Science Monitor. 
Esej ako aj fotografie boli prezentované na web 
stránke AOL VISION IN FOCUS.

 Obrazy tejto talentovanej mladej ženy sú v 
stálej zbierke Svetovej banky.

 Počas otvorenia výstavy na americkej am-
basáde sa Julia sa zaujímala aj o projekt „Amen-
ca“. Tvorbou a iniciatívou študentov bola veľmi 
nadšená.

 Vtedajší americký veľvyslanec Rodolphe 
M. Wallee poukázal aj na mnohé fakty, ktoré 
slovenská verejnosť nechce vždy počuť, ale aj 
napriek tomu sú medzi nami.  

Zuzana Klementová

www.whnpa.org/membergallery/index.htm a 
www.robinsonchavez.com

 http://www.juliedenesha.com
 http://www.usembassy.sk/topic/amb/amb.
php?a=sps&doc=20070620.html 

Výstava fotografi í

 Julia Deneshy(vľavo)  Julia Deneshy(vľavo) 
a Zuzana Klementová.a Zuzana Klementová.

Foto:   Ivana PolakevičováFoto:   Ivana Polakevičová
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Dokonalé pohyby ramien, lúskanie prstami... 
Tak to sú charakteristické znaky temperament-
ného rómskeho tanca, ktorý je výrazným prv-
kom rómskej kultúry. 

Poznáme tri druhy rómskeho tanca. Prvým je 
rómsky tanec – Romanek Tekelel. Tento tanec 
je sólistický, ale stáva sa, že mládež v súboroch 
využíva tancovanie v pároch. Neviazané tanco-
vanie vo voľnom priestore je typickým znakom 
tohto druhu rómskeho tanca. Delí sa na sólový 
mužský, ženský a na tance v páre. 

Ten, kto využíva veľa figúr a málo čapášuje, 
sa pokladá za dobrého mužského tanečníka. 
Ženský tanec je oproti mužskému menej nápad-
ný. Dokonalejším ho robia bohaté pohyby paží 
a bokov. Zaujímavosťou je, že žena sa pri tanci 
pozerá na svoje nohy a nie na partnera, pretože 
je to pre ňu „cudzí“ muž. 

V párovom rómskom tanci taneční partneri 
tancujú oproti sebe bez dotykov. Aby mohla 
partnerka získať vedúcu rolu v tanci, používa 
„preľstenie“. Snaží sa dostať za chrbát svojho 
partnera rôznymi obratmi, krokmi alebo zme-
nou smeru tancovania. Týmto spôsobom je part-
ner podriadený svojej partnerke, zároveň však 

vytvárajú celok. 
Ďalším druhom rómskeho tanca 

je „čardáš po rómsky“. V rómčine 
je nazvaný „gadžikanes tekhelel“. 
Čardáš po rómsky bol prevzatý 
od majoritnej spoločnosti. Rómo-
via mu však dali svoje špecifické 
motívy. Obsahuje pomalú časť 
nazvanú „jampi“ a rýchlejšiu časť 
„friškej“.

Posledným druhom rómskeho 
tanca je zvláštny rómsky pali-
cový tanec. Je spojený s kultúrou 
východoeurópskych národov 
v 16. a 17. storočí. Palicovanie 
vyjadruje podstatu tanca, ktorou 
je súboj a víťazstvo. Sekanie 
a udieranie majú podobu za-
obchádzania so zbraňou.

Tieto druhy rómskeho tanca 
sa zo života Rómov vytrácajú a 
máme malú možnosť ich vidieť. 
V dnešnej dobe sa majoritná 
spoločnosť snaží o asimiláciu 
rómskeho etnika na spôsob 
života Nerómov. Prispôsobením 
Rómov majorite, sa vytláčajú 
prvky rómskeho folklóru. Toto 
vytláčanie umocňujú médiá, kto-
ré prezentujú moderné štýly tanca 
aj hudby. Všetci vieme, že rómska 
mládež týmto štýlom podľahla. 

Použitá literatúra:
Bačinský, L., Belišová, J., 

Pastorová, A.: Súčasné podoby 
rómskeho folklóru. 

Anna Čonková

Rómsky tanec
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Veselé Vianoce 
vám želá Amenca
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Tichá noc, svätá noc
všetko spí, všetko sní
sám len svätý bdie, 

dôverný pár 
stráži dieťatko nebeský dar.

Sladký Ježiško spí, sní
nebeský tíško spí, sní.

Cicho rat, svato rat,
sa sovel, sa džal suno, 

korkoro ča svato hino upre 
paťabnaskro del
dikhel pro čhavoro 

le devleskro lačhipen.
Gulo devloro sovel, 

džal suno,
le devleskro cichores sovel, 

džal suno.

Tichá noc Cicho rat

Amenca


