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jazyka národnostnej menšiny vo veciach volebných, právo na vzdelávanie v národnom ja-

zyku, právo na rozvoj kultúry príslušníkov národnostných menšín a právo na rozširovanie 

a príjmanie informácií v jazyku národnostnej menšiny. 

Záverom môžeme zhrnúť, že Slováci, ktorí dnes žijú v Českej republike rozptýlene vo 

všetkých krajoch republiky, sú imigračnou, vysoko urbanizovanou národnostnou men-

šinou žijúcou hlavne v mestách. Postupne si začínajú uvedomovať a budovať pozíciu ná-

rodnostnej menšiny. Vykazujú vysokú mieru etnickej otvorenosti, uzatvárajú národnostne 

heterogénne predovšetkým česko-slovenské zväzky, postupuje u  nich proces integrácie 

do českej majoritnej spoločnosti, klesá počet detí hlásiacich sa k slovenskej národnosti. 

Napriek tomu Slováci predstavujú v Českej republike najpočetnejšiu národnostnú menši-

nu, ktorá sa na jednej strane plne identifi kuje so svojím materským národom a na strane 

druhej si formuje svoju občiansku identitu v súlade s platnými právnymi normami ČR. 

4.2. Romská menšina

Na rozdíl od celkem jednoznačně vymezených národnostních menšin, jejichž příslušníci 

žijí vesměs po staletí na území dnešních českých zemí, resp. poválečné ČSR, romská mi-

norita nebyla nikdy v minulosti považována za národnostní ani etnickou skupinu. O její 

etnicitě, zejména pak o existenci tzv. romského národa (žijícího v diaspoře na území Evropy 

i mimo ni) se vedou spory i v současné době. Snaha o konstituování „romského národa“ 

vychází z politických snah několika desítek představitelů mezinárodních romských organi-

zací, zejména International Romani Union, která usiluje o sjednocení Romů od doby své-

ho vzniku na počátku sedmdesátých let dvacátého století. Veřejně proklamovala existenci 

„romského národa, jenž si nečiní nárok na vlastní území“, na jednání svého 5. mezinárod-

ního kongresu konaného v létě roku 2000 v Praze. V odborných kruzích toto prohlášení 

vyvolalo rozporuplné reakce; s výjimkou několika vědeckých pracovníků, představitelů ro-

mistiky a etnologů (např. prof. I. Hancock z Velké Británie, u nás první romský historik 

B. Daniel, etnoložka E. Davidová ad.424) se k němu velká část odborníků staví skepticky. 

Je nutno uvést nejdříve praktickou poznámku: z uměle vytvořeného konstruktu rom-

ského (evropského) národa nelze rozpoznat, jak jeho tvůrci chápou (a hodlají z právního 

hlediska formulovat a prosazovat) postavení romského obyvatelstva v rámci jednotlivých 

státních útvarů v Evropě. Zatím nikdo z nich přesněji nedefi noval, zda rozptýleně žijící, 

z hlediska svého sociokulturního systému velmi odlišné skupiny Romů považují za ná-

rodnostní menšiny – a v jakém smyslu. Romové totiž ani v jedné ze zemí, do nichž se po-

stupně v průběhu druhého tisíciletí našeho věku rozptýlili, nevytvářejí ucelenou, kulturně 

a jazykově jednolitou komunitu. Ve své většině se z hlediska národní příslušnosti (zjišťova-

né např. při sčítání obyvatelstva a v současnosti chápané jako individuální sebeidentifi kace 

každého občana) hlásí k většinovému obyvatelstvu. To platí jednoznačně i o současném 

romském obyvatelstvu českých zemí. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 se k rom-

424 Eva Davidová, Romové a  česká společnost, in: Studie národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 
3/2000, Praha 2000, s. 26. Podrobnější stanovisko „odpůrců“ národní identity viz Marek Jakoubek, Ro-
mové – konec (ne)jednoho mýtu, Praha 2004, s. 206 násl. 

ské národnosti přihlásilo něco málo přes 11 tisíc osob, což podle odhadů představuje cca 

4–5 % Romů žijících na našem území.425 

Z odborného hlediska je třeba vnímat dvě odlišné roviny pojetí romského obyvatelstva 

jako minority: na jedné straně je to existující právní systém České republiky, který přiznal 

příslušníkům romského obyvatelstva v roce 1991 právo hlásit se k romské národnosti.426 

Na druhé straně je nutno zkoumat romskou problematikou přísně vědeckými metodami 

a pokoušet se zodpovědět otázku sebeidentifi kace Romů a specifi k jejich kultury. 

Zvláštnosti romské kultury bezesporu souvisí s původem romských skupin, které přišly 

do Evropy na přelomu prvního a druhého tisíciletí n. l. z oblastí severozápadní, resp. i střed-

ní Indie (důvody odchodu nelze s určitostí stanovit). V souvislosti s prokázaným indickým 

původem a exodem směrem na západ si musíme uvědomit několik základních skutečností:

Typickým rysem indického kulturního okruhu byl v době před odchodem Romů kas-

tovní systém sociální organizace společnosti. Každá z kast (džátí, updžátí) je (mnohde 

dodnes) uzavřeným, izolovaným společenstvím lidí, které spojují zejména příbuzenské 

vztahy. Jedním ze základních rysů džátí je totiž endogamie, zákaz uzavírání sňatků mimo 

rámec skupiny. Dalším významným znakem je způsob obživy, který je vlastně formou 

„služby“, poskytované příslušníkům ostatních kast a dědí se z otce na syna. Příslušnost 

k určitému zaměstnání určuje zároveň pozici skupiny i  jednotlivce v sociální hierarchii 

společnosti a dá se jen velmi obtížně změnit.427 Mezi skupinami odcházejícími z  Indie 

v několika migračních vlnách byli zřejmě příslušníci celé řady džátí a updžátí, kromě hu-

debníků zejména řemeslníci, zabývající se např. prací s kovy, dřevem, hlínou apod. Všich-

ni patřili k „nižším“ kastám; jen část z nich však mohli podle současných poznatků před-

stavovat zástupci kasty tzv. nedotknutelných, jejichž úkolem byly nejníže ceněné práce, 

např. úklid odpadků ve veřejných prostorách. Dodnes přežívá v romské tradici původně 

výslovně rituální pojem „čistoty“ ve vnímání opovrhované a tabuizované skupiny „dege-

šů“ všemi ostatními „čistými – žuže“ Romy.428 Se stykem s  jejich příslušníky je spojena 

425 Sčítání obyvatelstva v české republice v roce 2001. Zprávy Českého statistického úřadu, řada VI. Praha 
2002. Tuto skutečnost vysvětlují většinou romští představitelé tím, že se příslušníci romského obyvatelstva 
bojí postihu ze strany majority, nacionalistických bojůvek apod. Ve skutečnosti jsou důvody daleko složi-
tější, jak se pokusíme v dalším textu vysvětlit. Je jistě možno namítat, že nízké procento sebeidentifi kace 
s „romskou národností“ je důsledkem dlouhodobých asimilačních snah komunistického režimu a že v sou-
časné době dochází k samovolné, dobrovolné asimilaci i části příslušníků některých dalších menšin, ovšem 
ani tyto argumenty nejsou z hlediska odborného přesvědčivé a prokazatelné. 
426 Na základě Listiny základních práv a svobod, přijaté Federálním shromážděním ČSFR 9. ledna 1991, 
bylo Romům umožněno, aby se svobodně přihlásili k romské národnosti v rámci sčítání obyvatelstva 3. 
března 1991. Zásady politiky vlády České a Slovenské Federativní republiky k romské menšině přijala vláda 
ČSFR svým usnesením č. 619 z 3. října 1991. Konkrétní rozpracování zásad Rady Evropy ve vztahu k Ro-
mům obsahuje Doporučení č. 1203 z února 1993. Česká republika ratifi kovala v prosinci 1997 Rámcovou 
úmluvu o ochraně národnostních menšin, přijatou RE v roce 1995. Podrobněji viz Romové v České republice, 
Praha 1999, s. 450–454. 
427 Milena Hübschmannová, Šaj pes dovakeras – Můžeme se domluvit, Olomouc 1993, s. 34. 
428 Sám termín „degeš“ (na Ostravsku např. také dubki) není romského původu, souvisí zřejmě s pozdějším 
přejímáním termínů z maďarštiny v době usazování Romů v uherské nížině. Při současném výzkumu např. 
na Ostravsku se setkáváme s používáním tohoto pojmu i v modernějším pojetí – jako označení těch skupin 
romských obyvatel, jejichž sociální status je považován za nižší než zkoumané skupiny. Jeden z romských ak-
tivistů mi např. sdělil, že k „degešům“ patří všichni ostatní Romové v Mar. Horách kromě jeho příbuzenstva. 
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celá řada „tabu“. K základním z nich patří vyloučení komensality – možnosti společné-

ho stravování.429 Tradičně je totiž provázela také pověst pojídačů „nečistých“ potravin, – 

zejména masa některých zvířat – koní, psů, koček. Také konzumaci mršin,430 považují 

mnohé romské skupiny za „tabu“. Územní i sociální mobilita sice způsobovala oslabení, 

případně i zánik starých a vznik nových zvyklostí a vztahů, v zásadě však po dlouhá staletí 

platilo, že průnik do vyšší kasty byl obtížný. Velmi těžké bylo pro příslušníka řemeslné 

vrstvy stát se hudebníkem – předpokládalo to vrozené nadání, kromě toho provozování 

hudby bylo „povolání, nikoliv řemeslo“ a bylo ze všech romských obživných aktivit ceněno 

nejvýše.431 Sestupnou sociální mobilitu (pokles sociálního statusu) mohly způsobit buď 

prohřešky jednotlivců proti rituální čistotě, nepsanému právnímu systému skupiny, ale 

také nepříznivé vnější vlivy, krize celého společenství. V tradičním romském společenství 

byla sociální mobilita oběma směry spojena zpravidla se změnou profese celých skupin. 

Tradiční romské komunity žijící po staletí mimo svou pravlast ve zcela odlišném soci-

álním prostředí si základy popisovaného sociokulturního systému udržely až do přelomu 

19. a 20. století. Přispěla k tomu jednak oboustranně udržovaná uzavřenost většiny rom-

ských komunit vůči majoritě (udržování endogamie a  vlastní kultury, která zajišťovala 

Romům přežití v cizím, vesměs nepřátelském prostředí, ze strany majority xenofobie, dis-

kriminace často přerůstající v represi). Druhým důvodem je pravděpodobně skutečnost, 

že tradiční vzory chování mají obecně zejména u  venkovských společenství obrovskou 

setrvačnost – považují se za nezbytnou podmínku přežití kolektivu.432 

Vraťme se však k momentu odchodu jednotlivých romských skupin z  Indie. Romové 

měli např. ve srovnání s židovskými imigranty do Evropy několik handicapů, které je pak 

provázely po staletí: do pohybu se dali zřejmě spíše z vnitřních popudů a odcházeli jako 

několik od sebe izolovaných, navzájem uzavřených součástí řady migračních proudů. Tvořili 

roztříštěné, původně marginální složky složité sociální struktury kastovní indické společ-

nosti. Do Evropy přitom přicházejí pouze jako jedna její součást (i když vnitřně struktu-

rovaná), odtržená od ostatních kast, pro něž byly doposud určeny jejich služby. V té době 

se ve většině evropských zemí etabluje struktura raně středověké společnosti, založená na 

429 Známý romský výtvarník Rudolf Dzurko např. odmítl navrhované setkání s velmi bohatým Romem, 
který přijel do Prahy z Austrálie, a nabízel mu setkání a výhodný kontrakt. Jako důvod uvedl, že uváděný 
obchodník pochází z rodiny degešů a s těmi on nemá nic společného. Když jsem se ptala romského básníka 
a známého aktivisty Jana Horvátha, jak by se zachoval, kdyby jej navštívil degeš, eventuálně i s rodinou, řekl 
mi: „No já bych ho samozřejmě nevyhodil, moje rodina je dokonce na jeho návštěvu připravena. Mohl bych 
mu nabídnout i jídlo, protože my máme doma pro tento případ připravené nádobí, které nepoužíváme, man-
želka by mu to v tom uvařila a pak i naservírovala.“ Z rozhovoru autorky s J. Horváthem, Ostrava 15. 6. 1999. 
430 I sami romští autoři běžně přiznávají, že v časech nouze dali za vděk např. masu z kafi lerií, resp. vyko-
paným mršinám vepřů, kteří byli utraceni kvůli tzv. července, nebo koní zraněných při dostizích apod. Viz 
např. Rudolf Daniel, Housle a kůň, Rukopis v osobním archivu autorky, s. 53 aj. 
431 Podrobněji viz Hübschmannová, Šaj pes dovakeras, s. 22. 
432 Podrobněji viz Pavelíková, Romové v českých zemích, s. 11, pozn. č. 8. Historikové by v této souvislosti 
asi měli podrobněji zkoumat to, co se dnes v historiografi i běžně označuje jako „dějiny mentalit“, co se 
však zpravidla zkoumá z hlediska převažující kultury vyšších vrstev, méně vzhledem k tradiční venkovské 
společnosti. Dospěli by pravděpodobně k závěru, že mentalita (chápaná nikoliv v psychologickém smyslu 
slova jako souhrn vrozených behavioriálních znaků jednotlivce, ale jako proměna vztahu početné skupiny 
obyvatelstva ke světu) obyvatel venkova se mění jen velmi pomalu, přežívají v ní staré představy a zvyky, 
jejichž význam už často překryl čas, nicméně jsou významné proto, že „tak to dělali naši předkové“. 

odlišných principech. Pro Romy nebylo jednoduché v tomto prostředí alespoň přežít (ne-

mluvě o možnosti v něm najít pro sebe novou sociální pozici). Někteří z nich se zřejmě proto 

představili jako poutníci či kajícníci,433 které středověká společnost přijímala vstřícně. Část 

řemeslníků se mohla postupně etablovat (lépe řečeno dosáhnout určitého stupně tolerance) 

v evropské ekonomické struktuře zejména díky tomu, že byli schopni přizpůsobit nabídku 

svého zboží dobové poptávce, resp. nabídnout zboží, které majoritní řemeslníci nevyráběli 

(nevyplácelo se jim to).434 Do této skupiny bychom mohli zařadit také jednotlivce – hudeb-

níky, kteří se proslavili svými produkcemi ve šlechtických kapelách.435 Přesto zůstala de facto 

až do pozdního novověku základním problémem většiny romských imigrantů jejich ome-

zená sociálně-profesní struktura a uzavřenost jednotlivých skupin vůči majoritě. Ta je do 

své (v té době také uzavřené) struktury nepřijímala a postupně je začala vytlačovat na okraj 

společnosti, do pozice tuláků, v Rumunsku nevolníků. Život ze dne na den, jehož jediným 

smyslem zůstávalo přežití rodu, zřejmě posiloval v romské kultuře dodnes výrazně patrné 

rysy, jež z jejích nositelů činí „děti okamžiku“. Prožívají každou přítomnou chvíli naplno, 

nehromadí zásoby, neplánují budoucnost, chybí jim často ctižádost, touha po uplatnění, po 

zisku vyšších materiálních, případně i duchovních (z hlediska materiální kultury) hodnot. 

V současné době obrovský vzrůst nezaměstnanosti Romů v naší společnosti vede do-

konce k všeobecně rozšířenému přesvědčení, že nechtějí pracovat, žijí pouze ze sociálních 

dávek, parazitují na (příliš měkce nastaveném) sociálním systému. 

Dalším velkým handicapem romských imigrantů přicházejících do evropského pro-

středí byla forma provozování a uchovávání projevů jejich duchovního života. Romové si 

přinesli s sebou bohatě rozvinutou ústní slovesnost – mýty, legendy,436 pohádky a příběhy, 

zajímavou původní tvorbu písňovou, hudební, taneční i  dramatický projev, to vše však 

zpočátku zůstávalo pouze jako tradice součástí jejich vlastního duchovního života. Až do 

moderní doby si uchovávala jejich kultura bezpísemný charakter.437 Téměř zcela pro ně 

zůstala uzavřena i povinná školní docházka zaváděná v moderní době. Vyšší kvalifi kaci 

nepotřebovali ani k osvojení základních postupů tradičních řemesel, neboť jejich doved-

nosti se předávaly nápodobou z otce na syna. 

V oblasti náboženské sice zčásti zachovávali Romové pozůstatky svých původních ani-

mistických představ, a zejména rituálních obřadů, ale celkem bez problémů přejímali i jed-

notlivé náboženské systémy zemí, v nichž se postupně usazovali, resp. po jejichž teritoriu se 

433 Tamtéž, s. 48–49, na s. 318 násl. další literatura, např. Bartoloměj Daniel, Dějiny Romů, Olomouc 
1993, s. 14 násl., Jiří Hanzal, Cikáni na Moravě v 15. až 16. století, Praha 2005, s. 20 násl. 
434 V české historické literatuře se objevuje termín „tolerovaný Rom“ především díky pracím J. Hanzala 
a C. Nečase, kteří se podrobněji zabývali prvními rodinami tolerovanými šlechtou na jižní Moravě. Do 
Uherského Brodu povolal ze svého panství Ráró v Uhrách hrabě Kounic rodinu kováře Daniela v  roce 
1698, jeho potomci se později rozšířili i na další statky okolní šlechty. Podrobněji viz Hanzal, Cikáni na 
Moravě, s. 65 násl., 127–128. 
435 Podrobněji viz Jean-Pierre Liégeois, Rómovia, Cigáni, kočovníci, Bratislava 1997, s. 91–98; Daniel, 
Dějiny Romů, s. 69, 97. 
436 Tamtéž. O mýtech a náboženských představách viz podrobněji Nina Pavelíková – Jiří Pavelík, 
Myths of the Czech Gypsies, in: Asian Folklor Studies (Nagoya, Japan) Vol. LX, 2001, 1, s. 22–30. 
437 Negramotná byla samozřejmě až do poloviny 18. století naprostá většina evropské společnosti, ovšem 
její elity vytvářely bohatou tzv. vysokou kulturu, šířenou od 15. století prostřednictvím knihtisku, postup-
ně stále širším vrstvám obyvatelstva se otvírala i možnost školského vzdělávání. 
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pohybovali. V Evropě to bylo tedy většinou křesťanství (ovšem na Balkáně nebyl výjimkou 

ani islám). Také romský folklor (zejména hudební) dokázal absorbovat celou řadu původ-

ních prvků hudebního či pohybového projevu hostitelských zemí (např. maďarského, resp. 

rumunského lidového projevu, bohatě rozvinutá tradice španělského tance fl amenca apod.). 

Podle nečetných historických zpráv lze usuzovat, že už mezi prvními vlnami imigrantů 

z Indie do Evropy byly skupiny, u nichž je možno zřetelně rozeznat prvky kočovného způ-

sobu života.438 Dodnes přežívající prostorový pohyb jednotlivých romských skupin ovšem 

nelze mechanicky spojovat s nomádstvím. V minulosti byl často vynucen pronásledováním, 

nedostatkem příležitostí k obživě apod. O usedlém způsobu života části romských imigran-

tů v Modonu na Peloponésu už v 15. století podává důkaz A. Fraser.439 Jazyk, tradice, sociál-

ní pozice a každodenní způsob života usedlých a kočovných skupin (včetně těch, které přišly 

na naše území ve 2. polovině 19. století a byly v letech 1958–1959 násilně usazeny) se od sebe 

výrazně odlišují dodnes; možnost jakéhokoliv vzájemného vztahu mezi rodinami usedlých 

a kočovných Romů byla donedávna zcela vyloučena. Nomádské skupiny z oblasti východní 

a střední Evropy dodržují mnohem striktněji všechny tradiční zvyklosti včetně původního 

jazyka, u části usedlých Romů jsme svědky výrazné (vnější, často povrchní) asimilace. 

Procesy násilné a neorganicky probíhající asimilace a  urbanizace v  letech komunis-

tického režimu i následná nedůsledná státní politika po roce 1990 způsobily hlubokou 

krizi tradiční kultury, její postupnou proměnu v tzv. „kulturu chudoby“ nově se utváře-

jících romských ghet ve městech i v nově vznikajících venkovských osadách.440 Přes roz-

díly v kulturním systému, v míře dodržování tradičních zvyklostí i v sociálních pozicích 

jednotlivých romských skupin (resp. představitelů elit) zůstává několik typických znaků, 

které dodnes staví v oblasti kulturních vzorů převážnou většinu romského obyvatelstva 

našich zemí do ostrého protikladu s dnešní občanskou společností evropského prostředí. 

V prvé řadě je to význam příbuzenských vztahů v  rámci organizace sociálního systé-

mu. Romské skupiny si udržely původní charakter širokého příbuzenského svazku po celou 

dobu své existence v evropském prostředí, prakticky až do poloviny 20. století a mnohé až 

dodnes. V jejich původních dialektech se vyskytuje termín pro rodové příbuzenství (rozrod 

v 5–6 generacích, odvozený od jednoho mrtvého předka). Skupiny usedlé na našem území 

je označují pojmem fajta, původně kočovní olašští Romové ve stejném významu používa-

jí nipos. Pro jednu současně žijící širokou příbuzenskou skupinu se podle popisu etnologů 

ujal termín famelija (familija). Patří k ní kromě rodičů (resp. prarodičů), dětí, sourozenců 

438 Fraser, Cikáni, s. 70 násl. Způsob kočování romských skupin se lišil od jiných nomádů, s nimiž se Ev-
ropané mohli v té době setkat (např. původně nepočetná skupina maďarských kočovníků s dobytkem). Jejich 
„tlupy“ procházely zřejmě původně volně po teritoriu evropských zemí, postupně se však jejich neustálý 
pohyb omezoval na určité vymezené území, po němž pak pravidelně obcházeli s typickými vozy taženými 
zpravidla jedním koněm v průběhu roku, aniž by hledali místo k trvalejšímu usazení. V zimních podmín-
kách zakládaly některé skupiny „stanové tábory“ (stany postavené z větví, přikryté kůžemi). Nabízeli nejrůz-
nější služby věštecké (ženy), řemeslnické (např. kotláři), vystoupení se cvičenými zvířaty (medvědáři) i jiné 
zábavné, léčitelské i typické doplňkové obživné aktivity (kapesní, později bytové krádeže apod.). 
439 Jakoubek, Romové, s. 48–50. 
440 Tamtéž. K základním znakům kultury chudoby patří podle kulturních antropologů např. obživné ak-
tivity v oblasti tzv. šedé zóny, hromadný výskyt lichvy (úžery) a s ním související růst zadlužení sociálně 
vyloučených skupin, ale také gamblerství, drogové a alkoholové závislosti apod. Viz např. Marek Jakou-
bek–Ondřej Poduška, Romské osady v kulturologické perspektivě, Brno 2003, s. 41 násl. 

také jejich životní partneři, bratranci a sestřenice.441 Tradiční romskou komunitu tvoří jedna 

velká příbuzenská skupina. Vůči všem ostatním romským skupinám zachovávají členové 

jednoho rodu vždy výrazný odstup, uzavřenost, opovržení, otevřené odmítání (usedlí – ko-

čovní a naopak, také čistí – žuže a tzv. degeši). Přetrvává také význam rodiny pro život jed-

notlivce, který se podřizuje vztahům a zájmům svého společenství, bez rodinného zázemí, 

jeho ochrany, pravidel každodenního života prakticky není schopen přežít. Tradiční rodina 

je zároveň celkem, v němž má každý člen své vymezené místo – svou roli. Muž je živitelem, 

žena především matkou a udržovatelkou tradic. Partnerské vztahy se stále ještě navazují 

ve velmi mladém věku (muži kolem 18 let, dívky i od 15), pokud nebyla záměrně rozbita 

vazba mezi generacemi, pomáhají mladé matce po narození prvních dětí starší ženy (tchyně) 

s jejich výchovou, učí ji vedení domácnosti a dohlížejí na její chování. Děti se chápou jako 

rovnocenné s ostatními členy rodiny, účastní se jejích porad, oslav, zábav apod., chovají se 

proto často zcela spontánně, pokud to lze, dostávají vše, o co si řeknou (pamlsky, hračky). 

Základní návyky spojené s budoucí rolí získávají děti obou pohlaví nápodobou, příkladem 

dospělých, s nimiž spolupracují podle svých možností na zajištění obživy, domácích prací, 

na výchově mladších sourozenců apod. Tradiční romský příbuzenský svazek se dokázal po-

starat nejen o děti, ale také o postižené i přestárlé, nemohoucí členy.442

Výčet specifi k romské tradiční kultury i jejích proměn pod vlivem modernizace by samo-

zřejmě mohl obsáhnout řadu dalších jevů a vydat na samostatnou publikaci. V souvislosti 

s možnostmi a postupy při zařazování Romů do moderní občanské společnosti je třeba říci, 

že všechny zmíněné rysy jejich kultury tento proces komplikují. Přesto zastávám názor, že 

stejně jako ostatní tradiční společenství i oni mohou cestou zvyšování vzdělanosti a hledání 

dalších možností pozitivní motivace integrační proces zvládnout a stát se rovnocennými ob-

čany sjednocené Evropy (i když si přitom zachovají povědomí o dědictví své tradiční kultury). 

4.3. Problematika zvykového práva Romů

Zkoumání tradičního zvykového práva (resp. těch jeho rysů, které přežívají u jednotlivých 

skupin romského obyvatelstva do dnešní doby) naráží na celou řadu problémů. Ty spočívají 

především v  takřka úplné absenci autentických historických písemných dokladů o vývoji 

Romů obecně, o právním systému pak zvláště. V literatuře zabývající se historií romského 

obyvatelstva nacházíme jen velmi málo konkrétních dokladů, které by pojednávaly o zvyko-

vém právu jako systému, jednotlivá svědectví jsou často zmiňována spíše okrajově. Je velmi 

obtížné rozpoznat, zda představují vskutku obecně platné rysy tradičních zvyklostí a postu-

pů nebo jsou spíše jen ojedinělými svědectvími o chování jednotlivých komunit ve zvláštních 

441 Podrobněji o příbuzenském systému viz dále Eva Davidová, Cesty Romů – Romano drom 1945–1990, 
Olomouc 1995, s. 95–122. M. Jakoubek užívá v rámci dnešní romské osady termín „komplexní rodina“, 
z jeho textu však nevyplývá zcela jasně vztah mezi ní a fajtou. Viz Jakoubek, Romové, s. 106–107. 
442 Je ovšem třeba zdůraznit, že uváděné skutečnosti charakterizují převážnou část tradičně žijících rom-
ských skupin. Průvodním jevem modernizace evropské společnosti (v zemích bývalého sovětského bloku 
navíc komplikované celou řadou neorganických zásahů státu do života tradičních skupin) je rozpad vícege-
nerační rodiny, která dokázala většinou úspěšně tyto své úkoly zvládat. Po něm následovala hluboká krize, 
neschopnost přijmout kulturu a pravidla majority, prohloubení celé řady negativních jevů (kriminalita, 
nedostatečná péče o děti a jejich – často i násilné – odvádění do dětských domovů), sterilizace žen apod. 
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situacích. Paradoxně spíše než odborná pojednání mohou leccos o zvyklostech romských 

komunit napovědět díla krásné literatury, nepočetné memoáry, resp. zaznamenaná ústní 

svědectví romských osobností či dobové dokumenty obrazového charakteru.443 

V současné době se zřejmě dochovalo nejvíce prvků původního etického kodexu u kočov-

ných skupin, které jsou známy tím, že dbají mnohem více na dodržování tradičních zvyklostí 

a vztahů než usedlé obyvatelstvo. I při zkoumání jejich systému vnímání etických norem 

ovšem můžeme narazit na problém, který odborníci dosud téměř neregistrují: je totiž někdy 

dost těžké odlišit, do jaké míry je oblast vzorů chování, tradičních zvyklostí a vztahů uvnitř 

komunity i navenek vskutku odrazem původního systému a nakolik ji ovlivnily historické 

podmínky postavení Romů v diaspoře. Mám na mysli především období velmi radikálních 

proticikánských zákonů a opatření, která mohla vyvolat posílení obranných mechanismů 

vůči majoritní společnosti, ale také posílit prvky odporu včetně pokusů o záměrné obchá-

zení jejích norem. Při zobecňování je třeba brát v úvahu také skutečnost, že v mentalitách 

jednotlivých romských skupin nalézáme sice mnoho shodných rysů, to ovšem samo o sobě 

neznamená, že tradiční zvykové právo bylo u všech totožné. Jinými slovy, pokud se některé 

rysy dodržování tradičních etických norem dosud uchovaly např. u olašských Romů, nemusí 

to znamenat, že je původně dodržovaly ve stejné míře i usedlé komunity. 

Na rozdíl od historického vývoje majoritního pojetí práva a spravedlnosti byl v tradič-

ním zvykovém právu romských komunit zakotven především princip rodové (příbuzen-

ské) soudržnosti, který je charakteristický pro celý systém jejich tradiční kultury. I když 

povědomí o postupech a sankcích zvykového práva je všeobecně rozšířeno, mimo vlast-

ního rodového společenství neexistují žádné instituce, které by na jejich dodržování měly 

vliv, či je dokonce kontrolovaly. Dalším významným rozdílem je skutečnost, že v tradič-

ním romském systému neexistuje hranice mezi tím, co moderní právní systém nazývá 

trestním a civilním právem. Většina „norem“ zvykového práva se odvíjí od rituálních pra-

videl a zvyklostí a řídí se společným zájmem rodového společenství, udržení kontinuity 

jeho existence a sociální pozice především vůči ostatním romským skupinám. 

Uvnitř jednotlivých romských skupin byl zřejmě tradičně rozhodovacím orgánem tzv. 

kris, který dosud funguje u kočovných olašských Romů a  také u Sintů. Je to shromáž-

dění starších „moudrých“ mužů, které nemá ovšem funkci pouze v oblasti etických no-

443 Mezi taková ojedinělá, ale bezesporu velmi cenná díla můžeme zařadit zejména román rumunské-
ho autora Zaharia Stancu, v menší míře také některá povídková či rozsáhlejší literární díla autorů české 
provenience, ať již majoritního či romského původu. Z memoárů snad nejvíce věrohodných a zajímavých 
svědectví přináší Elena Lacková. Dalším zdrojem informací může být ovšem také dokumentární i umě-
lecký fi lm, televizní pořad apod. Z literárních děl viz např. Zahariu Stancu, Cikánský tábor, Praha 1974. 
Josef Sekera, Děti z hliněné vesnice, Praha 1974. Elena Lacková, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 
Praha 1997. Vynikajícím zdrojem informací je rukopis romského aktivisty a  učitele – Rudolf Daniel, 
Housle a kůň, Rukopis v osobním archivu autorky. Tradiční soudní systém olašských Romů popisuje velmi 
zajímavým způsobem P. Stojka. Viz Peter Stojka, Soudci a soudy u olašských Romů, in: Romano džaniben 
IV, 1997, 3–4, s. 120–127. Z fi lmařů zachycuje autentické romské prostředí v prvé řadě francouzský romský 
režisér Tony Gatlif (např. fi lm Gádžo djilo), ale také díla autorů Jevgenije Dogy a Emila Lotjanu (Cikáni 
jdou do nebe, Potulní muzikanti). Z českých fi lmů je z právního hlediska velmi zajímavý příběh Drahomíry 
Vihanové Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba, jehož scénář vychází z reálného příběhu, i když jej 
zasazuje do jiné historické doby. Filmy věhlasného režiséra Emira Kusturici (Černá kočka, bílý kocour, Dům 
k  pověšení) samozřejmě zachycují také reálné prostředí, ovšem tradiční systém norem je v  nich značně 
poznamenán vlivy majoritní společnosti 20. století. 

rem, ale rozhoduje o všech významných záležitostech společenství. Tento soudní tribunál 
se skládá z mujalů (vajdů, předáků) jednotlivých rodů, resp. rodových skupin z větších 

měst, v nichž dnes olašští Romové žijí (Nitra, Bratislava, Brno, Ostrava ad.). Jeho čle-

ny všichni uznávají jako přirozené autority a  řídí se jejich rozhodnutím. Kris se schá-

zí v případě vážného porušení tradičních zvyklostí, jeho rozhodnutí jsou tajná. V době, 

kdy tyto závěry zveřejnila Eva Davidová, sídlil vrchní vajda (často navenek označovaný 

jako romský král) pro Slovensko v Bratislavě, pro české země v Ostravě, oba měli po-

bočníky v méně významných centrech. Postavení předáků navenek zdůrazňovaly insignie 

– především těžký zlatý řetěz, který se předával v době zvolení, resp. převzetí pravomoci 

(funkce mohla být dědičná, ale zřejmě také volená, pokud nebyl vhodný dědic). „Král“ 

jej nosil samozřejmě především při setkání členů krisu či při jiných slavnostních příle-

žitostech. V oblasti soudní rozhodoval kris především o těžkých proviněních, po zjištění 

všech skutečností vynášel rozsudek, jímž byla zpravidla jakási forma klatby – prastipen. 
Viník byl buď na delší čas nebo navždy vyloučen z  rodového společenství, stal se pro-

kletým, nikdo s ním nesměl promluvit, přijmout jej, pomoci mu v nesnázích – ztrácí své 

romství. Pokud tento rozsudek nebyl zrušen či zmírněn, znamenal pro viníka často osu-

dové rozhodnutí, neboť Rom bez svého rodového klanu, resp. vlastní užší rodiny není 

schopen samostatné existence, v lepším případě ztrácí svůj sociální status. Mezi nejtěžší 

provinění patří zrada na jiném příslušníku rodu, porušení základních pravidel rituální 

čistoty, přísahy, rodových předpisů a zvyklostí. Méně závažná provinění (nevěra, opuštění 

partnera nebo milostné vztahy s příslušníkem „nečisté“ skupiny) mohl rozhodovat i místní 

(rodinný) soud a bylo možno se z nich zpravidla vykoupit vysokou peněžitou částkou.444 

444 Podrobněji viz Eva Davidová, Cesty Romů – Romano drom 1945–1990, Olomouc 1995, s. 97–98. Podle 
P. Stojky se vyhoštění (označuje je magerimo) netýkalo nejbližších členů rodiny. Viz Stojka, Soudci a sou-
dy, s. 125. Sama jsem byla vzdáleným svědkem některých zvyklostí rodiny olašského vajdy, který sídlil 
v šedesátých letech v Opavě. Vzpomínám zejména na honosný, mnohopočetný dav, který jej doprovázel na 
konci šedesátých let na poslední cestě. Na jeho pohřeb se sjeli vzdálení příbuzní v drahých zahraničních 
limuzínách, zejména ženy ověšené těžkými zlatými šperky, muži oblečení do dlouhých černých svrchníků, 
s typickými tmavými klobouky. V držení rodiny zůstal řetěz, který podle vyprávění vdovy Stojkové byl 
symbolem žen jejich rodu; sama občas provokovala okolí tím, že si jej věšela na krk, když vyhlížela z oken 
bytu. Také její pohřeb na počátku devadesátých let dvacátého století vzbudil v Opavě rozruch množstvím 
drahých aut a šperků v průvodu procházejícím ulicemi v okolí centra města (osobní vzpomínky autorky). 
 V  posledních letech význam a  vážnost krisu, zejména mezi romskou mládeží, prokazatelně upadá. 
Sami představitelé ostravských i ostatních olašských rodů si stěžují i v médiích, že jejich mladí muži pro-
padají drogám a sdružují se do gangů, v nichž platí zcela jiné vnitroskupinové zákony. Když se proti nim 
snažili uplatnit prastipen, hoši si z toho vůbec nic nedělali. Skončete už s těmi drogami, vyzývá olašský Rom 
z Brna, in: Romano hangos č. 4, 13. 10. 2008, s. 3. Viz též vzpomínka představitele ostravských olaš-
ských Romů Josefa Stojky – In: Martina Foltová, Problematika romské komunity v Moravské Ostravě v letech 
1945–1971. Rukopis diplomové práce katedry historie FF Ostravské univerzity, Ostrava 2002, Příloha č. 1. 
 Sama instituce „olašského krále“ i předáků niposů se zřejmě může stát občas předmětem sporů jednot-
livých rodových skupin. Z doby meziválečné je znám neúspěšný pokus polského kočovného představitele 
rodu Kwieků stát se představitelem všech evropských Romů. Podrobněji viz Nina Pavelíková, K historii, 
hudební a slovesné kultuře romského obyvatelstva zemí východních Slovanů a Polska, in: Pocta Evě Mrhačové, 
(Filozofi cká fakulta Ostravské univerzity), Ostrava 2006, s. 329–330. V posledních letech jsme svědky toho, 
že představitelé brněnských Romů odmítli volbu ostravského Josefa Lipy a zvolili si vlastního krále. Svědec-
tví fi lmů E. Kusturici (Dům k pověšení, Bílá kočka, černý kocour) dokládá, že v současném mocenskoprávním 
systému Romů na Balkáně hrají roli nejen příbuzenské vztahy, ale také peníze, sociální pozice „bosů“ apod. 
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E. Davidová i někteří pamětníci hovoří v souvislosti s krisem i o tzv. krevní mstě, podle 

všech popisovaných svědectví jde ovšem v  těchto případech o nepřesný výklad pojmu, 

známého např jako vendetta na Sicílii. Davidová popisuje případ lovarského „krále“ Bána, 

který se zpronevěřil zákonům své skupiny. Podle ní byl proto na základě rozhodnutí krisu 

odsouzen k  smrti. Byl pak mužskými členy „klanu“ zabit (na usmrcení spolupracovala 

z rozhodnutí krisu i jeho milá) a zašit do kůže koně. Celý případ skončil u majoritního 

soudu na Pankráci, k němuž se sjely stovky olašských Romů.445 Trest smrti vykonaný pří-

slušníky rodu z rozhodnutí krisu či vajdy byl ovšem zřejmě spíše výjimečný, i když se s ním 

v určité formě setkáme i v uváděných uměleckých dílech. Termín krevní msta včetně jeho 

údajného romského překladu ratangero meripen uvádí i Rudolf Daniel v souvislosti s tím, 

že se jí báli zejména gádžové, a proto se neodvažovali milovat cikánské ženy a dcery. Se-

tkáme se s ním i v úředních dokladech z počátku padesátých let.446

Ve skutečnosti zřejmě šlo ve většině případů o scény, které známe z fi lmů i z celé řady 

úředních dokladů: spory mezi jednotlivými rody, ve většině případů o nedovolené milost-

né styky, nevěru, urážku člena skupiny a pod. se řešily okamžitě rozhořčenými rvačka-

mi mezi příslušníky znepřátelených (případně i z hlediska rituálního statusu nerovných) 

rodů. Často při nich došlo na nože nebo břitvy a výjimkou nebyla samozřejmě těžká zra-

nění, často i s okamžitým či následným úmrtím. Pokud se k takovému případu připletla 

bezpečnost, která samozřejmě neznala příčiny sporů, mohlo dojít ve víru vášní i k vážné-

mu zranění jejího příslušníka.447 Od vendetty se liší tyto střety zejména tím,že vyřizují 

vzájemné spory bezprostředně a většinou jednorázově, zapojují se do nich početné skupiny 

příbuzných, jejich cílem však není vyvraždění nepřátelského rodu a nenásleduje po nich 

dlouhodobé období msty, neplatí tu doslova „oko za oko, zub za zub“. Velmi podobným 

způsobem řeší spory o dívky z cizích rodů i jiné tradiční kultury,založené na nějaké formě

445 Podrobněji viz Davidová, Cesty Romů, s. 133–234, pozn. č. 4. V poznámce bohužel není uveden pů-
vodní zdroj celého popisovaného případu, zřejmě to bylo některé ze soudobých periodik. E. Davidová myl-
ně přičítá krevní mstě i řadu magických úkonů, které měly poškodit zrádce, příslušníka nepřátelského rodu 
apod. prostřednictvím mučení zvířete, poškozování loutky apod. Tyto magické obřady jsou vlastní téměř 
všem tradičním kulturám, zejména milostná magie se mnohde na venkově dodnes uchovala i v majoritním 
prostředí. Nemají ovšem nic společného se zvykovým právem. 
446 Daniel, Housle a kůň, s. 68; Moravský zemský archiv Brno, fond KNV Brno, kart. 55/III, inv. č. 244. 
447 Případ podobné rvačky bratrů svedené dívky s příslušníky rodu svůdců známe např. z uváděného fi lmu 
Potulní muzikanti, ale také např. z ofi ciálních i  osobních svědectví úřadů či majoritních obyvatel Brna 
a Ostravy z padesátých let dvacátého století. Úřední zprávy sice neodhalují příčiny střetů jednotlivých rom-
ských skupin, v každém případě však šlo o velmi rychlé, jednorázové řešení vzniklých sporů. K takovým 
střetům došlo např. v Ostravě–Mar. Horách v Dělnickém domě 20. 5. 1950, o necelý měsíc později před 
hotelem Palace byl při rvačce dvou romských skupin smrtelně zraněn desátník Československé armády. 
Zemský archiv Opava, fond KNV Ostrava I, kart. 2655. Ještě koncem devadesátých let dvacátého století 
nastalo v Opavě na Otické ulici vyřizování účtů mezi dvěma olašskými rody. Příčinou jejich rvačky byl 
únos nevěsty (v té době autorka žila v sousedství jedné z rodin a byla očitou svědkyní jejich střetů). 

endogamie, známe je např. i z Moravského Slovácka, kde se v odlehlejších izolovaných 

oblastech vyskytovaly ještě v polovině dvacátého století.448

Oblast rozhodování v rámci tradičních právních norem zejména u olašských Romů byla 

jednoznačnou výsadou mužů. I u kočovníků sice požívaly úcty starší ženy, matky počet-

ného potomstva, do rozhodování mužů však nemohly zasahovat přímo. Některá svědectví 

z oblasti uměleckých žánrů i z terénních výzkumů naznačují, že u usedlých romských ro-

dových skupin hrály staré ženy (drapdaj – bylinářka, phuridaj–věštkyně, používající magic-

ké prostředky) významnější roli nejen v oblasti dodržování etického kodexu, alei při rozho-

dování o trestech, resp. ochraně provinilců z vlastní osady.449 Zcela bezprávná byla zejména 

mladá žena, která žila zpravidla nejen v područí svého partnera, ale také tchyně. V případě 

nevěry, porušení partnerského slibu či nedodržení jiných pravidel zvykového práva ji čekal 

tělesný trest, její druh ji mohl v případě vážného přestoupení pravidel dokonce zabít.450

Rejstřík provinění, která řešil na různých úrovních zpravidla kolektivní „soudní tri-

bunál“ a jeho čelní představitelé, se odvíjel především od dodržování nepsaných pravidel 

rituální čistoty a odpovědnosti zvyklostem fajty (niposu). Kromě přestupků souvisejících 

s dodržováním endogamie451 to byly předpisy např. z oblasti komensality, které byly jižpo-

448 Národopisný terénní výzkum na Uherskobrodsku prokázal na konci čtyřicátých let relikty rodové en-
dogamie v  rámci tzv. sňatkových oblastí, které tvořilo vždy několik blízkých vesnic. Obyvatelé cizího 
sňatkového okruhu (mohla to být i sousední vesnice, která nepatřila do širšího příbuzenstva) byli pova-
žováni za méněcenné, bylo možno je beztrestně zabít. Pokud se odvážil mladík z této cizí oblasti ucházet 
o „domácí“ dívku, stával se často obětí útoku jejích příbuzných; (důvodem mohly být i vzájemné urážky, 
jiné domnělé křivdy), rvačky se zpravidla odehrávaly na tanečních zábavách. Sama autorka ještě v roce 1946 
byla svědkem těžkého zranění mladíka z tzv. Mlýnků u Javorníka (Horňácko), který se na zábavě střetl 
s příbuznými své dívky z cizí skupiny. Podrobněji viz Jan a Jiří Pavelíkovi, Přežitky rodové společnosti, 
Rukopis v osobním archivu autorky; Pavelíková, Romové v českých zemích, s. 11, pozn. č. 8. 
449 Podrobněji např. Davidová, Cesty Romů, s. 101; Z literárních svědectví jsou zajímavé, ovšem těžko 
prokazatelné např. příběhy Josefa Sekery, Sekera, Děti z hliněné vesnice, s. 7–8, 81–84 ad. Ve zmíněném 
fi lmu D. Vihanové použila režisérka při řešení otázky viny hlavního hrdiny záběry z prostředí autentic-
ké slovenské romské osady, v jejímž čele stojí nejstarší žena rodu. Nepřímé svědectví máme i z výzkumu 
původní komunity moravských Romů v Uh. Brodě. Podle vyprávění učitelky J. K. (záznam rozhovoru J. 
Pavelčíka z roku 1999) rozhodovala o potrestání romských dětí vůči školnímu řádu ve škole starší předsta-
vitelka komunity, která měla velkou autoritu. V nedávné době si v této komunitě vybudovala mimořádná 
rozhodovací práva paní R. D., ovšem odvozuje je od toho, že její syn je státním úředníkem. Také romský 
představitel Jan Horváth uvádí ve svých vzpomínkách, jak mimořádnou autoritu měla mezi Romy v osadě 
Vondrišel i v jejím okolí jeho babička (rozhovor autorky s J. Horváthem, Ostrava 21. 6. 1999). 
450 Právě spor o pojetí vraždy „zrádné snoubenky“ majoritním a tradičním právním systémem je jedním 
z leitmotivů uváděného fi lmu D. Vihanové. Také v souvislosti s jeho scénářem se objevuje termín „krevní 
msta“, ovšem forma trestu tu má jiný motiv – dívka porušila přísahu lásky milému, proto ji mohl dle tradič-
ních zásad rodu potrestat. 
451 Velmi vážným proviněním proti pravidlům tradičního morálního kodexu byla podle mínění velké části 
romistů prostituce (přesto nelze ani v minulosti zcela vyloučit promiskuitu části mladých žen, resp. poskyt-
nutí sexuálních služeb za určitý druh úplaty, „prodej“ děvčat rodinou v případě nouze apod.), neměla však 
zřejmě podobu běžnou v majoritním prostředí s jeho veřejnými domy či „pasáky“ pouličních prostitutek. 
Od ženy vyžadovala romská společenství naprostou věrnost partnerovi. Muži měli v tomto směru mnohem 
větší volnost, ale i oni mohli být potrestáni pokutou nebo ztrátou sociálního statusu v případě styku s „ne-
čistou“ ženou. K tomu viz podrobněji např. Davidová, Cesty Romů, s. 96–98, 105 aj. Současné jevy, jako 
„prodávání“ mladých dívek do veřejných domů či k pouliční prostituci, pasáctví dokonce mezi příbuznými, 
mladé Romky nabízející své „služby“ v příhraničí jsou podle mého názoru projevem hluboké krize tradiční 
společnosti, jejího totálního sociálního propadu. 



208   209Specifi cké menšiny v České republice Nina Pavelíková

drobněji popsány v rámci předchozí části knihy. Za velmi důležitý prvek tradičního rom-

ského etického kodexu (např. i ve ve vzájemných vztazích s majoritou) se považuje projev 

úcty (paťiv) vůči významným představitelům rodu, ale i vůči ostatním, kdo jsou považová-

ni za rovnocenné partnery. Ze zkušenosti výzkumníků víme, že romská usedlá komunita 

přijímá s úctou hosta, který jí projeví sympatie a respektuje její pravidla, dokonce jej často 

považuje za „svého“, nabídne mu pomoc v nesnázích, podělí se s ním o hmotné statky apod. 

Pohostinnost a pomoc v nesnázích, zejména v případě pronásledování státním represivním 

aparátem, ale i v hmotné, bytové nouzi je samozřejmostí vůči příslušníkům rodu, ale může 

platit i vůči příslušníku cizího příbuzenského svazku, který byl svým rodem vypuzen.452

Zvláštní pozornost je třeba – mimo jiné i z hlediska zvykového práva – věnovat jevu, 

který v současné době představuje jednu z nejvýznamnějších zátěží vztahu majority vůči 

Romům, tj. běžně rozšířenou představu, že nejčastější „obživnou aktivitou“ všech Romů 

jsou různé formy příživnictví, zejména krádeže. V této souvislosti je nutno nejdříve zmí-

nit, že romisté (znalci jednotlivých dialektů romštiny) uvádějí, že romština vlastně pojem 

krádež přesněji nespecifi kuje. U obyvatel tradičních slovenských romských osad se zřejmě 

ještě v polovině dvacátého století mohl badatel setkat s posunutím významu čórovat(krást). 

E. Davidová ve svých přednáškách často uváděla příklad ze svých výzkumů na východ-

ním Slovensku: do osady přišla na podzim mladá rodina, která si tu s pomocí příbuzných 

postavila chýši, nestačila však připravit dříví na zimu. Do rána se ztratila velká část zásob 

dřeva pod střechou sousední chýše. Její majitelé zřejmě oprávněně podezřívali z kráde-

že mladý pár, většina obyvatel osady však neodsoudila jeho čin, ale naopak se pohoršila 

nad postojem okradených. Mladí přece dřevo potřebovali, proto si je vzali. Význam slo-

va označujícího odcizení majetku sousedů se tu tedy zřejmě posouvá k chápání „něco si 

beru, protože to potřebuji pro sebe, pro zabezpečení své rodiny, rodu. A na tom nemůže 

být nic špatného, hodného odsouzení“. 453 Podobně zřejmě chápou dodnes mnozí živitelé 

romských rodin i  své působení v oblasti tzv. šedé ekonomiky.454 V době, kdy se přestal 

o zaměstnání romských živitelů rodin starat komunistický stát, vyžadující práci jako po-

vinnost, přesouvá se aktivita nezaměstnaných (nejen Romů) do ne zcela legálních oblastí, 

které umožňují využívat mezer v zákonech, nedostatečné kontroly a postihu. Účastníci 

těchto akcí nepovažují svůj způsob obživy za něco nelegálního, neboť jej provozují ve 

prospěch své rodiny, resp. širšího příbuzenstva.

Velmi specifi ckým způsobem chápou tuto oblast právních vztahů některé kočovné 

romské skupiny. Předáci a členové olašských rodů se dodnes netají tím, že nejžádanější 

jsou u nich nevěsty, které dokonale ovládají staré tradiční praktiky kapesních, resp. by-

452 Podrobněji viz Davidová, Cesty Romů, s. 104. 
453 Tamtéž, např. s. 81. 
454 Podrobněji popisuje různé oblasti těchto aktivit výzkumný tým kulturních antropologů zabývající se 
stacionárním výzkumem sociálně vyloučených lokalit v českých zemích. Viz Markéta Hajská – Ondřej 
Poduka, Sociálně vyloučená lokalita Bohdálek, rukopis výzkumné zprávy, Ostrava – Praha 2004. Celou 
řadu případů známe i z televizního zpravodajství, např. nedávnou tragickou dohru postupného rozebírání 
haly někdejší kladenské huti. 

tových krádeží v majoritním prostředí.455 V tomto případě ovšem nejde o zabezpečení 

rodiny v případě nouze, ale o tradiční doplňkový způsob obživy, který dokládají nejstar-

ší psané majoritní prameny z doby, kdy se seznamovalo evropské prostředí s romskými 

kočovníky.456 Nácvik těchto praktik je dodnes u části olašských rodů součástí výchovy 

teenagerů (obojího pohlaví, i  když v  dospělosti se mu věnovaly v  tradičním olašském 

prostředí téměř výlučně ženy). Ostatní příslušníci skupiny jim ovšem často zajišťují „kry-

tí“ tím, že obklopí okrádaného a snaží se odpoutat jeho pozornost.457 V současné době 

si využíváním dětí ke krádežím tohoto typu zajišťuje část rodičů beztrestnost. Je ovšem 

třeba zdůraznit, že podobné triky jsou typické pouze pro malou část romských obyvatel 

českých zemí.458 Usedlí Romové, jejichž osady se nacházely na Slovensku (i na Mora-

vě) v blízkosti majoritních sídel, podobné praktiky jednak neovládali, nemohli si ovšem 

rozsáhlejší skupinové krádeže ani dovolit, neboť je příslušníci majority dobře znali (jak 

víme, mezi nimi a majoritou byl spíše vztah určité vzájemné kooperace, nevylučovala se 

ani jistá míra tolerance) a jejich pořádkové orgány je mohly proto snadno vypátrat. Z to-

hoto hlediska jistě stojí za zmínku, že v dlouhodobé statistice zemského trestního soudu 

v Brně z let 1875–1905 (týká se převážně kočovných a potulných Romů), jejíž podrobnou 

analýzu zveřejňuje C. Nečas, se jako naprosto převažující trestné činy vyskytují drobné 

krádeže menšího dobytka, šatstva, prádla a  peřin. Násilné činy, podvody a  jiná trest-

ná činnost se vyskytovaly jen minimálně.459 S hromadnými migracemi do českých zemí 

a překotnou urbanizací, jejímž důsledkem bylo vytváření ghett v prostředí anonymního 

velkoměsta, v současnosti i  s celkovým propadem velké části Romů mezi tzv. sociálně 

vyloučené skupiny (s tím spojené gamblerství, rozšíření drog apod.) ovšem mohl nastat 

jistý posun ke zvýšení kriminality. V současné době nelze podíl Romů na obecné krimi-

nalitě sledovat, neboť vzhledem k ochraně osobních údajů nejsou v žádných statistických 

výkazech uváděni jako samostatná skupina.460

455 Vzpomínám si, že před několika lety o tom v dokumentárním televizním pořadu o zvycích kočovných 
rodů otevřeně hovořil jeden z představitelů rodu Gabrielových. Naši sousedé v Opavě byli dokonce ochotni 
předvádět pomůcky, na nichž se mladí příslušníci jejich rodu těmto praktikám učili. Když jsme se dota-
zovali, proč to vlastně dělají, zněla odpověď ve smyslu „to patří do našich zvyků, které musíme dodržovat, 
musí se to dělat stejně, jak byli zvyklí naši předkové“. 
456 Např. Sebastian Münster, Cosmographey, Buch III, Basilej 1544, s. 370–371 (citováno dle: Bartoloměj 
Daniel, Dějiny Romů, Olomouc 1994, s. 61). 
457 Viz např. svědectví učitelů romských dětí v rámci přednáškového cyklu pro učitele ZŠ v Opavě v roce 
1999, rozhovor autorky s panem J. O., Opava 15. 5. 1999 aj. 
458 Patří k nim např. také zneužívání sociálních dávek, při jejichž přebírání se převlékají Romky do roz-
trhaných šatů, nebo dokonce přepadávání starších spoluobčanů v dopravních prostředcích, v městských 
parcích či na jiných odlehlých místech (vyskytují se převážně v  prostředí bývalých kočovníků, jichž je 
mezi českými Romy maximálně 10 %, ani u nich však nemusejí být pravidlem). Drobné krádeže (slepice, 
polní pych), žebrota či pokusy o oklamání „gádžů“ sice patřily i u usedlých skupin tradičně k doplňkovým 
způsobům obživy, používaly se však vesměs v časech nouze a nepřerůstaly do závažných zločinů. 
459 Ctibor Neas, Romové na Moravě a  ve Slezsku (1740–1945), Brno 2005, s. 193–198. Přehledy jsou 
zpracovány na základě monografi í a článků soudního adjunkta Hugo Herze, který se podle Nečase dobře 
orientoval v dobové romistice. 
460 Obecně by romská kriminalita zasluhovala hlubší analýzu, to ovšem není úkolem tohoto textu. Mám 
na mysli zejména rozlišení jevů, které jsou nedílnou součástí tradičního etického kodexu některých skupin 
od těch, které spíše odpovídají na momentální sociální pozici Romů ve společnosti, vnímání jejich chování 
majoritou, která odmítá cizí kulturu apod. 


