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Vážení čtenáři,

Připravili jsme pro vás 26. číslo Bulletinu Muzea romské kul-
tury za rok 2017. V tomto roce slavily svá významná životní ju-
bilea tři osobnosti úzce spjaté s muzeem i tímto periodikem: 
zakladatel Muzea romské kultury, publicista, politik, aktivista 
a  laureát Ceny Muzea romské kultury (2011) Karel Holomek, 
pedagog a laureát Ceny Muzea romské kultury (2010) Ján Saj-
ko a ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. V zá-
věru roku nás navždy opustil historik a  laureát Ceny Muzea 
romské kultury (2011) Ctibor Nečas. Za jeho inspirativní prací 
a osobností se ohlížíme textem Niny Pavelčíkové.

Recenzovaná část tohoto čísla obsahuje tři odborné texty:
Článek audiodokumentátora Muzea romské kultury Matyáše Dlaba 

„1. světový romský festival ROMFEST 1990 – uchování a iniciace 
kulturní paměti“ přináší souhrnné informace o místě konání, 
dramaturgii, programu, produkčním zázemí a společensko-po-
litickém kontextu této, v  mnohém dosud nepřekonané, pře-
hlídky romské kultury, která proběhla v 27.–29. července  1990 
v Brně. Text je výstupem výzkumu, jehož součástí byly i dva té-
matické pamětnické večery pořádané v Muzeu romské kultury 
v  letech 2016 a  2017, na nichž se autor přímo dramaturgicky 
a produkčně podílel.

Text archeologů ze Západočeské univerzity v  Plzni Pav-
la a  Zdeňky Vařekových „Archeologický výzkum tábora  
v Letech“ seznamuje čtenáře s výsledky dosavadních neinva-
zivních a sondážních prací archeologů. Ty proběhly na menší 
části plochy někdejšího protektorátního tzv. cikánského tábora 
v Letech u Písku v letech 2016–2017. Cenné archeologické nálezy 
jsou také interpretovány a celý výzkum je v článku zařazen do 
kontextu archeologie zaměřené na místa perzekuce a genocidy.

Dalším příspěvkem je text romistky Renáty Berkyové  
„Obětujeme Romy ve prospěch vědy? Kritická reflexe pojmů 
„porajmos“ a  „holokaust“ v  diskurzu (nejen) romistické  
historiografie“. Přibližuje zavedení a  užívání zmíněných 
termínů v  kontextu poválečného vývoje (nejen) v  odborné 
(a  populárně-naučné) literatuře, ale také v  jazyce vybraných 

audiovizuálních medií. Autorka svým článkem reflektuje aktu-
ální proměny perspektiv, jakými je na genocidu Romů v době 
druhé světové války nahlíženo a jak jsou nahlíženy a hodnoce-
ny dějiny Romů obecně.

V nerecenzované části otiskujeme autorizovaný překlad stu-
die historika Pavla Balouna „‚Pozabíjať cigánov!‘ Protiromský 
pogrom v  Pobedimi v  roce 1928“, který původně vyšel jako 
„‚Let’s Slaughter the Gypsies!‘ Anti-Roma Pogrom in Pobedim 
in 1928“ v časopisu Centre. Journal for Interdisciplinary Stu-
dies of Central Europe in the 19h and 20th Centuries. Věříme, 
že díky publikování tohoto textu v českém jazyce s originálními 
citacemi pramenů přiblížíme výsledky práce tohoto badatele, 
jenž se věnuje projevům protiromských tendencí v  majoritní 
společnosti a jejich manifestaci v období meziválečného Česko-
slovenska, širšímu okruhu čtenářů.

Nerecenzovaná část dále obsahuje rozhovor fotodokumentá-
tora Muzea romské kultury Adama Holubovského s Františkem 
Syslem o výzkumné cestě do slovenských romských osad v roce 
1990. Název příspěvku „(Ne)fotograf František Sysel. O cestě 
do romských osad na východním Slovensku“ slovní hříčkou 
naznačuje, že F. Sysel sám sebe za profesionální fotografa ne-
pokládá. Leč, fotografem je výtečným a objektivem svého foto-
aparátu se mu díky vytříbenému vkusu podařilo mezi Romy 
zachytit v několika sériích autentické okamžiky jejich života. 
Jedna z nich byla vystavena právě na festivalu Romfest 1990. 
V rozhovoru jsou přiblíženy okolnosti spoluúčasti F. Sysla na 
výzkumné cestě na Slovensko na jaře 1990; svou malou vzpo-
mínkou na tuto cestu a  spolupráci s  F. Syslem přispěla také 
Jana Horváthová.

Dalšími texty v  nerecenzované části Bulletinu je medailon 
laureáta Ceny Muzea romské kultury za rok 2017 Gejzy Hor-
vátha, recenze časopisu Enter+ a knihy historičky Celie Donert 
Rights of the Roma. Tato část Bulletinu obsahuje také výtah 
z přehledu činnosti Muzea romské kultury v daném roce. Kom-
pletní Výroční zpráva Muzea romské kultury za rok 2017 je k ča-
sopisu přiložena na CD.

 Redakce

Editorial

▲ Program pro studenty v 5. sále stálé expozice MRK, 2017. Foto MRK - Adam Holubovský
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▲ Mezinárodní umělecké sympózium v Muzeu romské kultury 10.-17. 9. 2017. Foto MRK - Adam Holubovský

RECENZOVANÁ ČÁST
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▲ Z výzkumné cesty na Slovensko. Rudňany, Slovensko. Červen, 1990. Foto František Sysel. Ze sbírek MRK.

ABSTRACT:

From 27 – 29 July 1990 the first World Roma Festival was held in the Mariánské údolí neighborhood of Brno-Líšeň, which 
also became known as ROMFEST 1990. In many respects the event has never been surpassed to this day as a concentrated 
presentation of Romani culture in our country [i. e. Czech Republic, former Czechoslovakia]. It was organizationally arran-
ged by the ROMART agency, a business entity of the Roma Civic Initiative (“Romská občanská iniciativa”). This article 
represents an attempt to create the first comprehensive depiction of this unique event by summarizing and analyzing the 
available sources of information about it that have been preserved in the form of written, photographic and audiovisual 
materials, as well as a summary of information about the dramaturgy, production facilities, organizational team, perfor-
mers, and the circumstances of the festival preparations and proceedings. The reconstructed depiction of the festival is 
structured into separate segments aiming to contribute information ranging from specific associations with dates and 
places to the broader sociopolitical context. The collected information sources are augmented by the recollections of seve-
ral eyewitnesses, especially musicians who participated and members of the festival’s organizing team. These testimonies 
were systematically documented as part of evenings spent with them at the Museum of Romani Culture that were themati-
cally focused on the events of ROMFEST 1990. The dramaturgy of those evenings facilitated a review of the items collected by 
the institution along with collective remembering through the subjective perspectives of the eyewitnesses, and the activity 
of the Museum of Romani Culture in that respect has initiated the collection of heretofore-unrecorded realities and the 
capturing of valuable sociocultural ties.   

Key words:  ROMFEST 1990, ROI, ROMART, festival, music 

ABSTRAKT:
Ve dnech 27.- 29. července roku 1990 v Mariánském údolí v Brně-Líšni proběhl 1. světový romský festival, který vešel ve zná-
most rovněž jako ROMFEST 1990. Jedná se o dodnes z řady ohledů nepřekonanou událost soustředěné prezentace romské 
kultury u nás, kterou organizačně zajistila agentura ROMART, hospodářské účelové zařízení Romské občanské iniciativy. 
Předkládaný článek představuje snahu o vytvoření dosud prvního komplexního obrazu této unikátní události, a  to pro-
střednictvím sumarizace a analýzy dostupných pramenů – jež se dochovaly v podobě písemného, fotografického a audio-
vizuálního materiálu, a  dále souhrnu informací o  dramaturgii, produkčním zázemí, organizačním týmu, účinkujících 
a okolnostech příprav a průběhu. Rekonstrukce obrazu festivalu je strukturována do dílčích částí, které si kladou za cíl 
přinést informace od konkrétních časoprostorových souvislostí až k širšímu společensko-politickému kontextu. Pramenný 
sběr je doplněn vzpomínkami několika pamětníků, zejména zúčastněných hudebníků a členů organizačního týmu festiva-
lu. Výpovědi pamětníků byly systematicky dokumentovány v rámci pamětnických večerů Muzea romské kultury, tematicky 
zaměřených právě na událost festivalu ROMFEST 1990. Dramaturgie těchto večerů umožňuje spolu s kolektivním vzpomíná-
ním také nahlížení sbírkových předmětů instituce subjektivními perspektivami pamětníků a činnost Muzea romské kultury 
v tomto ohledu iniciuje sběr doposud nezaznamenaných reálií a podchycuje cenné kulturně-společenské vazby.

Klíčová slova: ROMFEST 1990, ROI, ROMART, festival, hudba

Matyáš Dlab
Bc. MgA. Matyáš Dlab je kuráto-
rem Fondu audiodokumentace 
a audiodokumentátorem Muzea 
romské kultury. 
E-mail: matyas.dlab@gmail.com

1. světový romský festival ROMFEST 1990 Matyáš Dlab

1. světový romský festival ROMFEST 1990
Uchovávání a iniciace kulturní paměti
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POZNÁMKY
1 HORVÁTHOVÁ, Jana. Romfest. In: PAVLI-
COVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.). Od 
folkloru k folklorismu: Slovník folklorního hnu-
tí na Moravě a  ve Slezsku. Strážnice: Ústav 
lidové kultury 1997, s. 210.
2 Romfest (1991, Strážnice), Romfest (1993, 
Strážnice), Lavutaris 94 (1994, Hranice na 
Moravě), Romfest (1995, Strážnice), Roma-
ni giľi – Romská píseň 96 (1996, Strážnice), 
Romská píseň 97 (1997, Rožnov pod Rad-
hoštěm). Viz HORVÁTHOVÁ, Jana. Romfest. 
In: PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie 
(eds.). Od folkloru k  folklorismu: Slovník fol-
klorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Stráž-
nice: Ústav lidové kultury 1997, s. 210.
3 První pamětnický večer se uskutečnil 24.   
listopadu  2016 v  Lidovém domě Musilka 
v  brněnských Husovicích, druhý pamětnický 
večer se uskutečnil 25.  října  2017 v  Muzeu 
romské kultury.

1. Úvod

1. světový romský festival ROMFEST 
1990 se uskutečnil 27.-29.  července roku 
1990 v  Mariánském údolí v  Brně-Líš-
ni a  zapsal se do historie coby zásad-
ní tuzemská přehlídka světové romské 
kultury. Jednalo se o  hudební událost 
s mezinárodní dramaturgií organizačně 
připravenou agenturou ROMART  – hos-
podářským účelovým zařízením Romské 
občanské iniciativy (ROI), v  jejímž pro-
gramu byl zastoupen výběr českosloven-
ské hudební scény i představitelé evrop-
ských hudebních tradic. Za přítomnosti 
politické reprezentace  – včetně tehdej-
šího prezidenta Československé federa-
tivní republiky (ČSFR) Václava Havla  – 
vystoupilo na třech oficiálních a  řadě 
neoficiálních pódiích na stovky účinku-
jících. Snahou představit veřejnosti kon-
centrovaně romskou kulturu festival na-
vázal na předchozí hudebně-organizační 
aktivity druhé poloviny 80. let, zejména 
na Dny romské kultury v  Sokolově (od 
1984), program Nane oda lavutaris na 
Mezinárodním folklorním festivalu ve 
Strážnici (1986) a program Ľudia z rodu 
Rómov na Folklórním festivalu Východná 
(1986).

2. Metoda

Tato studie usiluje o  popis komplex-
nějšího obrazu 1. světového romského 
festivalu ROMFEST 1990. Z  publikova-
né literatury, která je o  tomto festivalu 
k dispozici, lze v této snaze navázat pou-
ze na zatím jediný publikovaný přehledo-
vý text1 popisující události festivalu. Jde 
o podrobně zpracované heslo „Romfest“ 

v publikaci – Od folkloru k  folklorismu, 
Slovník folklorního hnutí na Moravě 
a ve Slezku (1997). Autorkou textu toho-
to hesla je Jana Horváthová, která ovšem 
nezpracovává pouze události Romfestu 
1990, ale celkově sumarizuje na první 
Romfest navazující další řadu festivalů 
stejného jména  – či dalších podobných 
reprezentativních festivalů romské hud-
by.2 Po sedmi letech od uskutečnění prv-
ního festivalu Romfest, jehož dění znala 
Jana Horváthová do jisté míry z  auto-
psie, jako autorka naučného textu pře-
hledově zpracovala soubor základních 
údajů o  provozně-produkčním zázemí, 
dramaturgii, programu Romfestu 1990, 
a to včetně soupisu (dobové) literatury – 
tedy zejména periodik, která konání to-
hoto festivalu zaznamenala.

Spolu s  tímto jediným odborně zpra-
covaným textem, byly jako zdroje pro ná-
sledující článek využity pramenné infor-
mační zdroje, které byly shromažďovány 
ve dvou etapách. V první fázi byly vyhle-
dány dostupné prameny prostřednictvím 
rešerší ve fondech Muzea romské kultury 
a archivech České televize a ČTK, jejichž 
výsledkem je soubor písemného, foto-
grafického a audiovizuálního materiálu. 
V návazné druhé fázi sběru informací se 
užší skupina odborných pracovníků Mu-
zea romské kultury soustředila na inici-
aci vzpomínání přímých účastníků fes-
tivalu s  cílem zjištění nových, doposud 
nezaznamenaných souvislostí. Badatel-
ský tým realizoval řadu individuálních 
výzkumných rozhovorů se členy orga-
nizačního týmu festivalu a  hudebníky, 
kteří na festivalových pódiích vystoupili. 
Završením sběru informačních podkla-
dů pro tento článek se staly dva veřejně 
přístupné pamětnické večery3 organizo-

▲ Vstupenka a oficiální plakát festivalu. Grafická úprava Jiří Eliška. Ze sbírek MRK.

1. světový romský festival ROMFEST 1990 Matyáš Dlab
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▲ Gejza Horváth a Jana Horváthová jako moderátoři prvního pamětnického večera. Brno. 2016. Foto MRK – Zuzana Šestáková

▲ Gejza Horváth a Jana Horváthová na obalu LP desky Romský folklór 3. Fotografie Jef Kratochvil, 
grafická úprava Jiří Eliška.  Ze sbírek MRK.
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▲ Jozef Krajčovič vzpomíná na průběh festivalu. Brno. 2016. Foto MRK –  Zuzana Šestáková

▲ ▲ Vystoupení Antonína Gondolána 
na druhém pamětnickém večeru. Brno. 
2017. Foto MRK –  Adam Holubovský

▲ Ředitel ROMFESTu 1990 Milan Ščuka 
vzpomíná na okolnosti vzniku a průběh 
festivalu. Brno. 2017. Foto MRK –  Adam 
Holubovský

4 Jana Horváthová je pro rekonstrukci festi-
valu výjimečně významnou informátorkou. 
V  době přípravy a  průběhu festivalu byla 
členkou v  přípravném organizačním týmu, 
v průběhu festivalu měla úlohu moderátorky. 
Následně v  prvních letech existence Muzea 
romské kultury poskytla zejména do jeho fon-
du písemného materiálu soubor autentických 
tiskovin dokládajících průběh festivalu (MRK 
14/91 Listiny a dokumenty vzniklé v souvis-
losti s Romfestem 1990, MRK 144/93 Propa-
gační materiály k Romfestu 1990 a program 
moderátorky). V  rámci konzultací v  letech 
2016-2017 podala řadu cenných informací 
a odkazů na další informační zdroje a pamět-
níky i  nad rámec zmíněného slovníkového 
hesla.
5 Lačho lav. Praha: Panorama, 11/1990.
Skončil svátek romské kultury. Podali jsme 
ruku… Rovnost 30. 7. 1990, s. 1.
6 Romfest 1990. Režie Viliam Poltikovič. 
Československo, 1990. Uloženo v  MRK, 
V 194/2006.
7 Lačho lav. Praha: Panorama, 11/1990.
8 Skončil svátek romské kultury. Podali jsme 
ruku… Rovnost 30. 7. 1990, s. 1.
9 ODRAZIL, Pavel. Řekneme Horvát, míní-
me primáš… Romano kurko. Brno: Romart. 
1991, Propagační číslo Leden, s. 1.
10 Autor článku Pavel Odrazil uvedl jméno 
brněnského primáše jako „Horvát“ namísto 
Horváth.
11 MRK 14/91. Listiny a  dokumenty vzniklé 
v souvislosti s Romfestem 1990.
12    MRK 144/93. Propagační materiály k Rom- 
festu 1990 a program moderátorky.

1. světový romský festival ROMFEST 1990 Matyáš Dlab

vané Muzeem romské kultury, které daly 
vzniknout dalším výpovědím a vzpomín-
kám zúčastněných pamětníků. Zvolená 
metoda přinesla pozitiva v podobě efek-
tivní práce se shromážděnými prameny, 
které byly prezentovány pamětníkům  – 
bylo tak možné získané informace ověřo-
vat a identifikovat dosud nezaznamena-
né souvislosti. Konfrontace pamětníků 
s pramennými materiály se zároveň uká-
zala jako velmi výhodná ve stimulaci je-
jich vzpomínání a jejím prostřednictvím 
došlo k  dalšímu rozšíření souboru pra-
menných materiálů na základě doporu-
čení pamětníků. Jako negativum zvolené 
metody se ukázala přirozená nejedno-
značnost získaných informací, která se 
odvíjí od individuálních schopností vzpo-
menout na události, které jsou staré více 
než 25 let.

Stěžejní dva oddíly studie nejprve před-
kládají a  analyzují soubor primárních 
a  sekundárních informačních zdrojů, 
poté přecházejí k popisu strategií v zís-
kávání nových reálií, a  na základě této 
sumarizace zdrojů přistupují k  rekon-
strukci průběhu a okolností festivalu ve 
sledu od konkrétních časoprostorových 
souvislostí, dramaturgie a  programu, 
produkčního zázemí k  širším společen-
sko-politickým souvislostem.

3. Shromáždění pramenných mate-
riálů

Výzkum k  tématu ROMFEST 1990 byl 
v  Muzeu romské kultury zahájen začát-
kem roku 2016. Velmi přínosným pub-
likovaným zdrojem se ukázala být výše 
zmíněná rekapitulace průběhu festiva-
lu, kterou formulovala Jana Horváthová4. 
Ve slovníkovém hesle uvedené písemné5 

a  audiovizuální6 zdroje byly analyzová-
ny, a  následně byla autorka příspěvku 
oslovena ke spolupráci na výzkumné 
práci při identifikaci audiovizuálních 
a  fotografických pramenů. Toto shrnu-
tí ROMFESTu 1990, konzultace s  Janou 
Horváthovou a rešerše, které byly prove-
deny ve fondech Muzea romské kultury, 
společně vytvořily základní soubor infor-
mací, na které navázala další fáze výzku-
mu, ve které byly získány nové primární 
informační zdroje, byli kontaktování pa-
mětníci za účelem natáčení výzkumných 
rozhovorů a byla zahájena příprava dra-
maturgie pamětnických večerů.

3.1 Přehled dostupných pramen-
ných materiálů

Publikované zdroje, které se přímo tý-
kají ROMFESTu 1990, pocházejí z  dobo-
vého tisku. Jedná se o  listopadové číslo 
měsíčníku Lačho lav (Dobré slovo),7 které 
otisklo proslovy prezidenta Václava Hav-
la a předsedy Romské občanské iniciati-
vy Emila Ščuky, popis průběhu festivalu 
a  rozhovory s  návštěvníky a  účastníky. 
Z  novinových zpráv to je dále článek ve 
vydání deníku Rovnost,8 prezentující ko-
mentáře ředitele ROMARTu Milana Šču-
ky a  člena organizačního týmu Karla 
Holomka a  článek v  propagačním vydá-
ní týdeníku Romano kurko,9 vydávaného 
ROI, jehož autor interviewoval během 
festivalu Cimbálovou muziku Eugena 
Horvátha10.

Ve Fondu písemného materiálu Muzea 
romské kultury jsou uloženy propagační 
materiály festivalu,11 prezentační mate-
riály festivalu12 informující o  aktivitách 
ROMARTu a představující program festi-
valu, jejichž součástí je pracovní soupis 
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22 MRK, F 144/2006. Soubor fotografií. Autor 
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tor Jef Kratochvil.
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29 KUPTÍK Ivan. Hudba a zpěv je nejlepší po-
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Romský folklór 2 [zvukový záznam na viny-
lové desce]. Brno: Romart, Interunie,  a.  s., 
1990. Uloženo v MRK, A 126/94.
Romský folklór 3 [zvukový záznam na viny-
lové desce]. Brno: Romart, Interunie,  a.  s., 
1990. Uloženo v MRK, A 127/94.
31 Romský folklór 1 [zvukový záznam na MC 
kazetě]. Brno: Romart, Interunie, a. s., 1990. 
Uloženo v  MRK, A  89/94. Romský folklór 2 
[zvukový záznam na MC kazetě]. Brno: Ro-
mart, Interunie,  a.  s., 1990. Uloženo v  MRK, 
A 110/94. Romský folklór 3 [zvukový záznam 
na MC kazetě]. Brno: Romart, Interunie, a. s., 
1990. Uloženo v MRK, A 90/94.
32 Skončil svátek romské kultury. Podali jsme 
ruku… Rovnost 30. 7. 1990.
33 Romský folklór 1 [zvukový záznam na vi-
nylové desce]. Brno: Romart, Interunie, a. s., 
1990. Uloženo v MRK, A 125/94.
34 Tamtéž.

13 MRK 202/98. Písemný materiál Romart 
a ROI.
14 Romfest 1990. Režie Viliam Poltikovič, 
Československo, 1990. Uloženo v  MRK, 
V 194/2006.
15 Romfest 1990. Autor Bohumír Slavík, Čes-
koslovensko, 1990. Uloženo v MRK, V 28/93.
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V 137/94.
17 Europexpress (publicistický magazín). Če- 
skoslovensko, 1990. Uloženo v  MRK, 
V 176/2006.
18 Odpoledne na Romfestu. Režie Karel Fuk- 
sa, Československo, 1990. Uloženo v  MRK, 
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19 ROMFEST BRNO 1990. In: Youtube [onli-
ne]. 21. 06. 2014 [cit. 2018-07-11]. Dostup-
né z: https://www.youtube.com/watch?v=-
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20 Reportáž ČST Brno. Autoři: Jiří Šindar, To- 
máš Hawerland, Československo, 1990. Ulo-
ženo v MRK, NV 148/2017.
21 Jmenovitě se jedná o skupiny a hudebníky 
Khamoro, Angelo Debarre, Cimbálová muzika 
Jána Gašpara Hriska, Esma.
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zde zachytila celou návštěvu Václava Hav- 
la od příjezdu, přes proslov až k odjezdu 
z areálu Mariánského údolí.

Z fotografických pramenů jsou ve sbír-
kách Muzea romské kultury soubor Pe-
tra Daňka22 a  dílčí jednotlivé fotografie 
Michala Bartoše23, Miroslava Kamrly24 
a  Jefa Kratochvila25. Na základě infor-
mací poskytnutých Janou Horváthovou 
byl kontaktován František Sysel26, kte-
rý badatelům následně zprostředkoval 
dokumentaci festivalu27, která se vyjevi-
la jako velmi hodnotná pro rekonstruk-
ci události. Tento soubor nabízí velmi 
bohatý, komplexní pohled na ROMFEST 
1990, jenž se překvapivě vyhýbá hlavnímu 
pódiu a  dokumentuje výhradně běžný, 
spontánní běh drobných událostí. V rám-
ci přípravy na druhý pamětnický večer 
byla dále zadána rešerše v archivu ČTK, 
díky které byly identifikovány fotogra-
fie28 zaznamenávající okamžiky z dění na 
hlavním festivalovém pódiu. Celkově je 
patrné, že fotografické dokumentace fes-
tivalu bylo pořizováno velké množství, na 
dostupných audiovizuálních záznamech 
a fotografiích vidíme, že objektivy zachy-
tily i fotografující renomované fotografy 
např. Josefa Koudelku či Vojtěcha Duká-
ta. Také v dobové reportáži čteme: „Pěk-
ný mumraj vládl i ve středisku novinářů, 
vždyť tam byli novináři z  celého světa. 
Angličané, Američané, Rakušané. A také 
novináři snad ze všech novin a  časo-
pisů, které v  Československu vycháze-
jí. A  těch fotografů. V  jednu chvíli jsme 
u  hlavního pódia napočítali pětatřicet 
lidí s fotoaparáty – tedy profesionálních, 
a pak další, kteří si fotili do svých rodin-
ných alb.“29

Mezi materiály dokumentujícími fes-
tival jsou ve Fondu audiodokumentace 

dostupné kolekce LP desek30 a  MC ka-
zet31 Romský folklór vydané agenturou 
ROMART ve spolupráci se společností 
Interunie,  a.  s. Tento soubor nahrávek 
byl pořízen za účelem distribuce během 
festivalu, během kterého se podle vyjád-
ření organizátorů32 mělo prodat až 2000 
kusů. Člen organizačního týmu festivalu 
a dramaturg kolekce LP desek Petr Rím-
ský v průvodním textu přiloženém uvnitř 
obalu uvádí informaci, že nahrávky byly 
pořízeny ve dnech 14.–28. 5. 1990, tuto in-
formaci doplňuje údaj na zadní straně 
přebalu, který termín natáčení vymezuje 
jako květen – červen 1990 a dále upřesňu-
je i místo natáčení – studio „V“ Zlín. Coby 
dramaturgové jsou dále uvedení ředitel 
festivalu a pořádající agentury ROMART 
Milan Ščuka a etnografka, romistka a fo-
tografka Eva Davidová. Petr Rímský a Eva 
Davidová jsou autoři průvodních textů 
přeložených plně do angličtiny a  pouze 
částečně do romštiny. Eva Davidová je za-
stoupena úryvky ze studie Romové v Čes-
koslovensku a  jejich hudební folklór, ve 
které stručně představuje romskou hu-
dební a písňovou tvorbu jako „(…) jednu 
z  nejcharakterističtějších determinant 
etnické specifiky této skupiny“33 a vyzdvi-
huje význam pro “ (…) etnografické, fol-
kloristické i sociologické bádání“.34 Text 
Petra Rímského, hudebního publicis-
ty a  folkového písničkáře, rekapituluje 
vznik LP desek a popisuje okolnosti na-
hrávání a strukturu účinkujících hudeb-
níků - autodidaktů i akademicky vzděla-
ných profesionálů čerpajících z různých 
regionálních tradic. Vizuální podobu 
přebalu zpracoval podle dostupných in-
formací Jiří Eliška na základě fotografií 
Jefa Kratochvila, který pro každou desku 
poskytl dvě stylizované exteriérové foto-

vystupujících s osobními moderátorský-
mi poznámkami Jany Horváthové a sou-
bor písemného materiálu ROMARTu 
a ROI.13 

Poměrně bohaté jsou audiovizuální 
prameny k festivalu uložené ve Fondu vi-
deodokumentace. Jedná se o  ROMFEST 
199014 Viliama Poltikoviče, amatérský 
záznam Jiřího Slavíka15, záznam vystou-
pení souboru Perumos16 a  publicistický 
magazín Europexpress17. Na základě in-
formace o vzniku oficiálního televizního 
záznamu ze slovníkového hesla Jany Hor-
váthové byla provedena rešerše v archivu 
České televize, ve kterém je dostupný po-
řad Odpoledne na Romfestu.18 Druhý díl 
(celkem dvoudílného pořadu) Večer na 
Romfestu v archivu dosud nalezen nebyl, 
je však stejně jako první díl dostupný na 
internetu.19 V  archivu je dále přístupná 
reportáž Československé televize Brno,20 
na které spolupracoval festivalový mode-
rátor Jiří Šindar. 

Odpoledne na Romfestu je profesio-
nálním televizním pořadem v  režii Kar-
la Fuksy, natáčený na více kamer na 
stativech. Zaznamenává hudební pro-
dukce na hlavním pódiu (skrze krátké 
prostřihy snímá i  festivalové publikum) 
a  formou komentáře podává střídmé, 
ale přehledné informace o  jednotlivých 
souborech, skupinách a  společenském 
kontextu, v  němž festival probíhá. Po-
kouší se zaznamenat delší časový úsek 
dne a dává prostor většímu počtu hudeb-
ních skupin, což vytváří základní rozdíl 
vůči pojetí druhého dílu pořadu Večer na 
Romfestu, který sleduje vystoupení pou-
ze čtyř různých skupin.21 Filmový doku-
ment ROMFEST 1990 Viliama Poltikoviče 
vznikl pro Krátký film Praha. Namísto 
komentáře předává informace o  hudeb-

ních vystoupeních prostřednictvím ti-
tulků a  informační rovina je v  tomto 
ohledu znatelně subtilnější. Základní 
rozdíl oproti pořadu Karla Fuksy ale spo-
čívá především v zájmu o  festivalový ži-
vot i mimo hlavní pódium, a nabízí tak 
komplexnější obraz festivalu, ze které-
ho je možné lépe rekonstruovat prostor 
festivalového areálu a  celkovou atmo-
sféru zjevující se díky citlivému pohle-
du na všední, běžnou stránku události 
festivalu – pozorujeme příjezdy a odjez-
dy hudebníků, zákulisí hlavního pódia, 
zkoušky před vystoupením, čas spontán-
ní zábavy kolem ohně, stánky s  jídlem 
a  pitím a  spontánní hudební produkce, 
kde k vymezení jeviště a hlediště dochází 
pouze obestoupením účinkujících okolo 
stojícími diváky.

K vrcholům Poltikovičova záznamu fes-
tivalu patří tančící vojáci ve festivalovém 
publiku, hudebníci, které po vystoupení 
na hlavním pódiu pozorujeme v neofici-
álním, „soukromém“ čase na festivalu,  
jak zpívají a tančí mezi běžnými návštěv-
níky, či odjezd muzikantů, kteří během 
písně plynule, aniž by přestali hrát, na-
stupují do autobusu a odjíždějí. Štáb Pol-
tikoviče se soustředí na kratší sekvence, 
často natáčí z ruky, snímá technické zá-
zemí a zákulisí – např. zvukaře u mixáž-
ního pultu, točí dokonce i jiné fotografy 
a kameramany s cílem zaznamenat reál-
nou situaci festivalu. 

Záznam Jiřího Slavíka vznikl jako 
amatérská, interní dokumentace orga-
nizačního týmu festivalu, která postrádá 
postprodukci – střihovou skladbu vytvá-
ří pouze ovládání kamery v  autentické 
chronologii snímání, čímž se může stát 
velmi nápomocnou ve snaze zorientovat 
se v průběhu festivalového dění. Kamera 
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49 Dříve Buchačová.
50 Reflexe zaslána emailem formou elektro-
nického dokumentu dne 18. 10. 2018.

35 Textovou chybou v seznamu písní LP desky 
uvedeni jako Hniskovci.
36 Dnešní Vojenský umělecký soubor OND-
RÁŠ.
37 Textovou chybou v seznamu písní LP desky 
uvedenou jako Aquesu Horváthovou.
38 MRK NA 28/16. Rozhovor s  Gejzou Hor-
váthem proběhl 30. 6. 2016 v Brně.
39 MRK NA 43/16. Rozhovor s Ondřejem Gi-
ňou proběhl 14. 10. 2016 v Rokycanech.
40 MRK NA 43/16. Rozhovor s Jarkou Giňo-
vou proběhl 14. 10. 2016 v Rokycanech.
41 MRK NA 19/17. Rozhovor s  Miroslavem 
Rusenkem proběhl 28. 4. 2017 v Praze.
MRK NA 32/17. Rozhovor s Miroslavem Ru-
senkem proběhl 16. 6. 2017 v Brně.
42 MRK NA 37/17. Rozhovor s Jozefem Kraj-
čovičem proběhl 4. 8. 2017 v Brně.
43 MRK NA 54/17. Rozhovor s  Antonínem 
Gondolánem proběhl 26. 10. 2017 v Brně.
44 MRK NA 55/17. Rozhovor s Josefem Bagá-
rem proběhl 30. 10. 2017 v Brně.
45 MRK NA 21/16. Rozhovor s Evou Davido-
vou proběhl 2. 6. 2016 v Praze.
46 MRK NA 40/16. Rozhovor s  Františkem 
Syslem proběhl 18. 8. 2016 v Brně.
47 MRK NA 42/16. Rozhovor se Zbyňkem An-
dršem proběhl 14. 9. 2016 v Brně.
48 MRK NA 15/16. Rozhovor s  Gejzou Ada-
mem proběhl 29. 4. 2016 v Brně.
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nými v klasické konferenční organizaci. 
Společně s  uvolněnějším stylem mode-
race bylo cílem vytvořit takovou situaci, 
ve které je možné bez ostychu vstoupit 
do diskuze a  přispět svojí vzpomínkou. 
Tímto způsobem byla uplatněna jiná 
strategie v získávání výpovědí než v pří-
padě vedených rozhovorů, během kte-
rých pamětník může být zatížen staros-
tí o  správnou, korektní formulaci svých 
vzpomínek a  vystaven tlaku dokumen-
tační situace reprezentovanou a stále se 
připomínající technologií záznamu.

První pamětnický večer k  tématu 
ROMFEST 1990 se uskutečnil 24.  listo-
padu 2016 v Lidovém domě Musilka v br-
něnské čtvrti Husovice, organizačně pod-
řízeném Kulturnímu středisku Omega, 
které zastřešuje Městská část Brno-se-
ver. K  moderaci večera byli cíleně oslo-
veni Jana Horváthová a  Gejza Horváth, 
kteří festival prožili jako přímí aktéři. 
V případě Jany Horváthové se touto úlo-
hou podařilo navázat na moderaci sa-
motného festivalu. Coby pamětníci byli 
osloveni hudebníci Jozef Krajčovič, Jozef 
Bagár, Milan Horváth, Robert Lacko, Ivan 
Gašpar Hrisko, Zdeněk Lázok, zpěvačka 
Valika Vonášková49, tanečnice Margita 
Bagárová, za organizační tým Margita 
Lázoková, Zbyněk Andrš, Antonín Lagryn 
a  režisér dokumentárního filmu ROM-
FEST 1990 Viliam Poltikovič. Večer byl 
strukturován do tří pamětnických blo-
ků, které střídaly hudební vstupy. V rám-
ci hudebního programu vystoupil Gejza 
Horváth, Zdeněk Lázok a  Marek Balog, 
Cimbálová muzika Milana Horvátha 
a skupina Le Čhavendar, která předsta-
vuje mladší generaci na festivalu zastou-
pené rokycanské hudební scény. Mezi 
autentickými materiály dokládajícími 

průběh festivalu byl prezentován sestřih 
filmu Viliama Poltikoviče ROMFEST 1990, 
fotografie Františka Sysla, oficiální pro-
pagační materiály festivalu, LP desky 
Romský folklór a další materiály. V rám-
ci vzpomínání byla promítnuta krátká 
audiovizuální sekvence vzpomínky Evy 
Davidové na festival a byla přečtena pí-
semná subjektivní reflexe festivalu,50 kte-
rou formulovala etnomuzikoložka Zu-
zana Jurková na základě zhlédnutých 
audiovizuálních záznamů.

Druhý pamětnický večer se uskutečnil 
25.  října  2017 v  Muzeu romské kultury, 
k  jeho moderování byla oslovena blízká 
spolupracovnice Muzea romské kultury, 
redaktorka a publicistka Alica Sigmund 
Heráková, a dramaturgickým konceptem 
bylo navázáno na první pamětnický ve-
čer věnovaný ROMFESTu 1990. Coby pa-
mětníci přijali pozvání ředitel festivalu 
Milan Ščuka, hudebníci Antonín Gondo-
lán, Rudko Bagár, Miroslav Rusenko, 
Zdeněk Lázok, Jozef Krajčovič, Ivan Gaš- 
par Hrisko, režisér televizního zázna-
mu festivalu Karel Fuksa, členové orga-
nizačního týmu Marcel Ščuka, Margita 
Lázoková a Antonín Lagryn. Program byl 
opět rozdělen do struktury bloků vzpo-
mínání pamětníků, které byly podpoře-
ny prezentací dokumentujících materi-
álů – sestřih televizního záznamu Karla 
Fuksy Odpoledne na Romfestu, reportáž 
Československé televize Brno s komentá-
řem druhého moderátora festivalu Jiřího 
Šindara a  archivní fotografie ČTK. Úže-
ji byla pozornost diváků soustředěna na 
neopomenutelnou součást festivalu, a to 
přítomnost tanečních a hudebně drama-
tických forem – s tímto cílem byly před-
staveny klíčové československé soubory 
Perumos a Khamoro z Prahy a Romen ze 

grafie Romů v historizujících kostýmech, 
s  povozem, koněm a  tradičními nástro-
ji. Na LP deskách vystupují cimbálové 
a lidové muziky Horváthovci, Hriskovci35, 
Perumos, Giňovci, Kováčovci a  Jánošík36 
doprovázející zpěvačky a  zpěváky Vale-
rii Buchačovou, Gejzu Horvátha, Natálii 
Velšmídovou, Eriku Fečovou, Agnesu Hor-
váthovou37, Margitu Reiznerovou, Miro-
slava Rusenka, Irenu Ščerbanovou, Věru 
Bílou a Emílii Machálkovou.

3.2 Iniciace nových výpovědí 
a vzpomínání

První fáze výzkumu přinesla souhrn in-
formací o okolnostech vzniku a průběhu 
festivalu a  jeho reflexí v  publikovaných 
zdrojích. V další fázi mohlo být návazně 
přikročeno ke shromažďování výpovědí 
pamětníků. Smyslem bylo prostřednic-
tvím dokumentovaných rozhovorů získat 
subjektivní pohledy na událost festivalu, 
doplnit a ověřit doposud známé informa-
ce. Jako velmi nápomocné se ukázalo se-
znamování pamětníků s  vybranými ma-
teriály (zejména fotografiemi, plakáty 
a videozáznamy), shromážděnými rešer-
šemi a  výzkumem, jež byly s  jejich sou-
činností zároveň analyzovány. Paralelně 
s touto činností byla zahájena produkční 
a dramaturgická příprava pamětnických 
večerů, které se staly současně veřejnou 
prezentací doposud získaného obrazu 
festivalu a  zároveň dalším nástrojem 
získávání nových výpovědí. Rozhovo-
ry byly realizovány s  hudebníky a  členy 
organizačního týmu festivalu. Mezi pa-
mětníky, se kterými byl veden rozhovor, 
patří Gejza Horváth38, který na festivalu 
vystoupil sólově i netradičně s košickou 
cimbálovou muzikou Bundovci, Ondřej 

Giňa39, člen rokycanské skupiny Rytmus 
84 a  zároveň tehdejší poslanec České 
národní rady, Jarka Giňová40 – zpěvačka 
skupiny Rytmus 84, Miroslav Rusenko41 – 
zakládající člen pražského hudebního 
a tanečního souboru Perumos a předse-
da místní organizace ROI v Praze 3, Jozef 
Krajčovič42, klarinetista brněnské cim-
bálové muziky Eugena Horvátha, Anto-
nín Gondolán43,  člen skupiny sourozen-
ců Gondolánových, která se na festivalu 
představila československému publiku 
po dlouhé době strávené v emigraci, a Jo-
zef Bagár44, cimbalista cimbálové muziky 
Eugena Horvátha a zároveň i cimbálové 
muziky Jána Gašpar Hriska. Z  okruhu 
organizačního týmu festivalu byly získá-
ny krátké vzpomínky od Evy Davidové,45 
Františka Sysla46 a  romisty a  etnomuzi-
kologa Zbyňka Andrše47. Výpověď pamět-
níka, který se festivalu zúčastnil jako 
zástupce politické reprezentace, jsme 
získali od Gejzy Adama48, tehdejšího mís-
topředsedy ROI a  poslance Federálního 
shromáždění.

Pamětnické večery byly dramaturgicky 
připraveny s  těžištěm v  seznámení ve-
řejnosti a pamětníků s těmi shromáždě-
nými dokumentačními materiály, které 
mají výrazný potenciál stimulovat kolek-
tivní vzpomínání. S tímto úmyslem byla 
vedena i  dramaturgie živých hudebních 
produkcí, která oslovila k vystoupení hu-
debníky, kteří se festivalu aktivně zúčast-
nili. Unikátní prostředí pro vzpomínání 
bylo podpořeno vytvořením prostoru pro 
setkání pamětníků, pro některé z  nich 
po mnoha letech. Neformální atmosféra 
i v rámci oficiální části večera byla pod-
pořena prostorovým uspořádáním sálu, 
ve kterém byli pamětníci usazeni ke sto-
lům s  občerstvením před diváky usaze-
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▲

 Milena Hübschmannová 
vede rozhovor pro měsíčník 
Lačho lav vydávaný Rom-
skou občanskou iniciativou. 
Pohled na hlavní festivalové 
podium. Brno. 1990. Foto 
František Sysel. Ze sbírek 
MRK.

▲ Milan Uhde a Eva Davido-
vá na vernisáži výstavy Ro-
mové včera a dnes – Roma 
ič the adaďives. Brno. 1990. 
Foto František Sysel.  
Ze sbírek MRK.

▲

 Pohled na parter a jižní 
svah s vlajkami. Brno. 
1990. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲ Spontánní festivalový 
život. Brno. 1990. 
Foto Michal Bartoš.  
Ze sbírek MRK.
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festu 1990.

51 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Kale ruži. 
Hradec Králové: Krajské kulturní středisko, 
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52 Baharta Rajnošek, Jan Kliment, Tomáš 
Jochmann, Jan Hobzek.
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ny: „A nemyslete si, že se zpívalo a hrálo 
jen na hlavním pódiu. Za ním byla ješ-
tě další dvě pódia a tam se střídaly dal-
ší kapely a soubory. Navíc tam byl ještě 
taneční parket, tancovalo se i na louce 
a  také pod stromy, které chránily před 
sluníčkem.“54

Ze záznamů je patrné, že festival dispo-
noval na svou dobu kvalitní zvukovou apa-
raturu značky Peavey. V  prostoru mezi 
vstupem do areálu a hlavním pódiem byly 
po celé jedné straně využity přítomné sto-
žáry na vztyčení střídavě romských a čes-
koslovenských vlajek. Na protější straně 
se nacházela zastřešená část tribuny pro 
významné hosty, kam po příjezdu usedl 
Václav Havel s delegací. V části u hlavní-
ho vstupu se nacházela přízemní budova, 
ve které byla instalována výstava Romové 
včera a dnes – Roma ič the adaďives.

4.2 Dramaturgie a program

Z dokumentujících materiálů a reflexí 
můžeme vyvodit, že konec července přál 
festivalu slunečné počasí vysokých tep-
lot, které se mělo odrazit v  návštěvnos-
ti: „Bylo by škoda, kdyby organizátoři 
Romfestu nyní podlehli oprávněnému 
zklamání ze slabé účasti neromské po-
pulace („Podali jsme ruku, nevzali ji,“ 
řekl Milan Ščuka) a  nesnažili se vyvo-
dit z pokusného prvého ročníku poznat-
ky pro lepší průběh festivalů příštích. 
Jako diskutabilní se kupříkladu ukazuje 
zařazení na konec července, které sice 
zažehnalo déšť, ale zároveň akci zatí-
žilo mimořádným vedrem, jež, jak jsme 
viděli včera, odradilo i  mnoho diváků 
z  řad Romů.“55 Podle oficiálního vyjád-
ření organizátorů56 mělo jít až o  21000 
návštěvníků. V přímé souvislosti s tímto 

údajem se měl Milan Ščuka vyjádřit, že: 
„Naši akci nelze posuzovat jenom podle 
návštěvnosti. Co se týká pohody, krásy, 
organizace, jsme velice spokojeni.“57 Což 
zjevně nad návštěvností vyjadřuje nespo-
kojenost. Spíše nižší diváckou účast také 
potvrzuje reakce redaktora Lačho lav: 
„Mariánské údolí zcela určitě překonalo 
rekord v počtu zazpívaných písní. Bohu-
žel, nebyl však v návštěvnosti. V různých 
časopisech se psalo, že zde byly jen dva 
tisíce lidí. Ale v sobotu, jak jsme to od-
hadli my, na takových sedm tisíc Romů. 
A byla také škoda, že Neromů, kteří se na 
festival přijeli podívat, bylo tak málo.“58 

Počty účinkujících rovněž v  různých 
zdrojích kolísají. Podle oficiálního vyjád-
ření organizačního týmu mělo jít dokon-
ce o  1400 účinkujících.59 Jana Horvátho-
vá uvádí ve slovníkovém heslu údaj více 
než 1500 účinkujících.60 Zřejmě nemožné 
se zdá rovněž stanovení přesného počtu 
účinkujících ve výčtu souborů a  skupin: 
„Já jsem měla tu čest to tam celé tři dny 
uvádět spolu s moderátorem brněnské te-
levize Jirkou Šindarem, ale to nebylo je-
nom moderování, my jsme si ty soubory 
tam museli i  hledat, a  teď v  tom množ-
ství těch 70 souborů najít ten pravý, kte-
rý byl na programu, bylo dramatické, to 
byla velká škola života, a musím tu vzpo-
menout i  Láďu Suchánka z  Varnsdorfu, 
který nám tam pomáhal ty kapely hledat 
a  chytat, to bylo hodně dobrodružné.“61 
Uvedený údaj potvrzují i vlastní moderá-
torské poznámky Jany Horváthové, ve kte-
rých poslední účinkující v několikastrán-
kovém, ručně psaném seznamu souborů 
a skupin dosahuje čísla 73. Oficiální pla-
kát festivalu62 a oficiální prezentační ma-
teriály63 uvádí číslo 60 a Jiří Šindar dokon-
ce v průběhu moderování označí celkový 

Sokolova. Dramaturgicky byla tato sou-
vislost završena recitací básně spisova-
telky, zpěvačky a zakládající členky sou-
boru Perumos Margity Reiznerové Kale 
ruži ze stejnojmenné antologie51 romské 
poezie. V závěru oficiální části večera vy-
stoupil s hudebním programem Antonín 
Gondolán s  doprovodnou skupinou.52 Po 
jeho skončení navázal koncert Zdeňka 
Lázoka a Marka Baloga v muzejní kavár-
ně Beng!, ve které byl vystaven výběr z fo-
tografií Františka Sysla dokumentující 
festivalové dění.

4. Rekonstrukce  I. světového rom-
ského festivalu ROMFEST 1990

4.1 Mariánské údolí  – festivalový 
areál

Místem konání festivalu se stalo Ma-
riánské údolí v  Brně-Líšni. Důvody 
k  volbě místa byly zřejmě pragmatické 
s  ohledem na vysokou diváckou kapa-
citu a  možnost produkovat hlasitou re-
produkovanou hudbu. Svahy údolí zde 
přirozeně vytvářejí soustředěný, ale stá-
le dostatečně rozsáhlý prostor, jež je 
schopný stát se místem setkání desítek 
tisíc lidí, pro které zde bylo v minulosti 
vybudováno monumentální pódium spo-
lečně s  terénní úpravou přírodních sva-
hů do velkokapacitních tribun pro účely 
tzv. Mírových slavností, které zde byly ko-
nány za minulého režimu. Pro nezasvě-
ceného pozorovatele jsou stopy po této 
historii Mariánského údolí téměř nevidi-
telné, pódium bylo deinstalováno a  pří-
rodní tribuny postupně zarůstají náleto-
vými dřevinami.

Z  perspektivy, kterou dostupné zázna-
my a fotografie nabízejí, vyniká zastřeše-

né hlavní pódium I. světového romského 
festivalu svou naddimenzovaností. Na zá-
kladě jejich pozorování je možné identi-
fikovat určitou izolaci účinkujících vůči 
divákům, která je umocněna značnou výš-
kou rampy pódia a vzdáleností mezi jevi-
štěm a hledištěm – v tomto meziprostoru 
se totiž nacházela ještě jedna nižší, ale 
stále velmi prostorná rampa pod účin-
kujícími, která sloužila většinu času pou-
ze dokumentaci a technickému zajištění 
hlavního pódia. Tuto platformu využívali 
zejména fotografové, byly na ni nainsta-
lovány koleje pro kamerovou jízdu, stati-
vy kamer a  věž složená z  lešení sloužící 
jako vyvýšený prostor pro kameramany. 
Na tuto rampu navazoval směrem do hle-
diště zábradlím vymezený sektor, který se 
večer stával prostorem tanečním. Teprve 
na tento segment navazovala část areá-
lu, kde byly rozmístěny dřevěné lavice na 
sezení, na kterých se diváci soustředili 
nejvíce. Na tuto organizaci jeviště a hle-
diště reagoval návštěvník festivalu Mozes 
Heinschink, rakouský lingvista a romista, 
který se stal respondentem Mileny Hüb-
schmannové v  rozhovoru pro Lačho lav. 
Na otázku, zda se mu něco na festivalu 
nelíbilo, odpověděl: „Nelíbila se mi vzdále-
nost a vyvýšenost jeviště. Romské písnič-
ky, to je přece něco rodinného, intimního, 
patří do „rodinného kruhu“ – proto by se 
mi líbilo jeviště v kruhu, kde by nebyl roz-
díl mezi účinkujícími a posluchači.“53 

Na hlavní pódium vedlo několik boč-
ních schodišť. Zadní horizont tvořilo 
černé pozadí s  velkým žlutým nápisem 
ROMFEST Czechoslovakia ’90, na které 
navazovala další černá plachta propo-
jující zadní plán se zastřešením pódia. 
Boky jeviště zůstaly otevřené. Za hlavním 
pódiem se nacházely dvě další malé scé-
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kačovi (Prešov), Vojtech Samko (Ústí nad 
Labem), manželé Slepčíkovi (Praha), Ge-
merištar (Slavonice), Vlachyko (Prešov), 
Sam Roma (Most), Raidž (Praha), Sou-
bor Evžena Damo (Děčín), Soubor paní 
Bandyové (Sokolov), soubor Giľori (Český 
Krumlov), soubor Ládič (České Budějovi-
ce), Giňovci (Opava), Soubor Olgy Giňové 
(Vysoké Mýto), soubor Heleny Horvátho-
vé (Praha), Alice (Ostrava), Terne čhave 
(Hradec Králové), soubor Romka (Detva), 
Gejza Horváth (Brno), Taneční skupina 
pana Resla (Brno), Smena (Michalovce), 
Ternipen (Banská Bystrica), Klauni (Pav-
lovce), Točkolotoč (Svitavy), Orient (Pre-
šov), Džav adarik (Hlinné), Pokrok Rom 
(Košice), Klempárovci (Louny), Soubor 
Jana Resla a Horňácká muzika Ing. Mar-
tina Hrbáče.

Ze zahraničních zástupců potom Brat-
ři Dimitrovovi (Bulharsko), Putnika (Ju-
goslávie), Agnesa (Maďarsko), Tato ni-
laj (Bulharsko), Esma (Jugoslávie), Raya 
(Norsko), Les Tziganes Ivanovitch (Fran-
cie), Angelo Debarre (Francie), Demetero-
vi – Divadlo Romen (SSSR), Bielka (Fran-
cie), Souliko (Francie), Janosz Balogh 
(Maďarsko) a Satoraljaujely (Maďarsko)

Z  výpovědí pamětníků i  z  dokumenta-
ce vyplývá, že festival žil nejenom orga-
nizovanou částí v  podobě koncertů na 
pódiu, ale i spontánní, živelnou, bujarou 
zábavou mimo vyhrazený prostor jeviš-
tě: „Naše přenosová technika vám může 
alespoň částečně přiblížit dění na hlavní 
festivalové scéně, ale kdybychom zazna-
menali i  program na dalších dvou scé-
nách, stejně by nás mrzelo, jako nás mrzí 
dodnes, že ani ta nejdokonalejší technika 
by zřejmě nebyla schopna zachytit úpl-
ně celý festivalový život. Mariánské údo-
lí totiž žilo hudbou ve dne v noci. Téměř 

každých sto metrů jste mohli narazit na 
zpívající či tančící hlouček návštěvníků 
i  účinkujících, v  jehož středu byla vždy 
minimálně jedna cimbálová kapela. Ještě 
nad ránem stáli někteří z návštěvníků ve 
frontě na kytaru, aby na jednom z potem-
nělých pódií mohli těm ostatním ukázat, 
že i oni dovedou hrát.“68 

„Já si vzpomínám, že ty večery byly ta-
kovou vzpomínkou Romů, jako když dří-
ve v osadách seděli u ohýnku a muziky 
a  zpívali a  vyprávěli. Ty večery během 
Romfestu takhle probíhaly. Opravdu se 
podařilo něco, co Neromové ani Romo-
vé nedoufali, že to takhle může dopad-
nout. Jsem ráda, že se jednomu Romovi 
se svým týmem podařilo vyrovnat se na 
určitý stupeň organizačních schopnos-
tí v realizaci něčeho, kde neměl žádnou 
předlohu, žádný vzor.“69 

Program festivalu je možné rekonstru-
ovat především z moderátorských pozná-
mek Jany Horváthové, z  propagačních 
materiálů festivalu a  z  audiovizuálních 
záznamů. V  prezentačních materiálech 
festivalu70 je zapsán program následovně:

pátek 27. 7. 14.00 zahájení festivalu
  tisková konference

  program na všech pódiích
  19.00 - večerní pořad
  - 23.00 lidová veselice
sobota 28. 7. 10.00 začátek programu 
  na všech pódiích
  19.00 Galakoncert
  Po jeho skončení  
  lidová veselice
neděle 29. 7. 10.00 zahájení programu  
  na malých pódiích
  11.00 tisková konference
  14.00 koncert na hlavím 
  pódiu a vylosování tomboly

počet účinkujících souborů a  skupin za 
necelých 40.64 Dramaturgická koncepce 
menších pódií navíc určitou formou ži-
velnosti možnost dojít přesného počtu vy-
sloveně vyloučila: „Na vedlejších pódiích 
si může zazpívat zkrátka, kdo má chuť, 
kdo chce přijít, protože v životě Romů je 
to celkem běžné.“65 

Z dostupných materiálů nás o drama-
turgii ROMFESTu 1990 informují shro-
mážděné audiovizuální záznamy, foto-
grafie, propagační materiály, interní 
dokumenty organizačního týmu, publi-
kační zdroje a  výpovědi pamětníků. Na 
oficiálních i neoficiálních pódiích se na 
základě těchto informací měli předsta-
vit zástupci romských hudebních kultur 
z  Československa, Polska, Bulharska, 
Maďarska, Jugoslávie, Norska, Francie, 
Rumunska a  Sovětského svazu: „Tam 
hrály světové osobnosti, tam byl oprav-
du celej svět, Romové, tam byla první 
přehlídka romské celosvětové kultury, 
přišli tam Romové, kde přišli třeba Sin-
ti, kteří mají swing jako lidovku, pak 
přišli nějaký jiný Romové z  Maďarska 
s úplně jiným žánrem, pak přišly cimbá-
lovky a tak, tam opravdu na tom pódiu 
byl vidět celej svět, klobouk dolu před 
tím.”66 V širokém žánrovém rozptylu byla 
zastoupena tradice cimbálových muzik, 
rom pop, rock, sinti jazz, ruské roman-
ce a  balady, balkánská dechová hudba, 
folk a další žánry, jako i druhové přesa-
hy od hudby k tanečním a dramatickým 
produkcím: „(…) jak různou muziku ti 
všichni, kdo si říkají Romové, provozují. 
Nejen že se tak výrazně liší Makedoňan-
ka Esma Redžepová se svým souborem 
od tehdy ve Francii žijící reprezentantky 
ruských Romů Raji  – a  samozřejmě od 
muzikantů z Čech, Moravy a Slovenska. 

Ale jak moc se liší ti „naši“ romští muzi-
kanti od sebe navzájem: členové souboru 
Perumos jako by se ze všech sil snažili 
nezapomenout na ty nejosobitější zvyky 
Romů, klasické cimbálovky potvrzují ob-
raz dokonalých profesionálů, úzce sepja-
tých s místní tradicí, manželé Slepčíkovi 
zas ukazují, jak těsně patří u Romů mu-
zika k vyjadřování toho nejintimnějšího, 
co zažívají (člověk se neubrání myšlence, 
že jsou jejich písničky moderními „čori-
kane giľa“, a zas pocítí smutek, že už tu 
nejsou). Anička Fečová nebo sourozenci 
Gondolánovi upomínají na tu stránku 
profesionálního muzikantství, které vy-
chází vstříc požadavkům publika…“ 67 

Sumarizací všech dostupných, v  růz-
ných informačních zdrojích uvedených 
jmen účinkujících jsme schopní shromáž-
dit následující výčet, u  kterého jsou po-
stupně ověřovány a doplňovány souvisejí-
cí informace – odkud skupiny pocházející, 
zda vůbec, v jakém čase a na jakém pódiu 
vystoupili atd. Z Československa měli vy-
stoupit sourozenci Gondolánovi, Soubor 
Věry Bílé (Rokycany), Perumos (Praha), 
Khamoro (Praha), Fečovci (Praha), Bagá-
rovci (Brno), Bundovci (Košice), Adamov-
ci (Košice), Čercheň (Poprad), Šarkaňov-
ci (České Budějovice), Problem (Prešov), 
Kontrast, Cene (Medzev), Amare čhave 
(Praha), Čerchovčan, Roman Ružica (Kež-
marok), Kale bala (Vranov nad Toplou), 
Vešela Roma (Zamutov), Kaskere ole čha-
vore (Banská Bystrica), Olymp (Přerov), 
Rytmus 84 (Rokycany), Romen (Sokolov), 
Romo tradic, Žužo jillo, Čirikle (Vysoké 
Mýto), Orgovan (Praha), Lače čhave, (Bar-
dejov), Hriskovci (Brno), Bratři Lázokovi 
(Brno), Soubor Dezidera Horvátha (Ko-
šice), Soubor paní Sivákové (Bardejov), 
Folklórny súbor Zamutov, Sourozenci Lu-



BULLETIN MUZEA ROMSKÉ KULTURY 26/2017  RECENZOVANÁ ČÁST28 29

74 Karlem Holomkem.
75 MRK NA 49/16. Jana Horváthová bě-
hem prvního pamětnického večera ze dne 
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76 Romfest 1990. Autor Bohumír Slavík, Čes-
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vou proběhl 2. 6. 2016 v Praze.
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s. 3.

1. světový romský festival ROMFEST 1990 Matyáš Dlab

měrných objektů. Fotografie byly podle 
informace Františka Sysla později vy-
staveny v Parlamentu z iniciativy Karla 
Holomka, aby poslanci měli příležitost 
seznámit se s  realitou života určitých 
skupin romského etnika na našem úze-
mí. Tuto schopnost výpovědi pojme-
novala Jana Horváthová na festivalu 
v moderátorském vstupu, ve kterém vy-
zvala návštěvníky festivalu k  návštěvě 
výstavy: „Tato výstava se jmenuje Roma 
ič the adaďives, tedy Romové včera 
a dnes, a její podtitul zní: Kdy konečně 
už se Romové budou mít lépe? Tento ti-
tul také vyjadřuje, že tato výstava chce 
ukázat, kde jsou ještě slabá místa v ži-
votě Romů, a především, v  jakém stavu 
Romové přežili totalitu. Sami uvidíte, že 
ve stavu dosti bídném. Ještě chci říct, že 
ta výstava určitě není vyčerpávající a že 
chce upozornit zejména na nedostatky, 
kromě toho si tam taky můžete prohléd-
nout tradiční romské výrobky. Víte, že 
Romové se zabývali různými řemesly  – 
byla to například košíkářství, kovářství 
a další řemesla.“76 

Ve vyhodnocování festivalu můžeme 
vidět výmluvné odlišnosti – liší se hod-
nocení bezprostřední, která zaznívají 
kritičtěji oproti zpětné reflexi s  odstu-
pem desítek let, stejně jako se liší hod-
nocení lidí angažovaných do organizace 
festivalu od účinkujících hudebníků či 
běžných návštěvníků a hostů: „To, co tu 
vidím, je snad sen! To se může člověku 
jenom zdát! Vždyť se tu shromáždil celý 
romský národ! To je obrovská pouť. Mě 
to zajímá nejenom jako Roma, ale jako 
člověka! To je přece něco úžasného vi-
dět tolik Romů pohromadě! Jako Rom 
jsem šťastný, že vidím svoje lidi! Romy 
z celého světa, fakticky! I z Východu i ze 

západní Evropy. Tolik Romů pohromadě 
jsem v životě neviděl – a je mi už sedm-
desát čtyři let. V Polsku na mezinárod-
ním kongresu ve Varšavě, v dubnu 1990 
jich tolik nebylo! Asi tři sta lidí, tady je 
Romů určitě víc. Písničky se mi líbí jako 
Romovi a jako člověku vůbec, ale kromě 
písniček to všechno má velký politický 
význam. Přišel prezident Havel! To je 
přece historická událost. Až dosud nás 
hlavy států ignorovaly. A  pak, jsme tu 
Romové z  nejrůznějších zemí a  máme 
příležitost posílit a  vylepšit vzájemné 
vztahy. To je přece velká věc! Děkuju 
vám, Romové z  Československa, že jste 
takovou krásu stvořili!“77 

„Chtěla bych říct, že sice to byla akce 
taková improvizovaná, spousta věcí byla 
nedotažená, ale z  dnešního pohledu 
musím říct, že tam byla spousta kvalit-
ních muzikantů a že to snese srovnání 
i  s  dnešními profesionálně připravený-
mi festivaly.“78

„Obávám se, že jedna část našeho po-
litického záměru splněna nebyla, a sice 
zamýšlený most mezi Romy a ostatním 
obyvatelstvem. Ani přítomnost Václava 
Havla nepřilákala větší počet alespoň 
brněnských občanů. Je zřejmé, že aver-
ze a nesnášenlivost vůči Romům získaly 
přednost před zdvořilostí vůči preziden-
tu republiky.“79

4.3 Produkční zázemí

ROMFEST 1990 proběhl pod záštitou 
ministra kultury české vlády Milana 
Uhdeho, primátora města Brna Jose-
fa Podsedníka, Mezinárodní romské 
unie a Romské občanské iniciativy coby 
hlavního organizátora prostřednic-
tvím své účelové organizace ROMART:  

Velmi významným počinem organi-
začního týmu festivalu byla příprava 
výstavy Romové včera a dnes – Roma ič 
the adaďives, jejímiž autory byly Jana 
Horváthová, Eva Davidová a  František 
Sysel. Výstava byla spojená s  výzkum-
nou cestou, kterou inicioval hlavní or-
ganizátor festivalu Milan Ščuka, jenž 
na cestu zajistil automobil a  finanční 
prostředky na fotomateriál a benzín. Do-
kumentace a  sběr byly uskutečněny ve 
spišském regionu a  na východním Slo-
vensku v obcích Betlanovce, Spišský Štvr-
tok, Krompachy, Bystrany, Jasov, Nacina 
Ves, Stročín, Letanovce, Bardějov, Prešov, 
Medzev, Michalovce a  Podčičva: „Chtěli71 
jako součást toho festivalu výstavu rom-
ských předmětů, artefaktů, aby se lidi 
seznámili s  romskou kulturou. To bylo 
ještě necelý rok před založením Muzea 
romské kultury v dubnu 1991. A toto bylo 
v létě 1990. No a obrátili se právě na mě 
a na Janu Horváthovou, jestli bychom to 
nepřipravily. Domluvili jsme se, že poje-
deme na Slovensko pro  – dnes říkáme 
sbírkové předměty dokládající způsob 
života  – že se pokusíme nasbírat ale-
spoň některé doklady romské hmotné 
kultury, ale i  písňové tvorby. Tak jsme 
s  Janou jely na Slovensko do několika 
osad, kde už jsem měla určité kontakty, 
hlavně na Spiši a na východním Sloven-
sku, kde nás díky tomu přijali, a podaři-
lo se získat některé předměty a doklady 
bydlení, doklady textilní, tedy způsobu 
odívání – řadu tradičních sukní, blůzek 
a šátků a všech možných materiálů, kte-
ré se dnes na výzkumech sbírají běžně-
ji. Já jsem jezdila soukromě do osad od 
roku 1954 a díky tomu, že jsem některé ty 
osady znala a lidi tam, tak jsme je mohli 
zkontaktovat. Vrátili jsme se do Brna – 

Milan Ščuka nám tehdy na to dal auto, 
abychom to měli kde naložit, ty materi-
ály – a potom jsme v Brně v Mariánské 
údolí instalovali z  dnešního pohledu 
menší výstavu, ale už to byl první pokus 
lidi seznámit s tím, jakou mají Romové 
kulturu. K tomu se pouštěly doklady hu-
dební a písňové kultury a probíhaly tam 
přednášky a seznamování lidí.“72 

„Ve výstavním sále připravoval košíky 
košíkář Emil Adam z Michalovců a před-
váděl, jak takový košík vzniká. Korytář 
pro nedostatek dřeva dělal jen dřevěné 
lžíce, ale i to se lidem líbilo.“73 

„Pro mě to byly skutečně první zku-
šenosti s  terénem romských osad na 
Slovensku a musím říct, že to, co jsme 
tam nasbírali, a  tím, co jsem tam po-
prvé v životě viděla – tvořící romské ře-
meslníky a výtvarníky, se mi otevřel úpl-
ně nový obzor, a to byl i jeden z důvodů, 
proč jsme potom chtěli založit muzeum, 
protože my jsme nasbírali věci do výsta-
vy  – výstava po třech dnech festivalu 
skončila a teď kam s těmi věcmi? Přišly 
do skladu v ROMARTu a nám to přišlo 
jako velká škoda. Hlavně jsem si říkala: 
vždyť ti Neromové by to měli vědět, co 
existuje, co Romové dělají tady v  těch 
izolovaných osadách. To byl jeden z mo-
mentů, který nás přiměl k tomu, že jsme 
to muzeum začali spolu s  Bartolomě-
jem Danielem, Evou Davidovou a  mým 
otcem74 na jaře roku 1991 zakládat, aby-
chom jednak měli ty sbírky kde uložit 
a ukázat a abychom je rozšířili.“75 

Výstavu na ROMFESTu zahájil minis-
tr kultury české vlády Milan Uhde. Do-
časná expozice využívala jednoduché 
panely pro prezentaci nerámovaných, 
nepaspartovaných fotografií a  pro-
sklených vitrin pro prezentaci trojroz-
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80 KRČÍK, Jakub. Romské politické hnutí 
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1. světový romský festival ROMFEST 1990 Matyáš Dlab

„Romská občanská iniciativa  byla v prv- 
ních dnech po 17.  listopadu vnímána 
jako jakási značka, pod kterou se spon-
tánně sdružovali Romové naklonění de-
mokratickým změnám v tehdejší ČSSR. 
(…) 2. března 1990 byla Romská občan-
ská inciativa zaregistrována Minis-
terstvem vnitra jako politická strana 
s  oprávněním vyvíjet činnost na celém 
území tehdejší ČSSR. (…) Jako cíle Rom-
ské občanské iniciativy byly vytyčeny 
následující body:
– požadavek zakotvení romské národ-
nosti v Ústavě ČSFR,
– podpora vytváření pracovních příleži-
tostí s cílem zabezpečit plnou zaměstna-
nost Romů v produktivním věku,
– respektování etnokulturních specifik 
Romů na všech stupních škol,
– zřízení romského divadla, muzea, na-
kladatelství romské literatury a  perio-
dik,
– podpora zřízení katedry romistiky při 
filozofických a pedagogických fakultách 
jednotlivých univerzit,
– zastavení vytváření takových rom-
ských osídlení, jako jsou sídliště Chánov 
v Mostě, nebo Luník IX v Košicích,
– odstraňování sociálních příčin vyšší 
kriminality mezi Romy,
– rozvíjení mezinárodní spolupráce mezi 
Romy; vstup Romské občanské iniciativy 
do Mezinárodní romské unie.“80

„Cílem činnosti firmy ROMART je při-
spět k rozvoji romské kultury, kulturních 
tradic romského národa a  uchování 
této kultury pro další generace. Dalším 
cílem je seznámení široké veřejnosti se 
současným životem Romů v ČSFR, s tím, 
jakou sociální politiku prováděl s  rom-
ským národem totalitní režim Komu-
nistické strany Československa. Touto 

činností chce ROMART přispět k  větší-
mu uznání práv romského národa a tím 
k lepšímu soužití všech národů a národ-
nostních menšin žijících jak v ČSFR tak 
i  v  zahraničí. (…) ROMART byl založen 
v květnu 1990. Jako svůj první velký úkol 
se rozhodl uspořádat I. světový festival 
romské kultury v Brně. Tento festival se 
bude konat od 27. 7. do 29. 7. 1990. Festi-
valu se zúčastní 60 souborů z celé ČSFR 
a další soubory ze zahraničí.“81 

Podle informací, které organizátoři po-
skytli,82 hospodařil festival s  rozpočtem 
dva miliony korun, přičemž podpora od 
českého a slovenského ministerstva kul-
tury měla dosáhnout výše celkem 300 000 
korun. Rozdíl měl být financován ze sta-
vební činnosti ROMARTu a  prodeje LP 
desek a  MC kazet Romský folklór. Cena 
vstupenky na festival činila 30 korun. 
Platná vstupenka byla zároveň slosova-
telná v tombole v závěru festivalu. Výher-
ní byla čtyři čísla – 4. místo housle, 3. mís-
to kontrabas, 2. místo cimbál a  1. místo 
automobil Škoda Favorit, které losoval 
tehdejší ministr vnitra české vlády To-
máš Hradílek. V  rámci propagace mělo 
být celostátně vylepeno 7000 plakátů.83 
„Pro nás pro muzikanty i  pro všechny 
Romy v  Československu to byly jakési 
Vánoce. Romové v celém Československu 
o tom věděli, že se chystá I. světový rom-
ský festival.“84

V čele festivalu stál ředitel pořadatel-
ské agentury Milan Ščuka: „Já jsem byl 
ředitelem, ale to byla týmová práce. To 
bylo několik desítek lidí, kteří se podíle-
li na tom, aby se to povedlo. Někteří už 
mezi námi nejsou. Bylo to mezinárodní, 
byl to kus práce, to se připravovalo 6-7 
měsíců. Brno žilo Romfestem a z každé 
strany jsem viděl tu ochotu, že chtějí po-

▲ Korytář J. Kanaloš. Fotografie z výzkumné cesty na Slovensko, která byla součástí výstavy. Podčičva-Sedliská, Slovensko. 1990. 

Foto František Sysel. Ze sbírek MRK.
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1. světový romský festival ROMFEST 1990 Matyáš Dlab

velká euforie, měli jsme radost, že při-
jde velká změna, věřili jsme, že se změ-
ní přístup k nám k Romům. Hodně nás 
vzalo, když vystoupil Emil Šcuka a  můj 
bratr Laďa – Jan Rusenko na Letné, kde 
bylo hodně lidí a oni promluvili k náro-
du, a že ty lidi skandovali, tak jsme věřili 
že konečně budeme bráni, byla to důvěra 
k tomu, že začne něco novýho pro nás.“92 
Takto optimisticky bylo promlouváno 
i  během festivalu ROMFEST 1990: „Spo-
lečně s vámi se těším na ukázku našich 
romských souborů, kapel a sólistů, kteří 
předvedou tradice romské kultury od mi-
nulosti až po současnost. My všichni se 
jistě přičiníme o velmi dobrou atmosfé-
ru, o  to, abychom celé naší společnosti 
ukázali, že my Romové chceme nejen ve 
vzájemné shodě žít, ale i přispět do po-
kladnice obou národů a národností žijí-
cích na našem území. Věříme, že dnešní 
festival tomu velkou měrou napomůže. 
Přejeme vám i nám všem, aby se festival 
vydařil a abychom si odnesli co nejpěk-
nější dojmy a umělecké zážitky. Věříme, 
že naše písničky se budou panu prezi-
dentovi a vládní delegaci líbit a očeká-
váme, že tato kultura, kterou tady ukáže-
me, se stane mezníkem k lepšímu životu 
Romů.“93 Takto se vyjádřil čestný host 
festivalu Rajko Djurič, tehdejší prezident 
Mezinárodní romské unie: „Přál bych si, 
aby se i Romové v Československu stali 
rovnoprávnými. Tisíc let jsme prožívali 
surové pronásledování, a  bohužel, pro-
žili jsme i genocidu. Romové jsou po Ži-
dech druhou největší obětí fašismu, ale 
o našem vyvražďování se zatím příliš ne-
hovořilo. Přeji si, aby Romové byl eman-
cipovaný národ, přeji si, aby žili důstoj-
ně vedle ostatních, a jsem proti splynutí 
Romů a rozpuštění Romů a jejich kultu-

ry v ostatních národech.“94 
Tento vzmach emancipačního úsilí 

došel svého vrcholu v  přítomnosti teh-
dejšího prezidenta Václava Havla, který 
v  doprovodu početné delegace politické 
reprezentace dorazil na festival během 
pátečního odpoledne. Spolu s  preziden-
tem byli coby čestní hosté přivítáni: mís-
topředseda federativní vlády Jozef Mik-
loško, ministr práce a  sociálních věcí 
federativní vlády Petr Miller, zástupce 
české vlády ministr kultury Milan Uhde, 
primátor města Brna Josef Podsedník, 
primátor hlavního města Prahy Miroslav 
Kořán a poradci a poradkyně prezidenta 
Věra Čáslavská, Milan Šimečka, Zdeněk 
Urbánek, Petr Oslzlý a Ladislav Kantor.95 

Václav Havel předstoupil před Romy 
s  nadějeplným proslovem, ve kterém se 
kriticky vymezil vůči přístupu k etnickým 
skupinám, jenž byl v minulosti uplatňo-
ván, a z pozice prezidenta ubezpečil pří-
tomné o  úsilí vybudovat nové společen-
ství na humanistických a  spravedlivých 
základech: „Tragedií, které není dodnes 
věnována přiměřená pozornost, byla ge-
nocida Romů za 2. světové války, kterou 
prováděl zrůdný nacistický režim se svý-
mi rasistickými zákony. Mnoho Romů 
tehdy zahynulo v  koncentračních tábo-
rech. Totalitní systém, který u nás pano-
val v posledních čtyřiceti letech, se cho-
val i  pokud jde o  Romy způsobem sobě 
vlastním. Za fasádou vznešených řečí 
se skrývala lhostejnost, neporozumění 
a  pohrdání, o  čemž svědčí různá necit-
livá administrativní opatření, potlačo-
vání romské kultury, romského jazyka 
a všech národních specifik.“ (…) „Romo-
vé  – tak jako kdokoli jiný  – mají právo 
na své národní sebeuvědomění a na re-
spekt ke své etnické identitě. Musí mít 

moct. Samozřejmě byla rizika, ale nic se 
nestalo. Všechno probíhalo v  takové at-
mosféře, která se málokde vidí. Ty ohně, 
ty muziky, lidi hráli, zpívali, tancovali, 
zkrátka prožívali to. Já se domnívám, 
že všichni byli šťastní ty tři dny. Já sa-
mozřejmě ten čtvrtý den jsem byl šťast-
ný, že jsem si mohl oddechnout.“85 Podle 
zprávy Antonína Lagryna, řidiče Milana 
Ščuky a člena organizačního týmu festi-
valu, byla myšlenka uspořádání festivalu 
inspirována doprovodným programem 
varšavského kongresu IRU, kterého se 
zúčastnil společně s  Milanem Ščukou: 
„Byla to velká práce, tisíce kilometrů po 
celé republice, po všelijakých institucích, 
na ministerstvu, než se to dalo všechno 
dohromady.“86 

Festival byl připravován prostřednic-
tvím výkonného orgánu: „Festivalová 
rada byla složena z odborníků – romistů 
a z představitelů různých společenských 
oborů (Eva Davidová, Taťjana Pelíšková, 
Petr Rímský  aj.).“87 V  interní dokumen-
taci festivalu se dochovala pozvánka na 
zasedání festivalové rady, která měla 
proběhnout dne 16. 7. 1990.88 Tuto schůz-
ku svolal technický ředitel festivalu Jind-
řich Šlezar. Na produkci festivalu se dále 
podílel širší kolektiv spolupracovníků, 
kteří měli na starosti jednotlivé hudeb-
ní skupiny, zajištění ubytování, dopra-
vy apod.: „Účinkujících bylo 1500 a jejich 
nároky byly různé  – někteří řekli nedě-
lejte si starosti, vezmeme si stan, jiní 
přijeli svým autobusem a  spali v  něm, 
byly taky skupiny, které požadovaly čtyř- 
pětihvězdičkové hotely, a  to se všechno 
splnilo. Ti chtěli přiletět letadlem, ti zase 
vlakem, hodně lidí bylo ubytovaných 
v  ubytovacích kapacitách tehdy bývalé 
Tesly, v kolejích a v hotelu na medlánec-

ké ulici v Králově Poli, v naší rodině se 
ubytovalo asi 500 lidí, hodně Romů po-
máhalo a brali si k sobě Romy zadarmo, 
protože se odněkud znali.“89

4.4 Společensko-politický kontext

Aktivita nasměrovaná do organizace 
ROMFESTu 1990 měla své kořeny již v 80. 
letech, kdy se k akci zformovala skupina 
Romů – aktivních hudebníků nebo orga-
nizátorů kulturních, zejména hudebních 
událostí. Tito Romové se v  následující 
dekádě přihlásili k zodpovědnosti za po-
litická rozhodnutí jménem českosloven-
ských Romů: „Takže když potom přišly ty 
události [17. listopadu 1989], tak vlastně 
taková ta skupina lidí Romů už existo-
vala a měla jakousi politickou předsta-
vu, co by se mělo dělat pro Romy, nebo co 
by sami Romové měli pro sebe dělat.“90 

„Do okruhu těchto Romů patřil napří-
klad JUDr. Emil Ščuka, který v roce 1983 
zřídil romský divadelní soubor Romen 
při Okresním domě pionýrů a  mládeže 
v Sokolově. Rodina Rusenků z pražského 
Žižkova, která v roce 1985 založila soubor 
Perumos, rodina Giňů z Rokycan a jejich 
romská kapela Rytmus 84, Bertin a He-
lena Demeterovi se souborem Khamoro. 
Kulturní akce, na kterých jmenované 
soubory vystupovaly, byly příležitostmi, 
při nichž se navzájem seznamovali dal-
ší Romové, kteří měli zájem o  romskou 
kulturu a nesouhlasili s pasivní pozicí, 
do které je zatlačila tehdejší politická 
situace v  ČSSR.“91 Přelomové události 
listopadu  1989 zmobilizovaly výše zmí-
něnou skupinu Romů, kteří se zapojili 
do aktivní politické činnosti prostřed-
nictvím nově vznikající politické stra-
ny ROI. „Rok 1989 a začátek 90. let byla 
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Romové v rozmezí řádu měsíců po pádu 
režimu, který vůči menšinám uplatňoval 
asimilační strategie, veřejně manifesto-
vali svou etnickou identitu a snahu aktiv-
ně se podílet na nově vznikající občanské 
společnosti.

Festivalu ROMFEST 1990 jsou přičítána 
prvenství v  propojování mezinárodních 
romských kultur po pádu Železné opony 
u  nás. Několik měsíců před tímto festi-
valem se 8.-12. dubna 1990 konal v pořadí 
čtvrtý Světový romský kongres organizo-
vaný Mezinárodní romskou unií (IRU), 
která pro pořádání zvolila hlavní město 
jedné ze zemí bývalého tzv.  východního 
bloku, Varšavu. Organizátoři brněnské-
ho festivalu byli na kongresu přítomní 
a následným pořádáním festivalu na ak-
tivitu setkávání evropských Romů navá-
zali.

Z  hlediska hlubšího kulturně-histo-
rického kontextu ve schopnosti stát se 
reprezentativním profilovým průřezem 
dobové československé romské hudební 
kultury můžeme spatřovat jistou podob-
nost s aktivitou Svazu Cikánů-Romů, kte-
rý v průběhu roku 1970 uspořádal První 
uměleckou soutěž Romů, jež nejprve pro-
střednictvím regionálních kol a  násled-
ně celonárodním výběrem představila to 
nejlepší z dobové hudební produkce.99 

Dále, z  dlouhodobějšího hlediska spe-
cifičnost ROMFESTu 1990 charakterizu-
je i  mimohudební programová aktivita, 
především iniciace výstavy Romové vče-
ra a dnes – Roma ič the adaďives, které 
předcházel výzkum, sběr dokladů hmot-
né kultury a fotodokumentace Romů ži-
jících v  oblasti spišského regionu a  vý-
chodního Slovenska. Vedle pořádání této 
výstavy, jejíž artefakty se později staly 
sbírkovými předměty Muzea romské kul-

tury, bylo výrazným počinem festivalové-
ho týmu vydání trojdílného souboru LP 
desek a MC kazet Romský folklór 1-3, kte-
rý výběrem interpretů sledoval drama-
turgii samotného festivalu.

Vývoj v následujících ročnících festiva-
lu dospěl turbulentních proměn, které 
věrně následovaly stejně chaotické pro-
měny obecného společensko-politického 
kontextu, a jeho tradice po třech dalších 
ročnících zanikla. Následný výzkum se 
bude soustředit na rekonstrukci dosud 
slabě zmapovaných oblastí, především 
programu, návaznosti dalších festivalů 
prezentujících romskou hudbu, organi-
začního zajištění festivalu, harmonogra-
mu jednotlivých vystoupení, souvislostí 
s  další podnikatelskou agendou agen-
tury ROMART a politickou agendou ROI 
a  zatím neujasněného místa festivalu 
v  kontextu tuzemských i  zahraničních 
velkoformátových událostí a  událos-
tí s  dlouholetou tradicí prezentujících 
romskou kulturu, jako i jeho místo v pi-
onýrské éře začátku tuzemské hudební 
festivalové scény 90. let. Cílem Muzea 
romské kultury je nadále sumarizovat 
a analyzovat veškeré související prameny 
a informační zdroje a iniciovat vznik no-
vých výpovědí pamětníků, přispívajících 
k  uchovávání a  rozvoji kulturní paměti 
Romů.

táž práva a tytéž povinnosti jako všichni 
občané našeho státu, měli by se těšit – 
tak jak jiné národnosti či kulturní men-
šiny  – i  určitým právům kolektivním, 
a nesmí na nich být uplatňován princip 
kolektivní viny či kolektivní odpovědnos-
ti.“ (…) „Demokratický stát, který budu-
jeme, musí být založený na ideji lidských 
práv. Jedině tak se může zařadit do ro-
diny civilizovaných států. K lidským prá-
vům patří i právo na rovnost před záko-
nem, na důstojný život a na národní či 
etnickou svébytnost.“ (…) „Přeji tomuto 
Romfestu, aby byl začátkem zcela nové 
a  lepší éry v  životě československých 
i  evropských Romů. Věřím, že tu Romo-
vé ukáží krásu a  jedinečnost svého hu-
debního projevu a nenahraditelnost své 
kultury v pestrém orchestru evropských 
kulturních tradic a proudů. Věřím, že ra-
dostný a důstojný průběh tohoto festiva-
lu pomůže nejen všem Romům, ale nám 
všem. Je totiž společným zájmem všech 
našich občanů, abychom žili ve státě 
vskutku humánním, tolerantním, spra-
vedlivém, kulturním a  civilizovaném.“96 
Vystoupení prezidenta Havla mezi ná-
vštěvníky festivalu výrazně zarezonova-
lo a  z  výpovědi pamětníků je pro řadu 
z nich tato návštěva stále živá: „Pro mě 
byla velikánská čest, když jsme vystou-
pili s mojí kapelou a přišel za námi na 
pódium první polistopadový prezident 
Václav Havel. On přišel za námi, všem 
podal ruku, to pro mě bylo něco neobvyk-
lého – prezident mi podal ruku. Později 
potom přijel k panu Ščukovi a my jsme 
mu tam hráli a on osobně mě pozval na 
pivo. Chtěl bych říct, že kdyby bylo víc 
takových lidí, jako byl Václav Havel, tak 
dnes by bylo daleko lépe.“97 

„Tehdy, když k nám pan prezident při-

šel, tak byl pozvaný na posezení do re-
staurace k  panu Milanu Ščukovi, kde 
jeho paní maminka vařila panu Havlo-
vi pišota. Já jsem to tenkrát brala jako 
opravdu velkou poctu pro všechny Romy, 
protože pan prezident Havel tenkrát při-
jel mezi nás, přišel na to pódium a nebál 
se jako hlava státu. Jsem ráda, že se to 
podařilo, že jsme ho nezklamali a neje-
nom jeho.“98

5. ZÁVĚR

Důvodů, proč je pamětníky 1. světo-
vý romský festival ROMFEST 1990 hod-
nocen jako unikátní událost, která do-
dnes nenašla obdoby, je mnoho. Festival 
byl nejen tuzemskou masovou událos-
tí  – byl mediálně propagován v  celém 
Československu, ale získal si pozornost 
tuzemských i  zahraničních novinářů, 
fotografů, dokumentaristů, etnografů 
a  etnomuzikologů. Stal se akcí pozoru-
hodného produkčního a dramaturgické-
ho výboje a nadějeplným emancipačním 
aktem, který Romy přiblížil k  politické 
elitě a  který svým rozměrem manifes-
toval sebe-organizační schopnosti čes-
koslovenských Romů. Festival se v  tom-
to ohledu stal příslibem dialogu mezi 
Romy a státní politickou reprezentací – 
na festivalu přímo zastoupenou vládní 
delegací a  prezidentem Václavem Hav-
lem. Z  dnešního pohledu vyvstává jistá 
ironie v  podobě historického kontextu 
lokalizace festivalu. Místo konání je dnes 
oblíbená rekreační destinace Brňanů, 
dříve bývalo desítky let pověstným ději-
štěm tzv. Mírových slavností. Na stejném 
místě, které bylo komunistickou garnitu-
rou původně vybudováno a desítky let vy-
užíváno na události masových formátů, 
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Obětujeme Romy ve prospěch vědy? Renata Berkyová

Obětujeme Romy ve prospěch vědy?
Kritická reflexe pojmů „porajmos“ a „holokaust“ v diskurzu (nejen) romistické 
historiografie

ABSTRACT:
The article deals with the introduction and usage of the terms “Porajmos” and “Holocaust” in 
the context of Romani history. The analysis of the etymology and use of these terms in Czech and 
Slovak society make it possible to discuss the perspective through which Romani history is being 
viewed. Through their unilateral perspectives, these terms simplify the image of Roma and other 
participants of that persecution and disregard the active Romani figures and local perpetrators 
who participated in the persecution. The artificial term “Porajmos”, presented as an authentic 
Romanes-language equivalent of the term “genocide”, does not fully reflect the perspective of the 
witnesses, but rather activists’ motivations, and the definition of the “Holocaust” does not inclu-
de Roma, which is not only a question of terminology, but also a reflection of a de facto ignorance 
of Romani history as part of “great” history. This restriction and adaptation of these terms is not 
just a reflection of reality, but also can be a construction by and of it.

Key words:  Holocaust, Porajmos, eternal victims, witnesses, activism, historical context  

ABSTRAKT:
Článek se zabývá zavedením a  používáním pojmů označujících genocidu Romů, „porajmos“ 
a „holokaust“ v kontextu pojetí romské historie. Analýza etymologie a užívání termínů v česko-
slovenském prostředí umožňuje otevřít polemiku nad perspektivou, s jakou je na dějiny Romů 
nahlíženo. Termíny svou jednostrannou optikou unifikují představu o Romech i dalších aktérech 
pronásledování, přecházejí aktivní romské činitele, ale i lokální spolupachatele, kteří se na per-
zekuci podíleli. Zatímco uměle zavedený pojem „porajmos“, představovaný jako autentický rom-
ský ekvivalent perzekuce, dostatečně nereflektuje přístup pamětníků, ale aktivistické motivace, 
u termínu „holokaust“ se pořád ve společnosti potýkáme s definicí, jež zapomíná na Romy, což 
není jen otázkou terminologie, ale i odrazem faktické ignorace romské historie jako součásti 
„velkých“ dějin. Toto omezování a přizpůsobování pojmů pak nemusí být jen zrcadlem reality, ale 
i její samotnou konstrukcí.

Klíčová slova: holokaust, porajmos, věčné oběti, pamětníci, aktivismus, historický kontext
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Několik posledních let dochází v sou-
vislosti s  připomínáním tragických 
osudů Romů za druhé světové války 
a rozšiřováním povědomí o jejich pro-
následování k průlomovým událostem. 
Tou zřejmě nejaktuálnější v České re-
publice je usnesení vlády č.  750/18 ze 
dne 4. 9. 2017 o odkupu vepřína v Letech 

u Písku, na místě bývalého tzv. cikán-
ského tábora,1 čemuž předcházel letitý 
a  neutichající tlak na nejvyšší státní 
představitele ze strany pozůstalých,  
odborníků a  aktivistů. Plánovaným  
zpietněním místa se tím veřejnosti 
otvírá nejen debata o  budoucí podo-
bě památníku, ale i prostor pro vytří-

POZNÁMKY
1 Do správy získalo státní majetek Muzeum 
romské kultury, jakožto státní příspěvková 
organizace Ministerstva kultury České Re-
publiky (MKČR). Od 25.1.2018 je tak tomu i 
v případě druhého bývalého tzv. cikánského 
tábora v Hodoníně u Kunštátu. Viz.  Lety u 
Písku. https://letypamatnik.cz/soucasnost/ 
[online]. [cit. 2018-11-12]. Dostupné z: htt-
ps://letypamatnik.cz/soucasnost/



BULLETIN MUZEA ROMSKÉ KULTURY 26/2017  RECENZOVANÁ ČÁST40 41

bení veřejného diskurzu o  genocidě 
romského obyvatelstva a s tím spojený 
způsob uchopení a  interpretace této 
části romské historie společenskými 
vědami.

Těžiště přehodnocování konceptu ge-
nocidy Romů z dnešního úhlu pohledu 
tkví v převracení optiky, jakou na histo-
rii Romů nazíráme a s jakými tenden-
cemi ji interpretujeme. Dějiny Romů se 
totiž stále ocitají v jakési bublině, izo-
lované podobě, což nezřídka nereflek-
tují ani mnozí akademici a implicitně 
se dopouštějí vyčlenění dějin Romů 
z širšího historického kontextu. Histo-
rie Romů se tak ocitá v  centru zájmu 
spíše jako exotický prvek a marginali-
zované téma, než jako nedílná součást 
(českých) dějin. Následující text po-
jednává o zavedení a používání pojmu  
porajmos2, na jehož příkladu se poku-
síme s  tímto pojetím romských dějin 
polemizovat. Porajmos je ve veřejném 
diskurzu často používán ve smyslu per-
zekuce Romů za druhé světové války, 
aniž by byla jeho etymologie pro mno-
hé z jeho šiřitelů známá, a nezřídka se 
dopouštějí chybné interpretace a  její 
neustálé recyklace. Při dalším bádání 
o  terminologickém označování rasové 
perzekuce vztahující se k druhé světo-
vé válce se budeme věnovat také pojmu 
holokaust3, který nám pomůže objasnit 
některé paralely s užíváním porajmos. 
Text tohoto článku si klade za cíl ob-
jasnit původ pojmu porajmos, položit 
si otázky, které se k jeho užívání, jako 
i  k  užívání termínu holokaust, vzta-
hují a  integrovat terminologii týkající 
se perzekuce Romů do kontextu pojetí 
romské historie, potažmo historie čes-
ké.

Spor jako katalyzátor změny

V  90. letech, kdy se americký novi-
nář, Paul Polansky, začal (náhodným 
objevem při amatérském rodopisném 
bádání v  archivu) intenzivně zajímat 
o  tábor v  Letech u  Písku, se hovořilo 
o  „zapomenutém holokaustu“. Ve sku-
tečnosti existovala v užším okruhu od-
borníků (zejména historiků a romistů) 
rozpracovaná určitá míra historické-
ho poznání a jedna z prvních historic-
kých studií a publikací, které k tématu 
na území Čech byly publikovány, vyšla 
už v roce 1972 z pera historika Ctibora 
Nečase.4 Polansky však po seznámení 
se s dosavadními texty a archiváliemi, 
které objevil, nabyl přesvědčení, že to, 
jak bylo s Romy zacházeno v době Pro-
tektorátu, je v  existujících publika-
cích popsáno buď nedostatečně, anebo 
se záměrem neuvést všechny patřič-
né okolnosti, a  to i  přesto, že do roku 
1992, kdy datuje svůj začátek výzkumu,5 
vydal zejména Ctibor Nečas k  téma-
tu desítky odborných textů v  Čechách 
i v zahraničí, včetně několika monogra-
fií.6 V  recenzi k  jedné z  nich Polansky 
zpochybňuje metodologii a  objektiv-
ní přístup Ctibora Nečase coby histo-
rika, a  mimo jiné tvrdí: „Pokud důkaz 
nebyl na papíře, ignoroval ho. Pokud 
důkaz chyběl, například v  korespon-
denci, účtech, seznamech příjezdů či 
transportů do Osvětimi, taky to ignoro-
val a nepřipouštěl, že to, co zazname-
nal, je ve skutečnosti jen zástěrkou pro 
to, co se opravdu stalo.“ 7 Ctibor Nečas 
publikuje záhy svou reakci, v  níž tato 
obvinění a  zkreslené informace kate-
goricky odmítá, dokazuje nepravdi-
vost tvrzení a uvádí: „Odmítám přitom 

2² Lze se setkat s dalšími modifikacemi téhož 
pojmu: porrajmos, poraimos apod.
³3 Holokaust s  „k“ je v  textu upřednostňován 
s odkazem na etymologii z řečtiny; holocaust 
s  „c“ je uváděn v  případě citací  apod., nebo 
označen kurzívou či uvozovkami
4 NEČAS, Ctibor. Cikánská otázka v  letech 
1938–1942. Časopis Matice moravské. 91. 
3-4, 1972, s. 305–315.
5 POLANSKY, Paul. Tábor smrti Lety: Vyšetřo-
vání začíná (1992–1995). [Hradec Králové]: 
Antifašistická akce, Československá anar-
chistická federace, Institut kritických studií. 
2014.
6 Např. NEČAS, Ctibor. Nad osudem českých 
a  slovenských Cikánů v  letech 1939–1945. 
In: Spisy Pedagogické fakulty UJEP v  Brně. 
sv.  19, BRNO: UJEP, 1981. Týž: Andr’oda 
taboris. Vězňové protektorátních cikánských 
táborů 1942–1943. Brno: Městský výbor 
ČSPB, 1987. Týž: Aušvicate hi khér báro: 
Čeští vězňové cikánského tábora v Osvětimi 
II-Brzezince. Brno: Masarykova univerzita, 
1992. Týž (ed.). Nemůžeme zapomenout 
=  Našťi bisteras: nucená táborová koncen-
trace ve vyprávěních romských pamětníků. 
Olomouc: Univerzita Palackého v  Olomouci, 
1994.
Viz též LHOTKA, Petr – ZÁVODSKÁ, Milada. 
Profesor Ctibor Nečas – historik a zakladatel 
vědeckého zkoumání holocaustu Romů. Ro-
mano Džaniben. 20. 1, 2013, s. 7–19.
7„If the evidence was not on paper, he ig-
nored it. If evidence was missing, like big 
gaps in correspondence, accounts, arrival 
lists, and transport to Auschwitz, he ingored 
that too, never considering that what he had 
found had actually been left as a coverup of 
what really had hapened“ (překlad do češtiny 
autorka textu) POLANSKY, Paul. Czechoslo-
vakian Romanies from 1938–1945. (by Cti-
bor Nečas). Journal of the Gypsy Lore Soci-
ety. 5. 6, 1996 (book reviews), s. 107–110.
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možnost, kterou pošetile doporučuje 
Polansky, totiž překlenout mezery v  li-
teratuře, a zejména v pramenech smě-
lými hypotézami, čímž by se však od-
borné dílo přeměnilo v  planou fikci.“8 
V  následujícím roce zveřejňuje reakci 
také v  odborném časopise Journal of 
the Gypsy Lore Society, ve kterém Po-
lansky publikoval zmíněnou recenzi.9  
Klíčový bod, ve kterém se P.  Polansky 
s  C. Nečasem rozchází, tkví v  jejich 
rozdílném metodologickém přístupu, 
zpracování a  osobním zaujetí, jež do 
práce prosakuje. Zatímco profesor Ne-
čas systematicky zpracovává dostup-
né a  zpětně ověřitelné prameny vzta-
hující se k  osudům Romů za druhé 
světové války, včetně zdokumentování 
vzpomínek přeživších, Paul Polansky 
staví svou práci10 na detailním repor-
tážním popisu vlastních emocí, po-
hnutek a  domněnek či soudů hraničí-
cích s  konspiračními teoriemi, hojně 
podpořenými citacemi pamětníků, je-
jichž parafráze vydává za autentické. 
Při srovnávání těchto přístupů a vůbec 
sledování polemiky, zda a  jak se zpra-
covávají osudy Romů za války, je ovšem 
nezbytné si uvědomit základní rozdíl, 
který spočívá v  rozdílu mezi prací no-
vináře a postupů historika, který je 
v  „kauze Lety“ zřejmý a  na který upo-
zorňuje také historik Jaroslav Valenta: 
„Jde ovšem o  to, aby (…) mediální po-
sun proporcí nedospěl tak daleko, aby 
se jím posléze zcela změnil obraz pod-
statných rysů popisované události. (…) 
Toho se vcelku lehce dosahuje soustav-
ným méně racionálním a spíše emocio-
nálním popisem jevu.“11 

Jana Horváthová zpracovává a  hod-
notí celou mediální „kauzu Lety“, a ze-

jména roli, jakou v ní sehrává Paul Po-
lansky, přičemž jeho konkrétní tvrzení 
konfrontuje s  výsledky práce Muzea 
romské kultury, například v oblasti vý-
povědí identických pamětníků.12 Hor-
váthová – ač v závěru konstatuje, že se 
Polansky stal obětí vlastní konstrukce, 
kterou se mu nepodařilo doložit – oce-
ňuje jinou perspektivu, již Polansky 
coby cizinec nabízí. Tedy pohled zven-
čí poukazující na „reálný vztah Čechů 
a Romů“ a „neustálý výsměch Romům, 
který tuzemská veřejnost jako nic ne-
gativního nevnímá, nebo jej spíš už ne-
vnímá vůbec“.13 Jak Horváthová dodává: 
„… o holocaustu protektorátních Romů 
musely být řečeny skandální informace, 
aby si toho tématu u nás někdo všiml,“14 
což navíc Polansky podpořil svým spra-
vedlivým rozhořčením a  aktivistickým 
entuziasmem, a tak se mu, i přes kriti-
ku jeho nesystematičnosti, přibarvová-
ní skutečnosti a argumentačních faulů, 
jíž se mu dostalo ze strany akademiků, 
podařilo  přitáhnout pozornost médií 
(nebo právě proto) a otevřít téma per-
zekutivního jednání vůči Romům, kte-
ré bylo ze strany státu bagatelizováno 
nebo skutečně přehlíženo. Jak Polan-
sky upozorňuje české (ale i  zahranič-
ní) veřejnosti se otevřelo téma, které 
bylo doposud známé jen úzkému kru-
hu zasvěcených (nepočítáme-li přeživší 
a  pozůstalé), a  rasové pronásledování 
Romů, které vyvrcholilo v  letech 1942-
1945, tak teprve padesát let po skončení 
války začala veřejnost brát vůbec v po-
taz. Velká míra pozornosti začíná být 
směřována k  lokalitě bývalého tábora 
v Letech u Písku, ve kterém internované 
romské vězně hlídali čeští četníci a na 
jehož půdě byla v první polovině sedm-

8 NEČAS, Ctibor. Odpověď Paulovi J. Polan-
skému. Most. 19-20, 1996, s. 13.
9 NEČAS, Ctibor. Correspondence. Journal of 
the Gypsy Lore Society. 5. 7, 1997, s. 51–53.
10 POLANSKY, Paul. Tíživé mlčení. Svědec-
tví těch, kteří přežili Lety. Vzpomínky vězňů 
romského koncentračního tábora v  Letech. 
Praha: G plus G. 1998. Týž: Tábor smrti Lety: 
Vyšetřování začíná (1992–1995). [Hradec 
Králové]: Antifašistická akce, Českosloven-
ská anarchistická federace, Institut kritických 
studií, 2014.
11 VALENTA, Jaroslav. Mediální debata o  tá-
boru v Letech očima historika. In: Historikové 
a kauza Lety. Praha: Historický ústav AV ČR. 
Academia, 1999. s. 9–15.
12 HORVÁTHOVÁ, Jana. Fenomén Polansky. 
Romano džaniben. 22. 1, 2015, s. 87–104.
13 Tamtéž, s. 102.
14 Tamtéž, s. 101.
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desátých let vybudována (a až do konce 
roku 2017 provozována) velkovýkrmna 
vepřů. Českou společnost nutil zvyšují-
cí se počet svědectví a propagace dosud 
v  tichu vznikajících historických textů 
ohlédnout se za stínem vlastní historie 
a čelit nárokům na vyrovnání v součas-
nosti, a to včetně procesu odškodňová-
ní romských obětí rasové perzekuce.15 

Třeštit oči bez Romů

I přes všechny snahy jednotlivců v po-
válečném období16 dostát alespoň ele-
mentárního uctění památky romským 
obětem17 se tak Romy, jako skupině pod-
robené genocidě, začala česká společ-
nost zabývat až v 90. letech vlivem příz-
nivého porevolučního období, v němž se 
po pádu Železné opony otevírá možnost 
zahraničních kontaktů. A  právě díky 
přetrvávajícím snahám a houževnatos-
ti úzkého okruhu lidí se mohlo navá-
zat na aktuální světový vývoj, který byl 
například v sousedním Německu z hle-
diska romské etnoemancipace a  pová-
lečného vyrovnání mnohem rychlejší. 
O  etapu nacistického pronásledování 
Romů se tak začínají zajímat další od-
borníci i  širší veřejnost, včetně novi-
nářů a  aktivistů. Jedním ze zahranič-
ních autorů romského původu, který se 
o historii Romů, potažmo dějiny obdo-
bí druhé světové války, zabývají, je také 
Ian Hancock, profesor Texaské univer-
zity, který ve své monografii z roku 1987 
The pariah syndrome18 popisuje Romy 
jako oběti pronásledování od zotro-
čování v Rumunsku až po genocidu ve  
20. století. Hancock, jako uznávaný 
lingvista a  romista, uvedl mimo jiné 
v předním odborném časopise do slov-

níčku romských slov termín O  Baro 
Porrajmos jako specifické romské vy-
jádření pro nacistickou perzekuci Ro-
mů.19 Toto označení, jak sám Hancock 
uvádí, převzal od kalderašského Roma, 
jehož jméno si už nepamatuje, při ne-
formální debatě nad romským pojme-
nováním holokaustu v rámci konferen-
ce v roce 1993 v Rumunsku.20 Termín se 
objevuje ve všech Hancockových textech 
dotýkajících se perzekuce Romů za 
druhé světové války, kde porajmos platí 
za romský ekvivalent „holokaustu“.

Z lingvistického hlediska vychází kal-
derašský termín porrajmos z  kořene 

15 ZDAŘILOVÁ, Eva. Proces odškodňování obětí 
romského holocaustu v České republice. Bakalář-
ská práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 
2007.
16 V  50.–60. letech se jednalo o  jednotlivé 
rodiny přeživších nebo pozůstalých, od konce 
60. let a pak v první polovině 70. let i organi-
zovaně, přes Svaz Cikánů-Romů, který také 
ve velké míře pomáhal přeživším s  obtížnou 
byrokracií při získání odškodnění za rasové 
pronásledování a věznění, případně odbojář-
skou či partyzánskou činnost. O činnosti Sva-
zu Cikánů-Romů a jeho Komise bývalých věz-
ňů koncentračních táborů viz VIKOVÁ, Lada, 
ZÁVODSKÁ, Milada. Dokumentace genocidy 
Romů za 2. světové války v Československu – 
nálezová zpráva: diskontinuita a  kontinuita 
odhalování historie Romů po roce 1946. Ro-
mano džaniben. 23. 2, 2016, s. 107–124.
17 V  roce 1960 např. vznikl krátký dokumen-
tární film Nezapomeňte na tohle děvčátko 
v režii Miroslava Barty, v němž lze zahlédnout 
kříž postavený pravděpodobně v  blízkosti 
tábora a  pohřebiště obětí v  Letech u  Písku. 
Podle nepodložených svědectví ho položili 
samotní přeživší a pozůstalí.
18 Původní strojopisná monografie vznikla 
v roce 1982 pod názvem Země utrpení, knižní 
podoby se dočkala v  roce 1987 v  upravené 
verzii pod názvem The Pariah Syndrome 
(Párijský syndrom). Pod stejnojmenným ná-
zvem se objevuje v  roce 1999 na internetu 
verze rozšířena o  nové pasáže oproti knižní 
podobě. Český překlad byl pak pořízen z této 
verze pod názvem Země utrpení vyšel v roce 
2001. Viz HANCOCK, Ian. Země utrpení, Dě-
jiny otroctví a  pronásledování Romů. Praha: 
Signeta, 2001.
19 HANCOCK, Ian. A Glossary of Romany Ter-
ms. The American Journal of Comparative 
Law. 45. 2, 1997, s. 329–344.
20 HANCOCK, Ian. On the interpretation of  
the word: „porrajmos“ as holocaust. In: 
HAYES, Michael, ACTON, Thomas (ed.) Tra-
vellers, Gypsies, Roma: The Demonisation of 
Difference. Newcastle upon Tyne: Cambridge 
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slovesa (te) porrav-el s nominální kon-
covkou: -imos, jež je typická pro olašské 
dialekty romštiny.21 Sloveso může mít 
v romštině několik významů, v závislos-
ti na rozšířenosti pojmu v konkrétních 
dialektních skupinách či kontextu, ve 
kterém se použije: „otevřít, rozevřít, 
rozpárat“, ale také „rozevřít nohy“, 22 ve 
slovenské romštině zejména pak „třeš-
tit, široce otvírat“ (oči, pusu), přenese-
ně i  „žasnout, divit se“.23  Fulmek pak 
uvádí, že v dialektech lovárštiny se po-
jem chápe jako „pohlavní odhalení, od-
krytí“.24 Jako substantivum pak v někte-
rých varietách romštiny může termín 
vyjadřovat „otvor, znásilnění, vagínu“, 
což uvádí jako jeden z  významů i  sám 
Hancock.25

I  přes kontroverzní možnosti pře-
kladu Hancock zavedení pojmu, a  tím 
i  zásadní posunutí jeho významu, 
obhajuje. Argumentuje například 
tím, že v  romštině lze vyjádřit urči-
té vazby za použití vulgarismů.26 Od-
borníci na poli lingvistiky a  romis-
tiky jsou však vůči použití kritičtí. 
V roce 2013 proběhla na Slovensku dis-
kuze ohledně názvu projektu zaměře-
ného na připomínku obětí perzeku-
ce, ve které autoři navrhovali namísto 
Porraimos název Ma bisteren! Projekt 
iniciovaný Zuzanou Kumanovou a Arne 
Mannem, kteří mají dlouholeté zkuše-
nosti s romskými pamětníky a jejich vý-
pověďmi, byl ojedinělý zejména proto, 
že byl prvním velkým a  uceleným pro-
jektem zabývajícím se perzekucí Romů 
za druhé světové války na Slovensku.27 
Na straně obhájců veřejného používání 
termínu porajmos stáli např. Peter Po-
llák ( (tehdejší zmocněnec vlády Sloven-
ské republiky pro romské komunity) či 

Jozef Banyák (režisér), kteří, ač se rom-
ským tématem také zabývají, zohledňo-
vali v diskuzi nad názvem koncertu, jež 
byl součástí projektu,28 spíše „srozumi-
telnost“ u  diváků než perspektivu pa-
mětníků, a to i přesto, že tvůrci a reali-
zátoři projektu usilující o změnu názvu 
pojem konzultovali s uznanými překla-
dateli a tlumočníky romského jazyka.29 
Arne Mann pak publikoval článek, ve 
kterém shrnuje vyjádření českých, slo-
venských a  polských odborníků vyme-
zujících se vůči tomuto zastřešující-
mu termínu, jež dostatečně perzekuci 
Romů nevystihuje, naopak představuje 
určité riziko nepochopení a odstupu ze 
strany pamětníků.30 Široký dosah užití 
termínu porajmos můžeme registrovat 
i  v  českém prostředí. Příkladem jsou 
třeba stránky věnující se popírání 
romského holokaustu www.nepopirej.
cz, které mají v  záhlaví výrazným pís-
mem uvedeno: PORAJMOS POPÍRÁNÍ, 
anebo edukativní dokumentární film 
Unikli jisté smrti  – přežili Porajmos, 
který natočili studenti Audiovizuální 
tvorby Slezské univerzity pod vedením 
Moniky Horsákové.31 A různé další texty, 
zejména z oblasti populárně-naučných, 
jejichž autoři nekriticky přijímají pojem 
porajmos jako legitimní pojmenování 
perzekuce Romů vycházející z romštiny. 
Nově zavedený termín se v  romisticko-
-historickém diskurzu rychle ujal ze-
jména mezi těmi aktivisty a  badateli, 
jejichž motivací je demonstrovat „au-
tentický“ romský aspekt ve svých pro-
jektech či pracích, aniž by znali skuteč-
né výpovědi a  jazyk pamětníků. Polský 
sociolog zabývající se dlouhodobě rom-
ským tématem Slawomir Kapralski,32 je-
hož vyjádření cituje Arne Mann, k tomu 
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napsal: „(…) mnohé, ak nie drvivá väč-
šina z  týchto textov [v  ktorých sa po-
jem objavuje] bola sformulovaná nie-
-Rómami, ktorí nemajú príliš veľkú 
představu o rómskom jazyku, a použí-
vajú tento termín preto, že ho spopula-
rizoval Hancock, robiac pri tom dojem, 
že je to ’tradičný’ termín.“33 Vyjádření, 
že se jedná o  původní romský termín 
vycházející z  romské historiografie, 
které Hancock nepotvrdil ani nikdy ne-
vyvrátil, kritizuji i další lingvisté.34

Snaha mít něco svého

Hancock svou motivaci uvést do živo-
ta termín, jenž by vyjadřoval specifický 
a  zvrácený přístup nacistů k  Romům, 
nezastírá, stejně jako nepřímo přizná-
vá analogii s hebrejským termínem šoa, 
označujícím genocidu Židů. Jeho výcho-
zím argumentem je opomíjení ideolo-
gie čisté rasy nacistického Německa, 
která byla definována u dvou etnických 
skupin, Židů a  Romů, v  tzv.  konečném 
řešení židovské otázky a konečném ře-
šení cikánské otázky. Říká, že „žádná 
jiná skupina nebyla odsouzena k  vy-
hlazení a  k  zaměření na „konečné ře-
šení“35 (…) To je případ, kdy je nutné 
vystoupit ze stínu historie někoho jiné-
ho (…) a dát [této hrůzné kapitole] ná-
zev, (…) jimž je pro romský holokaust 
nejrozšířenější pojem Porrajmos.“36  
Vlastní pnutí, které při zkoumání rom-
ské historie Iana Hancocka motivovalo 
ke zpropagování pojmu porajmos tak, 
jak jej sám definuje, je ovšem pochopi-
telné, a to z několika důvodů. Pronásle-
dování Romů z  důvodu jejich etnické 
příslušnosti za druhé světové války je 
jedním z  nejvýraznějších milníků (ne-

jen) romských dějin a bezpochyby i jed-
ním z nejtragičtějších. Navíc trvalo de-
setiletí, než byli Romové vnímáni jako 
oběti genocidy, a v podstatě byla dlou-
ho po válce i nadále udržována předsta-
va o Romech jako o asociálech, nikoliv 
jako o  příslušnících etnické menšiny, 
natož obětech rasové perzekuce. Sa-
motné označování Romů jako „asociá-
lů“ mělo své opodstatnění zejména pro 
vytváření dojmu nežádoucích osob ve 
společnosti, jež vybočovaly a nezapada-
ly svým způsobem života či antropolo-
gickými rysy do tehdejšího vzorce. A byť 
byly celá nacistická kampaň a systema-
tické pronásledování Romů, včetně je-
jich likvidace, prokazatelně rasistické, 
ve společnosti představa o „asociálech“ 
nadále přetrvávala. Jistou výjimku tvo-
ří období těsně po válce, kdy se s Romy 
zacházelo stejně jako s ostatními osvo-
bozenými vězni koncentračních tábo-
rů. Rasová podstata pronásledování 
však zůstávala opomíjena, a  to nejen 
ze strany úředníků, ale také optikou 
historiků a celé veřejnosti.37 Důležité je 
také vnímat toto silně zakořeněné na-
stavení společnosti i  v  souvislosti se 
současným obrazem Romů. Ten může 
být společností ovlivňován a  virtuálně 
konstruován právě používáním určité 
terminologie. Signifikantním příkla-
dem je v současnosti již pomalu zlido-
vělý přívlastek „nepřizpůsobivý“, jež je 
eufemistickým kryptonymem pro „aso-
ciála“, potažmo „cikána“, který s sebou 
nese ve společnosti převažující negativ-
ní konotace.

Dalším faktorem, který ovlivňuje tou-
hu specificky pojmenovávat dějinné 
události, které Romy jako skupinu vý-
razně zasáhly, je snaha o  zrovnopráv-
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35 Uvozovky původní.
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nění a  podporu etnické identity. Vedle 
příkladu Hancocka a  jeho porajmos se 
tak pokoušejí i  jiní badatelé vyjádřit 
pronásledování Romů autentickými 
termíny jako například: samudaripen 
(hromadné vyvraždění),38 le Romengero 
murdaripen (genocida Romů),39 berša 
bibahtale (nešťastné roky),40 Pharaji-
mos41, Parunipe, Praxonipe,42 anebo ho-
lokosto, holokausto.43 Přičemž u většiny 
z nich se jedná o individuální použití ze 
strany autorů, a  jak sám Hancock uvá-
dí, například termín berša bibahtale 
byl použit ve stejnojmenné  publikaci 
(jež bylá celá napsaná v romštině) auto-
rů Grattana Puxona a Donalda Kenric-
ka už v roce 1988,44 tedy ještě před tím, 
než se Hancock rozhodl použít a  roz-
šiřovat pojem porajmos.45 Vzhledem 
k tomu, že publikace je napsaná v rom-
štině, lze předpokládat, že autoři užili 
toto spojení spíše z nutnosti vyjádřit se 
romsky (aniž by sklouzli k  přejímkám 
z  majoritních jazyků) a  zároveň, aby 
byla čtenářům jasně vymezena oblast, 
ke které se text vztahuje, tedy k druhé 
světové válce. U jiných ale bylo motivací 
explicitně vnést do diskuze alternativ-
ní variantu pro označování nacistické 
genocidy Romů (např.  samudaripen)46 
versus problematickému porajmos, 
což spíše než o snaze přijít s  nejvhod-
nějším termínem vypovídá  – podob-
ně jako u  dalších vnášených romských 
pojmů  – o  uvědomování si prostoru 
pro etnoemancipaci jednotlivých rom-
ských subetnických skupin v  Evropě. 
Na druhé straně tato ambice nalézt 
a používat jednotný termín pro období 
druhé světové války, jež se týká Romů, 
má poněkud úzkou perspektivu. Tím, že 
v podstatě unifikuje představu o proná-

sledování Romů napříč celou Evropou, 
opomíjí dílčí historický vývoj v  jednotli-
vých zemích, ve kterých měla perzekuce 
různé podoby. Porajmos nejen, že není 
schopno reflektovat pohled pamětníků 
(z různých zemí, různých romských sku-
pin, dialektů), ale díky přiživované utkvě-
lé představě o tom, kdo a jakým způsobem 
se podílel na perzekuci, pomáhá opomí-
jet lokální spoluviníky. V  jednotlivých 
zemích či regionech přispívá k  obrazu 
Romů ve spárech Němců, nacistů, a pře-
chází místní (ne-německé, ne-nacistické) 
spolupachatele. Takové terminologické 
zúžení, ačkoliv má své politické a eman-
cipační opodstatnění, není schopno 
pojmout různorodý lokální vývoj. Součas-
ný výzkum holokaustu se zaměřuje kro-
mě jiného i na specifické podoby genoci-
dy v různých regionech Evropy. Alexander 
Korb například objasňuje situaci v Chor-
vatsku, kde ultranacionální a  fašistické 
hnutí Ustaša využilo aktuální politic-
kou ideologii a otevřeně se zaměřilo na 
masivní pronásledování a zabíjení Srbů 
(jejichž oběti se uvádí v počtu okolo 300 
tisíc lidských životů), ve srovnání s čímž 
byli tamější Židé a Romové „až“ na dru-
hém místě (okolo 30–40 tisíc mrtvých).47  
V českém prostředí se právě pro toto upo-
zornění na dílčí zodpovědnost za genoci-
du Romů u místních, tedy českých úřadů, 
potažmo českého četnictva v bývalém „ci-
kánském táboře“ v Letech u Písku a v Ho-
doníně u  Kunštátu, stal romský holo-
kaust pro část veřejnosti kontroverzním 
tématem.

K termínu „holocaust“

Důvod, pro jaký Ian Hancock a  další 
iniciovali vznik specifického označení 



BULLETIN MUZEA ROMSKÉ KULTURY 26/2017  RECENZOVANÁ ČÁST46 47

genocidy Romů za války, můžeme shle-
dávat také na bázi terminologického 
výkladu pojmu holocaust. Ten se vět-
šinou vykládá jako „hromadné vraždě-
ní Židů za 2. světové války“.48 Anglický 
etymologický online slovník nabízí ob-
dobný výklad: „Nacistická genocida ev-
ropských Židů za druhé světové války, 
poprvé zaznamenáno v roce 1957, dříve 
známé v  hebrejštině jako shoah, tedy: 
katastrofa.“49 V  některých současných 
českých slovnících můžeme ale narazit 
i na výklad, v němž je rasová perzekuce 
jiného národa, byť ne jmenovitě, obsa-
žena: „(v  letech 1933–1945) vyhlazování 
Židů i příslušníků jiných národů n. ná-
rodností nacisty; úplná zkáza, zničení 
vůbec.“50 

Z hlediska samotné etymologie: „(…)
tento specializovaný, terminologizova-
ný výraz vznikl významovým zúžením; 
výchozí jsou širší, obecnější významy 
slova holocaust, známé od jazyků kla-
sických až po některé moderní jazy-
ky — zcela běžné jsou např. i v dnešní 
angličtině a  francouzštině (uvádějí je 
i  česko-anglické a  česko-francouzské 

slovníky). Vždy jde o nějaké vyhlazova-
cí činy (mající často co dělat s ohněm), 
ať je to rituální oběť zápalná, či jaká-
koli velká, naprostá zkáza (zejména 
ohněm), katastrofa, apokalypsa, masa-
kr, pogrom“.51 Termín pochází z  řecké 
složeniny holokaútōma, tj.  hólos (celý, 
úplný) a kaíō (spaluj), v latině pak jako 
holocaustum, tedy „zápalná oběť“.52 
V  řečtině označoval pojem „rituální 
oběť, při níž se spalovalo celé obětova-
né zvíře na znamení úplného darování 
Bohu, (…) termín holocaustum boha-
tě doložený v  latinských textech však 
označuje nejen druh oběti, ale užívá 
se ho i  obrazně o  lidech a  jejich cho-
vání.“53 

Kdy přesně se začal termín holokaust 
v  kontextu druhé světové války použí-
vat, není zcela známé, téměř s určitostí 
se však dostává holokaust do celosvěto-
vého povědomí v  době uvedení seriálu 
The Holocaust v roce 1978 v hlavní roli 
s Meryl Streep.54 Velký ohlas tohoto seri-
álu ovlivnil to, že se pojem dostával do 
veřejného života jako termín neodděli-
telně spjatý s genocidou Židů, potažmo 
dalších skupin. Je ovšem nutno také 
dodat, že část věřících židů se s použi-
tím tohoto termínu z  teologických dů-
vodů neztotožňovala a  neztotožňuje. 
Oproti tomu při používání hebrejského 
termínu šoa (nebo pojmu chubrn značí-
cího v jidiš „neštěstí“) můžeme mluvit, 
analogicky s romskou zkušeností a et-
nickým sebeuvědomováním, o  důrazu 
na specifickou sociální zkušenost per-
zekuované skupiny.

Nicméně, po mezinárodním přijetí 
termínu holokaust odkazujícím na hrů-
zy hitlerovské genocidy, bylo nutné se 
s tímto pojmem terminologicky vypořá-

48 REJZEK, Jiří. Český tymologický slovník. 
Praha: Leda, 2001, s. 211.
49 „Nazi genocide of European Jews in Wor-
ld War II, first recorded 1957, earlier known 
in Hebrew as Shoah „catastrophe“. (Překlad 
autorka textu). ONLINE ETYMOLOGY DICTI-
ONARY  [online]. [cit. 2018-11-12] https://
www.etymonline.com/word/holocaust
50 PETRÁČKOVÁ, Věra - KRAUS, Jiří. a spol. 
Akademický slovník cizích slov. Praha: Aca-
demia, 1997, s. 294.
51 SVOZILOVÁ, Naďa. Holocaust. Naše řeč. 
74. 3, 1991, s. 162.
52 REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 
Praha: Leda, 2001.
53 MICHÁLEK, Emanuel. Ještě k původu slova 
holokaust. Naše řeč. 77. 5, 1994, s. 271.
54 The Holocaust (1978, režie: Marvin J. Chom- 
sky). Ve stejném roce vyšla v  nakladatelství 
A Bantam Books (USA) stejnojmenná kniha. 
Český překlad této knihy srvn. GREEN, Ge-
rald, Holocaust. Praha: X-EGEM. 1994.

▲ Úvodní titulek k seriálu The Holocaust (1978, 
režie: Marvin J. Chomsky).
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55 Jaký je význam slova holocaust / holo-
kaust. In:  www.abchistory.cz  [online]. [cit. 
2018-11-12]. Dostupné z:https://www.
abchistory.cz/cl1801739066-jaky-je-
vyznam-slova-holocaust---holokaust.htm 
56 Tamtéž.
57 VIKOVÁ, Lada – ZÁVODSKÁ, Milada. Doku- 
mentace genocidy Romů za 2. světové vál-
ky v  Československu  – nálezová zpráva: di-
skontinuita a  kontinuita odhalování historie 
Romů po roce 1946. Romano džaniben. 23. 
2, 2016, s. 107–124. Odborným zpracová-
ním a  archivováním jednotlivých žádostí se 
v  současné době zabývá Pražské fórum pro 
romské dějiny pod Ústavem pro soudobé 
dějiny AV ČR.
58 Jde o nepublikovaný materiál pro vnitřní po- 
třebu MKČR. SLAČKA, Dušan.  Pasport pa-
mátných míst dějin romského holocaustu. 
(Nepublikovaný rukopis.)  Profilový úkol 
č.  6/2017 Muzea romské kultury. Do-
stupný v  Knihovně Muzea romské kultury, 
p. č. 600417.

dat, a to i v československém prostředí. 
Směrodatný průzkum používání termí-
nu v  současnosti absentuje, zajímavý 
přehled ale přinesl článek interneto-
vých stránek www.abchistory.cz věnují-
cí se holocaustu právě z terminologic-
kého hlediska.55 Text obsahuje několik 
ukázek autentických novinových člán-
ků, jež o  seriálu Holocaust informu-
jí a název překládají např.  jako „vraž-
dění“ (Pravda, Rudé právo, 1979) nebo 
„brutální vyhlazování židů“ (Pravda, 
list plzeňské KSČ, 1981).56 Součástí in-

formování o seriálu je také dobová im-
plicitní nebo otevřená protizápadní 
propaganda, která jakýkoliv podíl na 
osudech perzekuovaných lidí (včetně 
odsunu Němců ze Sudet) odmítá. Bylo 
by určitě velice zajímavé a  přínosné 
podrobit výzkumu způsob, jakým mé-
dia informují o  holocaustu v  průře-
zu poválečné historie, včetně vlivu na 
současné nastavení společnosti, a  vů-
bec významu, jaký si holocaust s  se-
bou nese. Z  hlediska terminologie by 
bylo také vhodné provést rozbor toho, 
jak a pokud vůbec byli Romové (potaž-
mo Židé) v desetiletích po konci války 
zahrnováni mezi oběti fašismu a anti-
fašistického odboje. Významný histo-
rický pramen dokumentující genocidu 
Romů, jakož i vývoj postavení českoslo-
venských Romů v  před a  poválečném 
období, představují soubory archiválií 
vztahující se k  získání Osvědčení dle 
zákona 255/1946 o poválečném odškod-
nění, jejichž společným jmenovatelem 
jsou žádosti, resp. osobní složky ža-
datelů (čítající tisíce dokumentů) za-
hrnující mimo jiné mimořádně cenná 
historická svědectví Romů. Ty předsta-
vují významný zdroj pro další bádání 
a  osvětlování nejen způsobu nacistic-
kého pronásledování či odbojářských 
počinů, ale i dlouhodobých snah Romů 
o zrovnoprávnění a emancipaci ve spo-
lečnosti.57 Jako na jeden z  aktuálních 
přehledových pramenů, ze kterých je 
k  této otázce možné také čerpat, lze 
odkázat na přehledovou studii histori-
ka Muzea romské kultury Dušana Slač-
ky, která se zabývá lokací pomníků ge-
nocidy Romů na území ČR.58 

 

▲ České vydání knižní verze seriálu The Ho-
locaust vyšlo v Praze pod názvem Holocaust 
v roce 1994.
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59 Fenomén holocaust. The Holocaust Phe-
nomenon. Sborník mezinárodní vědecké 
konference. Praha-Terezín 6.-8.  října  1999. 
[Praha: s.n, 1999].

Diskurz „zapomenutého holocaustu“

Ačkoliv ve společenských vědách  
existuje definice pojmu genocida, jež 
charakterizuje cílené a  systematické 
vyhubení určité skupiny lidí, je zároveň 
zřetelně patrná potřeba nalézt název, 
který by definoval specifickou, hrůznou 
etapu historie lidstva spojenou s ge-
nocidou. Termín „holocaust“, který fi-
guroval zpočátku pouze jako mediální 
výraz, se rychle infiltroval do všech tex-
tů, které se nacismem a vyvražďováním 
Židů, Romů a dalších skupin zabývají.

V 90. letech, kdy se v ČR začalo vedle 
historického zpracování i veřejně hovo-
řit o perzekučním jednání vůči Romům, 
dochází k určitým aktům „přijetí“ tra-
gického osudu Romů za druhé světové 
války jako holokaustu, tedy genocidy 
páchané na etnicky definované skupi-
ně. S odkazem na přehlížení Romů a je-
jich ne příliš důležité role v  dějinách, 
se pak nezřídka mluví o  „zapomenu-
tém“ či „neznámém“ holokaustu.

V  roce 1999 se pod záštitou tehdejší-
ho prezidenta České republiky, Václava 
Havla, uskutečnila mezinárodní vědec-
ká konference Fenomén holocaust.59 Cí-
lem této třídenní konference bylo vypl-
nit nebo upozornit na mezery, které se 
v bádání, interpretaci či současném vy-
rovnávání u  holokaustu objevují, a  zá-
roveň apelovat na vzdělávací a osvětový 
aspekt. Tři dny trvající konference byla 
v  kontextu „zapomenutého“ holokaus-
tu výjimečná, a  to zejména proto, že 
genocida Romů v  Protektorátu Čechy 
a  Morava byla jedním ze stěžejních té-
mat, kterými se přítomní zabývali, a to 
jak zastoupením českých odborníků, 
tak zahraničních expertů. Kromě sou-

hrnu historických událostí a souvislos-
tí (např.  soužití Romů a  Židů) vyvstaly 
z konference i důležité výzvy směřované 
ven, k vyšším státním instancím, zejmé-
na v souvislosti s odstraněním vepřína 
z místa bývalého tzv. cikánského tábora 
v Letech u Písku či vzdělávacím a výuko-
vým materiálům určeným pro základní 
a  střední školy, jež jakoukoliv zmínku 
o  holokaustu Romů v  uplynulých dese-
tiletích postrádaly. Pro poznání dějin 
byly přínosné příspěvky, které upozor-
ňovaly na jednostranné interpretace, 
například při zpracování dokumentů. 
„Realita holocaustu nemůže být zre-
dukována na historickou rekonstruk-

▲ Český překlad katalogu The national socialist 
genocide of the Sinti and Roma (vydaného v Hei-
delbergu, 2003) vyšel v Praze v roce 2009.
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60 Tamtéž, s. 146.
61 PÁNEK, Jaroslav. První romský holocaust – 
česká cesta k jeho poznání. In: DVOŘÁK, To-
máš a spol. Milý Bore… Brno: Historický ústav 
AV ČR, Historický ústav FF MU. Matice mo-
ravská, 2003.
62 Tamtéž, s. 346.
63 Tamtéž, s. 348.
64 Tamtéž, s. 347. Kurzíva je původní.
65 Tamtéž, s. 347. Uvozovky původní.
66 Tamtéž, s. 348. Kurzíva je původní.
67 Tamtéž, s. 349.
68 NEČAS, Ctibor. Neznámý holocaust. In: 
FRIŠTENSKÁ, Hana – LÁZNIČKOVÁ, Ilona – 
SULITKA, Andrej. Neznámý holocaust: 
Příspěvky ze slavnostního odhalení po- 
mníku romským obětem v  Letech a  ze 
semináře s  mezinárodní účastí v  Písku 
13.  května  1995. Praha: Desetiletí výchovy 
k  lidským právům v  Praze, ve spolupráci 
s Muzeem romské kultury v Brně, 1995, s. 27.

ci událostí, která by se opírala výluč-
ně o dochované dokumenty pachatelů. 
Právě v  případě Sintů a  Romů často 
schází jakékoliv vědomí toho, že ná-
rodně socialistické dokumenty zobra-
zují pohled vrahů. Nekritické přijímá-
ní těchto dokumentů bez další reflexe, 
jako kdyby to byla zdánlivá životní re-
alita naší menšiny, vedlo v  minulosti 
často k  přebírání pomluv obětí vyslo-
vovaných jejich vrahy. Se zdáním do-
mnělé „objektivity“ byly dále předává-
ny a upevňovány rasistické předsudky,“ 
uvádí ve svém příspěvku Romani Rose.60  
Zásady kritického nazírání na histo-
rické prameny a jejich interpretace se 
zřejmě držel i  Jaroslav Pánek. V  roce 
2003 publikoval studii s  názvem „Prv-
ní romský holocaust  – česká cesta 
k  jeho poznání“,61 ve které explicitně 
přirovnává situaci Romů v 17.-18. století 
v habsburské monarchii k holocaustu. 
Opírá se přitom kromě jiných materiá-
lů o práci Evy Procházkové, která ana-
lyzovala a rekonstruovala více než 500 
soudních procesů před českými a  mo-
ravskými soudními tribunály.62 Kromě 
srovnání poměru rozsudků smrtí mezi 
neromskými a  romskými delikventy 
a  vůbec mimořádně krutého trestání 
romských mužů i žen jako jednu z evi-
dentních analogií mezi první polovi-
nou 18. století a  dobou druhé světové 
války shledává také ve „zdrženlivém 
postoji obyvatelstva k  počínání státní 
moci“,63 což se jeví vzhledem k různoro-
dým svědectvím pamětníků jako vágní 
argument. Zajímavý je i způsob, jakým 
Pánek pracuje s  pojmem holocaust. 
Opomíjí totiž fakt, že termín se s per-
zekucí (Romů) začal spojovat až v době 
druhé světové války a pro danou dobu, 

a  terminologicky s  ním pracuje jako 
s  pojmem specifickým pro genocidu 
Romů v  jakémkoliv časovém období: 
„… analogie mezi protiromským tero-
rem za vlády Leopolda I. a Karla VI. na 
jedné straně a  za nacismu na straně 
druhé je tak dalekosáhlá, že do [tohoto] 
období (…) lze položit projevy prvního 
romského holocaustu.“64 Z  historické-
ho hlediska ovšem v podstatě anachro-
nicky používá slovní fráze typické (až 
ve 20. století) pro nacistickou ideologii 
čisté rasy k tomu, aby svou perspektivu 
nahlížející perzekuci Romů v habsbur-
ské říši formuloval: „Genocidní pova-
hu počínání státu (…) nemění ani čás-
tečné zmírnění represe (…), jež v době 
nastupujícího osvícenství reagovala 
na nedosažitelnost původně stanove-
ného cíle (tj.  „očištění“ habsburských 
zemí od Romů)…“65 nebo: „Avšak ten-
dence k vyhlazení odlišné etnické a ra-
sové skupiny tu byla politickou linií 
habsburské monarchie jasně dána…“66  
I přes rozporuplné formulace, které Pá-
nek nastoluje a které by si jistě vyžado-
valy podrobnější rozbor, mu nelze upřít 
ojedinělou tendenci propojování a  za-
čleňování dostupných poznatků do šir-
šího společenského kontextu a  snahu 
o „zařazení historie romské menšiny do 
vývoje české a (středo)evropské společ-
nosti jako její plnohodnotné složky“.67 
Holocaust tak v  textu může rezonovat 
přinejmenším jako pojem nedefinova-
ný časovým obdobím, ale přístupem 
vůči Romům, což otevírá prostor pro  
re-definici termínu nejčastěji chápa-
ného a  vykládaného jako vyvražďování 
Židů za druhé světové války.

V kontextu uvedeného lze vidět i spo-
jení „zapomenutý holocaust“68 v  jiných 
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69 ROSE, Romani. Nacistická genocida Sintů 
a Romů. Katalog ke stálé výstavě ve Státním 
muzeu v Osvětimi. Praha: Romano džaniben. 
Argo, 2009, s. 9.
70 Tamtéž.
71 Viz poznámka pod čarou č. 17.
72 Svaz Cikánů-Romů (1969–1973)  – první 
romská společensko-kulturní organizace s cí-
lem, mimo jiné, uctít památku obětí holokaus-
tu, s působností v české části tehdejšího Čes-
koslovenska; ve slovenské části to byl Zväz 
Cigánov-Rómov; O činnosti Komise bývalých 
vězňů koncentračních táborů, kterou Svaz Ci-
kánů-Romů zřídil viz VIKOVÁ – ZÁVODSKÁ c. 
d., s. 117–121.
73 Mezi zúčastněnými byl mj. i profesor Ctibor 
Nečas.
74 Např.  ve filmu Můj přítel Fabián (1953, 
režie Jiří Weiss) zaznívá píseň „Aušvicate 
hi kher báro“. T. j. jedna z  vězeňských  písní 
Romů.
75 CHALK, Frank – JONASSOHN, Kurt. The Hi- 
story And Sociology of Genocide: Analy-
ses and Case Studies. Yale: Yale University  
Press, 1990, s. 370.
76 „coming out of the closet“. Tamtéž, s. 371.
77 Na Slovensku se perzekucí slovenských Ro- 
mů za druhé světové války zabývá slovenská 
široká společnost seriózně až zhruba v  po-
sledních deseti letech.
78 Původní název německy: The Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma. (anglicky: Central 
Council of German Sinti and Roma).

barvách. Na jedné straně můžeme ho-
vořit o  samotné interpretaci pojmu, 
která je obvykle redukována na geno-
cidu Židů a „zapomíná“ na Romy jako 
na jeden ze dvou ústředních objektů 
„konečného řešení“ nacistů, na straně 
druhé spojení charakterizuje faktické 
ignorování genocidy Romů na všech 
úrovních poválečného vyrovnání, včet-
ně postihu zločinů páchaných z raso-
vých důvodů a  odškodnění přeživších 
plynoucí z  politické nevůle. „Ti, kdo 
přežili, byli podvedeni a nedostalo se 
jim ani morálně zaslouženého statutu 
občanů postižených nacistickou raso-
vou politikou, ani kompenzací. Ve vět-
šině případů jim nevrátili ani majetek 
uloupený nacisty,“ říká Romani Rose, 
ve svém úvodu publikace Nacistická 
genocida Sintů a Romů.69 Situaci v ce-
loevropském měřítku shrnuje: „Depor-
tace Sintů a  Romů do vyhlazovacích 
táborů se ospravedlňovaly jako opat-
ření ‚kriminálně preventivního‘ rázu. 
(…) Ani v  oblasti vědy a  někdejších 
místech perzekuce, v  památnících 
a  vzpomínkových prostorech, nebyla 
situace lepší – genocida naší menšiny 
zde zůstala jen okrajovým tématem, 
hodným nanejvýš poznámky pod ča-
rou.“70 V  České republice nebyla tra-
gická historie českých a  moravských 
Romů zcela neznámá, ale upřednost-
ňovalo se především připomínání obě-
tí politického (komunistického) odbo-
je. Vědomí tragických osudů a válečné 
historie mezi přeživšími a  pozůstalý-
mi žilo nadále, což z jejich strany při-
rozeně vedlo k  aktivitám důstojného 
uctění památky obětí. Kromě kříže, 
který se objevuje ve filmu ze 60. let,71 
byl zorganizován skupinou lidí z  řad 

romských pamětníků, aktivistů a  čle-
nů Svazu Cikánů-Romů72 pietní akt 
u hromadného hrobu vězňů v Hodoní-
ně u  Kunštátu.73 Jakkoli tyto aktivity 
sice v  širší společnosti nezvedly vlnu 
zájmu, tak nepochybně svědčí o  tom, 
že určité povědomí o  pronásledování 
Romů ve veřejnosti (zejména v genera-
cích, které prožily dobu války) bylo.74 
V Německu byly pokusy o upozornění 
na nacistické zločiny vůči Romům taky 
od konce 70. let, vedly však k mnohem 
větší pozornosti médií, a  tím i  majo-
ritní společnosti. O Velikonocích roku 
1980 zorganizoval zmiňovaný Romani 
Rose v bývalém koncentračním táboře 
Dachau hladovku dvanácti Sintů, kte-
rou chtěl přispět k  uznání genocidy 
Romů za druhé světové války. Týden-
ní hladovka měla značnou mediální 
odezvu a  výrazně dopomohla k  ofici-
álnímu uznání zločinů z rasových dů-
vodů v  Německu. Do přímé souvislos-
ti dávají autoři Chalk a  Jonassohn75 
tento protest s uvedením miniseriálu 
Holocaust, který měl mimořádný me-
zinárodní ohlas, který neobešel ani 
Německo. A  i když se objevily v  seriá-
lu jen nepatrné zmínky o Romech, pro 
mnoho Sintů, jak Chalk aspol. uvádí, 
to znamenalo „vyjít ze skříně“76 a pro-
lomit mlčení, moci veřejně přiznat 
svou etnicitu i pronásledování, jemuž 
byli podrobováni. I  když je tomu tři-
cet let od války, ve srovnání se situa-
cí v Čechách či na Slovensku77 se v Ně-
mecku relativně brzo začíná veřejně 
hovořit o romském holokaustu. V roce 
1982 vzniká Centrální rada německých 
Sintů a  Romů,78 která má od té doby 
kontinuálně podstatnou mezinárodní 
roli v zastupování Romů.
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79 MARUSHIAKOVA-POPOVA, Elena Andreev- 
na, POPOV, Veselin. Rethinking Roma 
holocaust: victims or/and victors. In: 
BUCHSBAUM, Thomas M., KAPRALSKI, Sła-
womir, International symposium Beyond the 
Roma Holocaust : From Resistance to Mobili-
sation. UNIVERSITAS: Krakow, 2017, s. 1–2.
80 Tamtéž, s. 2–3.
81 Tamtéž, s. 3.
82 POLANSKY, Paul. Tábor smrti Lety: Vyšet-
řování začíná (1992–1995). [Hradec Krá-
lové]: Antifašistická akce, Československá 
anarchistická federace, Institut kritických 
studií, 2014, s. 298.
83 Tamtéž, s. 487.
84 HORVÁTHOVÁ, Jana. Fenomén Polansky. 
Romano džaniben. 22. 1, 2015, s. 87–104.
85 MARUSHIAKOVA-POPOVA, Elena An- 
dreevna – POPOV, Veselin. Rethinking Ro- 
ma holocaust : victims or/and victors. In: 
BUCHSBAUM, Thomas M., KAPRALSKI, Sła-
womir, International symposium Beyond the 
Roma Holocaust : From Resistance to Mobi-
lisation. UNIVERSITAS: Krakow, 2017, s. 5.

Kdo jsou aktéři genocidy Romů?

S postupující osvětou a výrazným úsi-
lím samotných Romů se situace mění 
a ve společnosti rezonuje, avšak i tady 
jsou v kontextu šíření povědomí o geno-
cidě Romů perspektivy a jejich prezen-
tace různé, a ne vždy prospěšné. Maru-
shiakova a  Popov si všímají několika 
cílů, které vedou Hancocka a další auto-
ry k mobilizaci. Některé jsou směřovány 
k budování společné (romské) identity, 
etnoemancipace a politické mobilizaci, 
jiné zas ke zvyšování povědomí o  Ro-
mech v  majoritní společnosti a  k  boji 
s anticiganismem.79 Všímají si však kro-
mě motivací i  tendence vytvářet obraz 
Romů jako „věčných obětí“, přičemž 
toto nazírání na historii Romů (obec-
ně) vytváří v konečném důsledku bari-
éry v adekvátním a výstižném vnímání 
a hodnocení romských dějin, stejně jako 
současného statusu Romů. Takový výčet 
perzekučního jednání vede často (pa-
radoxně) k  obrácené perspektivě, tedy 
k  „obviňování obětí“, kdy u  některých 
lidí vzniká podezření, že když jsou Ro-
mové po celá staletí všude pronásledo-
váni, měla k  tomu tehdejší společnost 
zřejmě důvod.80

Ve snaze zobrazit Romy (jen) jako 
perzekuované lidi tak narazíme ne-
jen na specifickou interpretaci histo-
rie a „hru s čísly obětí“, které vedou ke 
sporům mezi historiky a romskými ak-
tivisty, ale také k absurdním případům 
dezinterpretace a vytváření folklórních 
příběhů, které pak veřejnost nekritic-
ky přijímá jako historická fakta. Tím 
pak přispívá k  profanování a  banali-
zování historie.81 Jako příklad v českém 
prostředí může sloužit výše zmiňovaný 

Paul Polansky, který sice hned na začát-
ku vymezuje svou pozici amatérského 
historika, avšak díky reportážnímu sty-
lu a deklarovanému statusu genealoga 
přesvědčivě manipuluje například s po-
čtem romských vězňů internovaných 
do tábora v Letech u Písku. Při setkání 
s  profesorem Ctiborem Nečasem, kte-
rý se zarazil při téměř dvojnásobném 
počtu (2035) vězňů zaznamenaných Po-
lanskym, mu tento odpověděl, že je tam 
pár duplikátů a zahrnuti také neromští 
vězni z pracovního tábora.82 V jiné části 
knihy uvádí: „Do počítače jsme uložili 
(…) data více než 2000 romských vězňů 
tábora.“83 Celou mediální kauzu mezi 
Polanskym (a  jeho zastánci) a  odbor-
nou veřejností reflektuje již zmiňovaná 
Jana Horváthová.84 I přes velikou snahu 
vyvrátit některá tvrzení historicky pod-
loženými fakty a výpověďmi pamětníků, 
příběhy o „tisících“ vězňů, či plynových 
komorách na půdě tábora mezi lidmi 
přežívají.

Jak si všímají Marushiakova a Popov: 
„Toto neustálé soustředění se na (pa-
sivní) oběti nacistů ve snaze probudit 
v majoritní společnosti svědomí a při-
jmout zodpovědnost, však může mít 
negativní efekt viktimizace obětí a ne-
registruje možnost skutečně změnit ob-
raz Romů ve společnosti. Nezřídka jsou 
v  kontextu romské historie za druhé 
světové války opomíjeni aktivní účast-
níci antifašistického odboje, kteří byli 
jako partyzáni nebo vojáci v protihitle-
rovských armádách, bráni jako součást 
společnosti, ve které po staletí žijí.“85 
Nezbytnou a  klíčovou část plastické 
mozaiky romské historie tvoří Romové 
jako autoři psaných historických pra-
menů. Příkladem může být osmnácti 
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86 Text je datován 1. 2. 1958 na základě dne, 
kdy byl doručen redakci Svazu protifašis-
tických bojovníků, jako soutěžní příspěvek. 
Viz pozn. 88 níže.
87 RŮŽIČKA, Leon, ZÁVODSKÁ – Milada, SA-
DÍLKOVÁ, Helena. Včera a dnes (Vzpomínka 
cikána na nacistické lágry). Romano džani-

ben. 20. 1, 2013, s. 141–155. 
88 SERINEK, Josef – TESAŘ, Jan. Česká ci-
kánská rapsodie. Praha: Triáda, 2016.
89 Například Růžena Danielová (1904–
1988), jejíž dceři Magdaléně (1925–1943) 
vesničané uspořádali svatbu s  místním ne-
romským chlapcem ve snaze zabránit jejímu 
zařazení do transportu. Viz  NEČAS, Ctibor 
– HOLÝ, Dušan. Žalující píseň. Ústav lidové 
kultury, 1993; Jožka Kubík (1907–1978), 
významný houslový primáš, který se za pod-
pory okolního obyvatelstva vyhnul transportu. 
Viz  HOLÝ, Dušan. Mudrosloví primáše Jožky 
Kubíka. Editio Supraphon. Praha, 1984. Nebo 
Emilie Machálková (1926–2017) přeživší 
holokaustu. Viz  KOZÁKOVÁ, Karolína – MA-
CHÁLKOVÁ, Elina. Memoáry romských žen. 
Muzeum romské kultury. Brno, 2004; Na Slo-
vensku, kde byli Romové v  drtivé většině po 
několik staletí usedlí a nepostradatelní v pro-
fesní struktuře slovenské vesnice, se mnoho 
starostů obcí v případě proticikánských opat-
ření svých místních Romů zastávalo a  třeba 
i  odmítalo nařízení plnit. Viz  HÜBSCHMAN-
NOVÁ, Milena. Po Židoch Cigáni. Triáda, 
2005. s. 53–55.
90 Pražské fórum pro romské dějiny. Romani 

Histories [online]. [cit. 2018-11-12]. Do-

stupné z: http://www.romanihistories.usd.

cas.cz/cs/

stránkový elaborát, ručně sepsaný pře-
živším a bývalým vězněm nacistických 
táborů, Leonem Růžičkou, z roku 1958,86 
v němž popisuje svůj osud v předváleč-
ném i válečném období, i směr, jakým se 
ubíral po roce 1945. 87 Anebo vzpomínky 
Josefa Serynka, zvaného Černý party-
zán, který utekl z tábora v Letech u Pís-
ku, angažoval se v odboji a založil party-
zánskou skupinu Čapajev. Jeho narativ 
vycházející z nahrávaných a zapsaných 
vzpomínek, jako i  rozsáhlé komentá-
ře a  historické souvislosti zpracoval 
do trojsvazkové publikace Jan Tesař. 88  
Tito autoři a jejich práce jsou nejen dů-
ležitým zdrojem unikátních svědectví, 
ale přináší přidanou hodnotou v  kon-
ceptualizaci a zpracování historických 
událostí, o kterou mnozí badatelé při-
chází anebo ji přehlížejí. Dalším prv-
kem, který stojí mimo zorné pole vý-
zkumníků, jsou i  pokusy neromských 
lokálních obyvatel o  záchranu „svých“ 
Romů, se kterými žili před válkou 
v  symbióze a  udržovali dobré vztahy.89 
Také tato perspektiva může vrhnout 
jiné světlo na vnímání jednak dlouho-
době usedlých Romů a  jednak tzv.  et-
nických Čechů nebo Slováků, kteří se 
postavili na stranu obětí perzekuce.

Závěr

Oba termíny, jak porajmos tak i holo-
kaust získaly v uplynulých desetiletích 
své významové nálepky, které jdou jen 
stěží strhnout. Tím, že jsou (zejména ze 
strany médií) sémanticky minimalizo-
vané a obírané o všechny další okolnos-
ti, včetně přijetí perspektivy pamětní-
ků a plnohodnotného uznání romských 
aktérů (a  romskými aktéry), a  dále se 

v  této podobě recyklují, brání rozhléd-
nout se za horizont stereotypního po-
jetí samotné historie. Otevřená debata, 
byť by se zdála být pro svoje zaměření 
na terminologické označování perzeku-
ce marginální a z hlediska současného 
postavení Romů možná i  banální, ov-
šem dobře odráží pojetí celé romské 
historie, potažmo genocidy Romů jako 
její součásti, kterou pořád uchopujeme 
v černobílých barvách a z různých mo-
cenských perspektiv.

V  článku popsané terminologické 
spory úzce souvisí s  různorodými per-
spektivami, které, než aby rozporovaly, 
vlastně odkrývají mnohovrstevnatost 
událostí, za které ony nálepky dosazu-
jeme. Proto jsou v  kontextu romských 
dějin, potažmo Romů v  období druhé 
světové války, potřebné oba přístupy. 
Etnoemancipační, ze kterého je zřej-
má specifická a nepřenositelná zkuše-
nost Romů, a  současně kontextuální 
přístup, který včlení nacistickou per-
zekuci Romů do širších historických 
souvislostí druhé světové války – a ne-
bude zaujímat pozici okrajového té-
matu, ale naopak posílí například 
debatu nad statusem Romů jako od-
razem rovnováhy celé společnosti. 
K tomu, abychom docílili skutečné inte-
grace a aby společnost nevnímala rom-
ské dějiny jako periferní téma mimo 
„vlastní“ historii, je potřebná změna 
celkové perspektivy, jakou na tyto dě-
jiny nahlížet. A sice nikoliv separátně, 
ale jako na součást historického výzku-
mu v daném regionu. Pro podporu toho-
to pojetí romské historie vznikla napří-
klad platforma při Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR, Pražské fórum pro romské 
dějiny, 90 jež usiluje o zdůraznění význa-

mu historie Romů v kontextu komplex-
ní evropské historie a jejích současných 
společností. „Důležité je vnímat rom-
ské dějiny jako součást dějin širších. 
Někteří historici píší i  velmi kompe-
tentně o dějinách Romů, ale popisují je 
jako nějakou oddělenou, zvláštní skupi-
nu, jako kdyby ty dějiny byly uzavřené 
samy do sebe,“ vysvětlila Helena Sadíl-
ková, vedoucí romistiky na FF UK a ko-
ordinátorka aktivit Pražského fóra.91  
Způsob, který se v  zájmu skutečné in-
tegrace romské historie (romského té-
matu, Romů) nabízí, je tedy, zdá se, 
v dekonstrukci našeho vnímání a kon-
ceptualizace těchto témat. Verbálním 
vyjádřením a  popisem daných věcí 
realitu nejen popisujeme, ale i  kon-
struujeme, vytváříme. Příklad, jak ne-
bezpečné může být ono „slovíčkaření“, 
uvádí třeba Ian Hancock popisující si-
tuaci v  Americe v  osmdesátých letech 
(v  době vzniku rukopisu knihy Země 
utrpení), kde vládní instituce vysvět-
lují protiromské zákony a  nepříznivé 
zobrazování Romů v učebnicích či dět-
ské literatuře tím, že „Cikáni“ figuru-
jící v těchto pramenech nemají se stej-
nojmennou etnickou skupinou žijící 
v USA nic společného.92 V tomto přípa-
dě je mocenská perspektiva evident-
ní, jinde tomu tak být nemusí a  iden-
tifikovat rizika není vždy jednoduché, 
avšak u  romské historiografie byl měl 
být „kontext“ jedním z klíčových aspek-
tů bádání. Neodsouvat Romy na perife-
rii dějin, jako marginální nebo nanej-
výš exotickou záležitost, ale zasadit 
do „velkých“ dějin, kterých Romové 
jsou (a  byli) neoddělitelnou součástí. 
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▲ Celkový záběr na odkryv severozápadní části tábora (sondy 1 a 4). Foto Pavel Vařeka
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ABSTRACT:
Lety and Hodonín represent two internment so called Gypsy camps which were established
in the “Protektorat Böhmen und Mähren” on the 1st August 1942. Czech Romani had been
concentrated here before they were transported to Auschwitz-Birkenau and other Nazi 
camps. It is estimated, that about 90% of the pre-war Romani community of Bohemia and 
Moravia did not survive the Holocaust. The research determined the exact location of the 
Lety camp. Post WWII aerial images’ analysis, non-destructive methods and trial excava-
tions revealed that the camp was mostly situated within the pig farm built in the 1970s, 
however only a small partwas superimposed and thus very likely destroyed by farm build-
ings. Field activities focused on the North-Western section of the camp outside the pig farm. 
A total of four interventions uncovering less than 1% of the camp area sampled the admin-
istrative building, Western row of prisoners’ barracks, yard and the entrance area. Due to 
the way of extinction by intentional burning of wooden buildings the debris contains a lot 
of constructional details in situ but also artefacts that can be linked to prisoners. Non-de-
structive survey also aimed on the area of the supposed cemetery 800 m South-East from 
the camp where the Lety memorial was established. 

Keywords: Lety Camp, Roma Holocaust, Holocaust Archaeology, Campscape Archaeology, 
Conflict Archaeology

ABSTRAKT:
Lety a Hodonín jsou místa dvou internačních „cikánských táborů“, jež byly 1. srpna 1942
zřízeny na území „Protektorátu Čechy a Morava“, čeští Romové v nich byli shromažďováni
před transporty do Auschwitz-Birkenau a dalších nacistických táborů. Odhaduje se, že 90 % 
příslušníků předválečných romských komunit v Čechách a na Moravě nepřežilo holocaust. 
Výzkum určil přesné umístění tábora v Letech. Analýza poválečných leteckých snímků, 
nedestruktivní metody a sondážní výkopy odhalily, že převážná část tábora je situována 
uvnitř areálu velkovýkrmy prasat postavené v 70. letech, nicméně jen jeho menší část byla 
zastavěna, a tedy velmi pravděpodobně zničena budovami velkovýkrmny. Terénní výzkum 
se soutředil na severozápadní část tábora vně velkovýkrmny. Celkem čtyři sondy o méně 
než 1 % celkové plochy tábora odhalily část administrativní budovy, západní řady vězeň-
ských baráků, dvůr a plochu při vstupu do tábora. Vzhledem ke způsobu zániku tábora 
záměrným spálením dřevěných budov obsahovala destrukce mnoho stavebních detailů in 
situ, ale také artefakty, které mohou souviset s vězni tábora. Nedestruktivní průzkum byl 
také zaměřen na předpokládané místo pohřebiště 800 m jihovýchodně od tábora, kde byl 
zřízen památník. 

Klíčová slova: tábor v Letech, holokaust Romů, archeologie holokaustu, archeologie moder-
ních táborů, archeologie konfliktů
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Úvod

Na podzim a  v  zimě roku 2016/2017 
a v červenci 2017 byl Katedrou archeolo-
gie Západočeské univerzity v  Plzni rea-
lizován archeologický výzkum bývalého 
tábora nedaleko obce Lety (okr. Písek). 
Terénní výzkum se mohl zaměřit pouze 
na přístupnou část plochy tábora situ-
ovanou vně vepřína, neboť ke vstupu do 
oploceného areálu zemědělského podni-
ku společnosti Agpi nebylo poskytnuto 
povolení. Výzkum je součástí evropského 
projektu Accessing Campscapes: Inclu-
sive Strategies for Using European Con-
flicted Heritage (iC-ACCESS; 2016-2018; 
program: HERA – Humanities in the Eu-
ropean Research Area; http://www.cam-
pscapes.org/).12 Projekt se zaměřuje na 
interdisciplinární výzkum táborů slou-
žících masovým represím, perzekucím 
a  vyvražďování v  Evropě ve 20. století. 
Tábory jsou studovány jako místa, kde 
se s mimořádnou intenzitou otisklo tem-
né dědictví moderní Evropy a v nichž se 
prolíná historická paměť, historické na-
rativy a  biografie obětí s  materiálními 
pozůstatky. Jednotlivé „lágry“ zároveň 
vnímáme jako komponenty přízračné 
„krajiny táborů“ („campscapes“) a „kra-
jiny teroru“ („terrorscapes“), ve  kterou 
proměnila početné oblasti Evropy nacis-
tická třetí říše.3 Vzhledem k torzovitosti 
písemných, obrazových a  dalších histo-
rických pramenů, stejně jako k  absenci 
viditelných pozůstatků naprosté větši-
ny těchto památek, nachází významné 
uplatnění při studiu táborů 20. století 
archeologie, jak to dokládají výsledky 
nových evropských výzkumů. V Letech na 
Písecku byl poprvé na území České re-
publiky realizován systematický archeo-

1

logický výzkum tábora z  druhé světové 
války, využívající jak neinvazivních me-
tod, tak i odkryvu vzorku plochy tábora.

Archeologické výzkumy nacistických 
táborů a vyhlazovacích center

Historické výzkumy táborů nejrůznější-
ho určení zřizovaných třetí říší jsou za-
loženy především na písemných, obrazo-
vých pramenech, výpovědích přeživších 
a pachatelů. Od druhé poloviny 80. a 90. 
let 20. století přináší rozsáhlé svědectví 
také archeologie, která odhaluje movité 
i  nemovité pozůstatky míst spojených 
s  nacistickými zločiny. Archeologické 
výzkumy, které byly vyvolány různými 
stavebními aktivitami (např.  budování 
nových památníků; tzv.  záchranná ar-
cheologie) nebo vědecko-výzkumnými zá-
měry (tzv. badatelské výzkumy), přinesly 
během posledních tří desítek let nové in-
formace o  podobě několika koncentrač-
ních, internačních, zajateckých a  pra-
covních táborů z druhé světové války na 
území dnešního Německa a  Rakouska,4 
Srbska5, Norska6 a  Velké Británie (Cha-
nnel Islands okupované za války Němec-
kem)7. Terénní výzkumy odhalily některé 
části táborových komplexů, jako jsou ba-
ráky vězňů, komunikace, odpadní jámy 
obsahující tisíce předmětů, které může-
me spojit s vězni i vězniteli, ale také po-
praviště a ostatky obětí.

Velký význam má archeologie pro stu-
dium vyhlazovacích center spojených 
s  holokaustem na území dnešního Pol-
ska. Na rozdíl od Majdanku a Osvětimi-
-Březinky,8 kde tvořily továrny na smrt 
součást rozsáhlých táborových kom-
plexů, nepředstavovaly Belżec, Sobibór 
a Treblinka, zřízená v roce 1942 v rámci 

s. 7–10. THEUNE, Claudia. Ein Schuh aus 
dem Konzentrationslager Mauthausen. 
Sonius  – Archäologische Botschaften aus 
Oberösterreich 17, 2015, s. 9–10. WEIN-
SHAUPT, Johannes. Zeugnisse des Terrors. 
Archäologischer Beitrag zur Aufarbeitung im 
KZ-Sachsenhausen. Archäologie in Berlin 
und Brandenburg 2005, s. 156–160.
5 STURDY COLLS, Caroline. The Archaeology 
of the Holocaust, British Archaeology 130, 
2013, s. 50–53.
6 CARR, Gillian – JASINSKI, M.A. tale of two 
camps: Lager Wick & SS Strafgefangenenl-
ager Falstad, British Archaeology 139, 2014, 
s. 44–49.
7 CARR, Gillian. The archaeology of occupati-
on, 1940–2009: a case study from the Cha-
nnel Island, Antiquity 84, 2010, s. 161–174.
8 Oproti dalším vyhlazovacím centrům nad-
zemní části táborů Majdanek a Osvětim-Bře-
zinka v  době osvobození Rudou armádou 
v  letech 1944 a  1945 ještě stály a  jejich 
relikty, včetně plynových komor, se dochovaly 
dodnes. HILBERG, Raul. The Destruction of 
the European Jews. New York: Holmes and 
Meire Publishers, Inc., 1985. MYERS, Adrian 
T. Portable material culture and death facto-
ry Auschwitz. Papers from the Institute of 
Archaeology 18, 2007, s. 57–69.
9 ARAD, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka. 
The Operation Reinhardt Death Camps. In-
dianopolis: Indiana University Press, 1987. 
BERGER, Sara. Experten der Vernichtung: 
dat T4-Reinhardt-Netzwerk in den Lagern 
Belzec, Sobibor und Treblinka. Hamburg: 
Hamburger Ed., 2013
10 MONTAGUE, Patrick. Chełmno and the Ho- 
locaust: The History of Hitler’s  First Death 
Camp. North Carolina: University of North 
Carolina Press, 2012.
11 KOLA, Andrzej. Bełżec. The Nazi Camp 
for Jewish in the Light of Archaeological 
Sources. Excavations 1997–1999. Warsaw, 
Washington, 2000. KOLA, Andrzej. Badania 
archeologiczne terenu byłego obozu zagłady 
Żydów w Sobiborze. Przeszłość i  Pamięć. 
Biuletyn Rady Ochroni Pamięci Walk i Męc-
zeństwa, GBVL OLŮ4, 2001, s. 115–122. PA-
WLICKA-NOWAK, Łucja. Archaeological re-
search in the grounds of the Chełmno-on-Ner 
former extermination center. In: PAWLICKA-
-NOWAK, Łucja (ed.). Chełmno Witnesses 
Speak. Konin, Łódź, 2004. PAWLICKA-NO-
WAK, Łucja. Archaeological research in the 
grounds of the Chełmno on Ner extermina-
tion center. In: PAWLICKA-NOWAK, Łucja 
(ed.). The Extermination Center for Jews in 
Chełmno-on-Ner in the Light of Latest Re-
search. Symposium Proceedings September 
6–7. Konin, 2004. GILEAD, Isaac  – HAIMI, 
Yoram – MAZUREK, Wojciech. Excavating 
Nazi Extermination Centres. Present Pasts 
1, 2009, s. 10–39. STURDY COLLS, Caroline. 
Holocaust Archaeologies: Approaches and 
Future Directions. New York: Springer, 2015. 
STURDY COLLS, Caroline. Learning from 
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operace Rheinhardt ve východním Pol-
sku, tábory, ale výlučně místa masového 
vraždění Židů a dalších obětí v plynových 
komorách. Dále byla v  jejich areálech 
těla spalována a ukládána do masových 
hrobů. Do konce roku 1943 byla tato vy-
hlazovací centra zlikvidována, jejich po-
zůstatky systematicky odstraněny, na 
místech vraždění průmyslového rozsahu 
byly vysázeny borové lesy a založeny ze-
mědělské usedlosti pro příslušníky po-
mocných jednotek SS.9 K těmto lokalitám 
se řadí také Chełmno v západním Polsku, 
které se odlišovalo způsobem vraždění 
obětí plynem v nákladních vozech v are-
álu zámku (Kulmhof; od prosince  1941) 
a  jejich kremací a  ukládáním do maso-
vých hrobů v nedalekém lese.10 

Archeologické výzkumy zásadním způ-
sobem rozšířily informace o  těchto vy-
hlazovacích centrech a přispěly k určení 
jejich přesné lokalizace, rozsahu a uspo-
řádání, jež se dosud zakládaly na svědec-
tvích několika přeživších obětí a  plán-
cích zhotovených podle jejich vzpomínek 
po válce. Terénní výzkumy prokázaly, že 
pozůstatky vyhlazovacích center se přes 
všechny snahy o jejich zahlazení docho-
valy dodnes, a  poskytují tak materiální 
záznam nacistických zločinů. Některé 
relikty jsou patrné na povrchu, ostatní 
se uchovaly pod povrchem a je možno je 
zkoumat prostřednictví neinvazivních 
metod a odkryvu. Archeologické výzkumy 
poskytly otřesné svědectví o  „provozu“ 
těchto center, včetně odhalení plynových 
komor a masových hrobů obětí. Nepřed-
stavitelný rozsah vraždění nejlépe do-
kumentují jámy obsahující pozůstatky 
obětí, a  to jak spálené, tak i nespálené. 
Délka jam dosahuje od několika desítek 
do 250 m.11 Vlastní oběti přibližují jejich 

osobní věci, které byly po oddělení před-
mětů potřebných pro třetí říši vyhazová-
ny na místě, v ojedinělých případech se 
dokonce podařilo identifikovat konkrétní 
osoby.12 

Do výzkumu v  Treblince, realizované-
ho pod vedením britské archeoložky C. 
Sturdy-Colls,13 se v roce 2017 zapojila také 
expedice Katedry archeologie Západo-
české univerzity. Český tým odhalil pro-
střednictvím sondáže v  severovýchodní 
části přilehlého tábora SS místo, kam se 
dostaly osobní předměty obětí, které jim 
byly odebrány před tím, než byly zavraž-
děny v nedalekých plynových komorách. 
Souvrství obsahující také rozptýlené 
spálené i nespálené lidské ostatky dosa-
huje mocnosti více než 2 m. K nalezeným 
artefaktům, které spojujeme s  oběťmi 
holokaustu, se řadí např.  součásti oble-
čení a obuvi (knoflíky, přezky z opasku, 
fragmenty bot, včetně dětských), pozů-
statky kufrů, hygienické potřeby (hřebe-
ny, kartáčky na zuby, nůžky, holicí stro-
jek), obaly od léků, brýle, svazky klíčů od 
domů a bytů, plnicí pera, kapesní nože, 
bižuterie a  velké množství příborů, ze-
jména lžic.14

První archeologický výzkum v Čechách 
zaměřený na tábor z druhé světové vál-
ky s využitím nedestruktivních metod se 
uskutečnil na lokalitě Sauersack/Rolava 
na Sokolovsku, kde byly dokumentovány 
povrchově dochované pozůstatky pracov-
ního tábora pro válečné zajatce a důlní 
zařízení.15 Při  budování památníku na 
místě druhého tzv.  cikánského tábora 
v  Hodoníně u  Kunštátu na Moravě do-
šlo k  rozsáhlým stavebním a  terénním 
úpravám realizovaným Národním peda-
gogickým muzeem a knihovnou J. A. Ko-
menského. V  této souvislosti byl Ústa-
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sic and Archaeological Approaches to Site 
of the Holocaust. In: International Holocaust 
Remembrance Alliance (ed.). Killing Sites. 
Research and Remembrance. Berlin, 2015, 
s. 61–78. Vzhledem k  absenci krematorií 
v  těchto vyhlazovacích centrech byla lidská 
těla pálena na hranicích, v  polních pecích 
a na roštech, jejichž pozůstatky byly odkryty 
a  nedokonale spálené kosti byly následně 
rozemlety. Někdy docházelo k exhumaci dříve 
zavražděných nespálených těl a  k  jejich do-
datečné kremaci. STURDY COLLS, Caroline. 
Holocaust Archaeologies: Approaches and 
Future Directions. New York: Springer, 2015, 
s. 279–281.
12 Např.  Josef Jakubowski zavražděný 
v  Chełmnu, viz  PAWLICKA-NOWAK, Łucja. 
Archaeological research in the grounds of 
the Chełmno-on-Ner former extermination 
center. In: PAWLICKA-NOWAK, Łucja (ed.). 
Chełmno Witnesses Speak. Konin, Łódź, 
2004. nebo Lea Judith de la Penha a  David 
Zak původem z  Amsterdamu zavraždění 
v  Sobibóru, viz  HAIMI, Yoram. Preliminary 
Report of Archaeological excavation in the 
Sobibor Extermination Center, November 
2012–May 2013. http://sobibor.info.pl/
wp-content/uploads/2014/02/Report-by-Y.
Haimi-autumn-winter-2012-2013.pdf.
13 STURDY COLLS, Caroline. Holocaust 
Archaeology: Archaeological Approaches to 
Landscapes of Nazi Genocide and Perse-
cution, Journal of Conflict archaeology 7/2, 
2012, s. 70–104. STURDY COLLS, Caroline. 
The Archaeology of the Holocaust, British 
Archaeology 130, 2013, s. 50–53. STURDY 
COLLS, Caroline. Holocaust Archaeologies: 
Approaches and Future Directions. New York: 
Springer, 2015.
14 VAŘEKA, Pavel. Treblinka field research re- 
port (2017). Plzeň (Department of Archae-
ology University of West Bohemia; nepubl.), 
2017.
15 HASIL, Petr – NOVÁK, David – HASIL, Jan. 
Smrt dolu Sauercack/Rolava (okres Sokolov). 
Zánik důlního závodu v  mezioborové per-
spektivě, Archaeologia historica 40, 2015, s. 
179–205.
16 Za ochotné poskytnutí nálezové zprávy 
a  dalších informací o  výzkumu jsem zavá-
zán díky Mgr. P. Kosovi. KOS, Petr. Nálezová 
zpráva. Hodonín 2012. Brno (Ústav archeolo-
gické památkové péče Brno; nepubl.), 2012. 
KOS, Petr. 2013: Hodonín u  Kunštátu (okr. 
Blansko). Přehled výzkumů 54-2. 2013, s. 
190–191.
17 NEČAS, Ctibor. Nad osudem českých 
a  slovenských cikánů v  letech 1939–1945. 
Brno, 1981. NEČAS, Ctibor. Andr’oda ta-
boris. Tragédie cikánských táborů v  Letech 
a  v  Hodoníně. Brno, 1995. NEČAS, Ctibor. 
Strasti a útrapy v protektorátních cikánských 
táborech. In: Sborník prací filozofické fakulty 
brněnské univerzity Studia Minora Faculta-
tis Philosophicae Universitatis Brunensis 
43. Brno, 1996, s. 145–165. NEČAS, Ctibor. 
Cikánský tábor v  Letech. In: Kolektiv autorů 

vem archeologické památkové péče Brno 
proveden v roce 2012 záchranný výzkum, 
který se zaměřil na rekonstruovaný vě-
zeňský barák, táborovou studnu a objekt 
interpretovaný jako smetiště. Na základě 
předběžně zveřejněných výsledků a nále-
zové zprávy je zřejmé, že se v areálu býva-
lého tábora na některých místech dobře 
dochovaly archeologické situace z  jeho 
nejstarších fází z  druhé světové války, 
ale také hmotné pozůstatky z  pováleč-
ného období.16 Po komplexním zpracová-
ní tohoto výzkumu získáme jedinečnou 
možnost komparace s poznatky získaný-
mi v Letech.

Archeologický výzkum

Historie tábora v Letech, který slou-
žil postupně v  letech 1940–1942 jako 
kárný pracovní, sběrný pracovní a na-
konec od srpna  1942 do května  1943 
jako tzv. cikánský tábor, je dobře zná-
má díky historickým výzkumům.17 Stu-
diu jeho hmotných pozůstatků však za-
tím nebyla věnována pozornost.

Cílem nedestruktivního archeologic-
kého výzkumu byla přesná lokalizace 
areálu tábora a  nedalekého pohřebiš-
tě obětí, a  to v první etapě s využitím 
historických pramenů, historických 
leteckých snímků a  nedestruktivních 
metod. Zároveň jsme se zaměřili na 
bezprostřední okolí s  cílem identifi-
kovat antropogenní objekty, které by 
mohly souviset s  činností tábora. Ná-
sledně byly prostřednictvím sondáže 
v přístupné části areálu sledovány tyto 
cíle: 1) ověření lokalizace tábora pro-
vedené v  první etapě výzkumu na zá-
kladě historických leteckých snímků 
a  výsledků geofyzikálního měření, 2) 

zjištění charakteru a rozsahu archeo-
logických pozůstatků tábora, jejich 
výpovědních schopností, a to v kompa-
raci se svědectvím dosud využívaných 
historických pramenů, 3) materiální 
odraz života v táboře (získání movitých 
artefaktů, které mohou poskytnout 
bezprostřední svědectví materiální po-
vahy o vězních).

Přípravná etapa a nedestruktivní 
výzkum

V první fázi byl proveden rozbor lite-
ratury (viz výše) a vybraných historic-
kých pramenů (viz  níže). Soustředili 
jsme se zejména na poznatky o  vývo-
jových fázích tábora, jeho konstruk-
ci, uspořádání, vybavení a  podmínky 
života vězňů. Z  historických prame-
nů jsme se zaměřili na soubory dobo-
vých fotografií18 a axonomickou kresbu 
z  roku 1943,19 které poskytují detailní 
informace o podobě tábora. Dále jsme 
analyzovali poválečné letecké měřické 
snímky sledovaného území z  let 1949, 
1951, 1961, 1964, 1974 a 1979,20 z nichž nej-
starší zachytily dobře patrné pozůstat-
ky tábora a zároveň umožňují sledovat 
využití plochy až do sedmdesátých let. 
Pro osvětlení povahy terénních reliktů 
zachycených leteckými fotografiemi vy-
užíváme dokumentární film M. Bárty 
z roku 1960, který na několika záběrech 
zachytil podobu místa bývalého tábo-
ra 17 let po jeho likvidaci.21 Dále bylo 
provedeno vyhodnocení dat z  letecké-
ho skenování (poskytnul Český úřad 
zeměměřický a katastrální) a následo-
val nedestruktivní výzkum zahrnující 
vizuální a  topografický průzkum an- 
tropogenních reliéfních tvarů a geofy-

(eds.), Historikové a kauza Lety. Praha, 1996, 
s. 16–36. KLINOVSKÝ, Petr. Lety u Písku. Ne-
známý příběh dozorců. Paměť a  dějiny X/2, 
2016, s. 3–16.
18 MRK, F 1/2018, Soubor fotografií z  po-
zůstalosti Františka Kánského a  MRK, F 
108/2017, Soubor fotografií z  tzv. cikánské-
ho tábora v Letech u Písku.
19 NA Praha, fond GKNP, sign. 1622/I.
20 Archiv leteckých měřičských snímků Vo-
jenského geografického a  hydrometeorolo-
gického úřadu v Dobrušce.
21 Nezapomeňte na tohle děvčátko [film]. Re-
žie Miroslav Bárta, ČSSR, Krátký film, 1960.
22 Na dalších leteckých fotografiích z let 1961 
a  1964 je stále možné stopy tábora vysle-
dovat, ovšem jejich zřetelnost se postupně 
vytrácí. Na záběru z roku 1974 ještě poslední 
náznaky obrysu tábora vidíme v  sousedství 
vepřína vybudovaného zde v první etapě a na 
snímku z roku 1979 již jeho plochu překrývá 
staveniště druhé etapy.
23 Viz  pozn.  8; více PAŘÍZKOVÁ, Jindra. Bý- 
valý internační tábor pro Romy v  Letech 
u  Písku a  jeho poválečná historie. Romano 
Džaniben-jevend 2008, s. 98–118.
24 Pastvina je patrná na leteckých snímcích 
od konce čtyřicátých až do šedesátých let 
a  připomínají ji také pamětníci ze vsi Lety, 
s nimiž jsme vedli rozhovory. Letecká fotogra-
fie z  roku 1964 zachytila na severním okraji 
areálu bývalého tábora menší stavbu, kterou 
můžeme ztotožnit z  tzv. salaší vzpomínanou 
pamětníky.

-zikální měření vybraných ploch.
Plán tábora z roku 1943 postrádá geo-

referenční body, a  tak pro jeho lokali-
zaci využíváme letecké měřické snímky 
z let 1949 a 1951, na nichž jsou jeho ob-
rysy stále velmi dobře patrné.22 Letecké 
snímky byly georeferencovány pomocí 
identických bodů do souřadnicového 
systému S-JTSK (souřadnicový systém 
jednotné trigonometrické sítě katas-
trální) a  následně ortorektifikovány 
s  využitím digitálního modelu terénu 
DMR 5G (Český úřad zeměměřický 
a  katastrální). Promítnutím reliktů 
tábora do katastrální mapy a  dalších 
mapových podkladů tak zjišťujeme 
jeho poměrně přesnou polohu 
(realizoval P.  Hlavenka, Katedra ar-
cheologie FF ZČU v Plzni). Na louce 350 
m severo-severozápadně od rybníka Li-
peš se jako světlejší pásy rýsují zřetel-
né stopy tábora, zejména jeho starší, 
západní části pravoúhlého půdorysu 
o  velikosti 65x80 m se čtyřmi řadami 
dřevěných buněk obklopujících cent-
rální prostranství a  s  dvojicí velkých 
baráků ve střední části. Ve východní 
trojúhelníkové části, jejíž plocha či-
nila 1330 m2 je patrný kromě několika 
menších objektů především třetí velký 
barák (délka této části s  relikty činí 
cca  100 m). Na západní straně vně tá-
bora je viditelný obrys administrativní 
budovy a jižně od ní zřejmě stopy vod-
ní nádrže. Dále při cestě do obce Lety 
je patrný nejméně jeden pozůstatek 
staveb, které měly sloužit jako ubika-
ce stráží. Promítnutím reliktů do sou-
časné situace zjišťujeme, že většina 
plochy tábora se nachází v areálu vep-
řína budovaného v  sedmdesátých le-
tech,23 převážně v  jeho severozápadní 

nezastavěné části, která je využívána 
jako pastvina.24 Jen část zasahuje pod 
severovýchodní haly vepřína. Vně are-
álu vepřína na severozápadní a sever-
ní straně se nachází jen asi 20 % plo-
chy tábora. V  tomto v  době realizace 
výzkumu jediném přístupném prosto-
ru nejsou na povrchu patrné žádné re-
liéfní stopy po zaniklých objektech.

V zalesněném prostoru severně a vý-
chodně od tábora byl realizován vizu-
ální průzkum do vzdálenosti 400 m. 
Identifikované antropogenní reliéfní 
tvary byly komparovány s  digitálním 
modelem reliéfu 5. generace, vytvoře-
ným na základě leteckého skenování 
(ALS – Airborne Laser Scanning; data 
poskytnul Český úřad zeměměřičský 
a katastrální), který odhalil i další ob-
jekty nezachycené vizuálním povrcho-
vým průzkumem. Data byla zpraco-
vána prostřednictvím interpolace do 
digitálního výškového modelu (DEM) 
a  dále bylo aplikováno několik vizua-
lizačních metod. Průzkum i  digitální 
model zachytil množství objektů zřej-
mě středověkého až novověkého stáří 
(zaniklé úvozové cesty, plužiny a relik-
ty povrchového dobývání kamene). Ve 
vzdálenosti 470 m jiho-jihozápadně od 
tábora se nachází rozsáhlý moderní 
lom, který byl v provozu v době existen-
ce tábora a  kde vězni pracovali. K  se-
verovýchodnímu okraji tábora přiléhá 
systém zákopů a 75 m severovýchodně 
zřejmě také další objekt. Relikty, kte-
ré interpretujeme jako polní opevnění, 
jsou tvořeny velkým zahloubeným ob-
jektem pravoúhlého půdorysu (8x10 m), 
k  němuž se na severozápadní straně 
připojuje čtyřnásobně lomený zákop. 
Komplex je přístupný krátkým záko-
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▲ Letecký měřický snímek z roku 1949 
zachytil stále dobře patrný půdorys tábora. 
A – tábor a archeologické sondy (modře), 
B – poloha táborového hřbitova s vyne-
sením povrchově patrných reliktů (žlutě). 
Červeně – vepřín. Snímek Vojenský 
geografický a hydrometeorologický ústav 
generála Josefa Churavého v Dobrušce. 
Plán P. Vařeka a P. Hlavenka

25 KŘIVÁNEK, Roman. Závěrečná zpráva 
o  geofyzikálním průzkumu prováděném na 
lokalitě Lety, okr. Písek. Praha (Archeologický 
ústav AVČR Praha, v. v. i.; nepubl.), 2016.
26 Tamtéž.
27 Kromě studentů archeologie Západočes- 
ké univerzity se výzkumu účastnili také 
studenti z  Amsterdam Centre for Ancient 
Studies & Archeology (University of Amster-
dam).

pem směřujícím k táboru. Dále k jiho-
východu se nachází půlkruhový objekt, 
jehož tvar a velikost (7x8 m) připomíná 
okop pro těžší zbraň. Izolovaný objekt 
oválného půdorysu situovaný při les-
ní cestě (8x12 m) představuje zřejmě 
další nakryté postavení. Tyto objekty 
jsou dobře patrné na leteckém snímku 
z roku 1949, který tak umožňuje dato-
vání „ante quem“. Souvislost polního 
opevnění s  táborem nepředpokládá-
me, a jeho vznik tak můžeme na zákla-
dě rozhovorů s pamětníky hypoteticky 
klást do samého konce války (ústup ně-
meckých ozbrojených sil a přítomnost 
Rudé armády), nebo do doby krátce po 
jejím skončení (cvičení Čs. armády).

Vzhledem k tomu, že majitel vepřína 
neposkytnul povolení ke vstupu do are-
álu, mohl se geofyzikální průzkum re-
alizovaný R. Křivánkem (Archeologický 
ústav AV ČR Praha) zaměřit pouze na 
severozápadní část tábora a  objekty 
situované vně areálu.25 Průzkum zachy-
til průběh dvou linií inženýrských sítí 
směřujících od obce k  vepřínu, které 
sledovanou plochu částečně poškodily. 
Výsledky nicméně naznačily, že se ve 
zkoumané ploše zachovaly základy ad-
ministrativní budovy a  relikty obvodu 
tábora (pravděpodobně základy, cihlo-
vé podklady dřevěných buněk a odvod-
ňovací rýhy patrné na dobových foto-
grafiích).

Další nedestruktivní výzkum byl re-
alizován v  prostoru Památníku obě-
tem tzv.  cikánského tábora v  Letech 
(č.  parcely 987/7). Místo předpokláda-
ného hřbitova obětí bylo v  roce 1998 
vyhlášeno za kulturní památku a  tvo-
ří jej upravená pietní plocha částečně 
zalesněné parcely, kde je umístěn žulo-

vý pomník od akademického sochaře 
a  malíře Z. Hůly. Povrchový průzkum 
zaznamenal celkem 15 mělkých kon-
kávních objektů kruhového a oválného 
půdorysu, jejichž průměr u  nejmen-
šího objektu činí 0,5 m a u největšího 
3,3 m. Objekty vytváří zhruba dvě řady 
o max. délce 20 m. Na zjištění anomá-
lií, které by mohly indikovat umístě-
ní hrobů v tomto prostoru, se zaměřil 
geofyzikální průzkum.26 Přes početné 
rušivé vlivy (části památníku, sítě) se 
podařilo zachytit zahloubené objekty, 
které ve dvou případech dosahují znač-
né velikosti 4x5 m a  5x6 m. Tato zjiš-
tění pravděpodobně indikují umístění 
pohřebiště obětí tábora v zatravněném 
prostoru památníku. Archeologická 
sondáž v listopadu 2018 tento předpo-
klad nepotvrdila. Žádné hroby nebyly 
zatím v místě památníku nalezeny a 
zjištěné objekty jsou pravděpodobně 
pozůstatkem těžby stavebního materi-
álu a odstraňování pařezů.

Archeologický odkryv tábora

Ve dnech 4.  7.–14.  7. 2017 byl v  rámci 
letní terénní praxe realizován kated-
rou archeologie Západočeské univerzi-
ty zjišťovací výzkum odkryvem v severo-
západní části tábora, která se nachází 
vně vepřína na pozemcích obce Lety 
(parcela č.  995/1).27 Čtyři sondy o  cel-
kové ploše 45 m2 byly voleny tak, aby 
odhalily případné archeologické pozů-
statky přístupné severozápadní části 
tábora a administrativní budovy. Son-
dy byly orientovány delší osou ve smě-
ru západ–východ, aby poskytly ideální 
řezy objekty situovanými severojižním 
směrem. Sonda 1 a  4 se zaměřila na 
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▲ Nález žárem spečených železných součástí dřevěné konstrukce vězeňského baráku. Patrné jsou železné podkůvky z páru bot. Foto K. Paclíková▲ Příklad dochovaných kovových součástí konstrukce spálených baráků (materiál – železo, dveřní kování – mosaz). Foto K. Paclíková
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28 Baráky č. 21–42: „Unterkunft für Frauen“; 
viz  plán tábora uložený v  NA Praha, GKNP, 
sign. 1622/I.
29 NEČAS, Ctibor. Holocaust českých Romů. 
Praha: Prostor, 1999, s. 50–51.
30 NEČAS, Ctibor. Českoslovenští Romové 
v  letech 1938–1945. Brno: Masarykova uni-
verzita, 1994, s. 62.
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západní řadu dřevěných vězeňských 
buněk, sonda 3 na východní stranu ad-
ministrativní budovy a sonda 2 byla po-
ložena do vstupního prostoru v severní 
části.

Sondy 1 a  4 ověřovaly SZ stranu tá-
bora, kde byla umístěna řada malých 
dřevěných baráků o  rozměrech 2,5x3 
m a  za nimi se nacházelo ohrazení 
areálu. Obě sondy zachytily v  hloubce 
cca 20 cm vrstvy, které spojujeme s exi-
stencí i zánikem tábora. Jedná se o ar-
cheologické kontexty, které se zřejmě 
ukládaly na povrchu původního terénu 
a formovaly se zřejmě i po zániku tábo-
ra (destrukční vrstva). Úroveň povrchu 
dvora tábora v hloubce tvořila vrstva jí-
lové hlíny. Tato vrstva 0,2-0,35 m byla 
na dvou místech prozkoumána až na 
bázi, k níž zasahují nálezy, které mů-
žeme spojit s  dobou existence tábora 
(ztracené předměty, drobný odpad). 
To svědčí o  rozšlapávání nezpevněné-
ho povrchu hliněného dvora do značné 
hloubky. Pod touto vrstvou byly zjištěny 
starší situace pravděpodobně středo-
věkého, nebo dokonce pravěkého stáří 
(ohraničení plužiny, jáma).

Sondy 1 a 4 odhalily také pozůstatky 
dřevěných baráků i  část prostoru za 
nimi. Podle plánu tábora z  roku 1942 
byly ve zkoumaných barácích umístě-
ny ženy.28 Můžeme doplnit, že do této 
kategorie byly zařazeny také dívky, 
původně starší dvanácti a později (od 
30. 9. 1942) čtrnácti let.29

Baráky lemovala směrem do dvo-
ra rýha odvádějící po svahu dešťovou 
vodu a  za nimi druhá odvodňovací 
rýha. Vzdálenost mezi rýhami odpoví-
dá šířce vězeňských baráků. V sondě 4 
byly zachyceny in situ dvě bílé škváro-

vé cihly, na nichž byly podle dobových 
fotografií montované dřevěné baráky 
usazeny. Zachytili jsme také povrch 
původního nerovného terénu pod ba-
ráky. Před baráky směrem do dvora byl 
v sondě 4 zaznamenán pás ušlapaného 
hrubého písku ohraničený dále do dvo-
ra žlábkem a podobné žlábky v  tomto 
prostoru nacházíme také v sondě 1. Dle 
dobových fotografií se zřejmě jedná 
o jakýsi chodník před baráky vymezený 
směrem do dvora nízkým ohrazením. 
Za baráky (západně) se nacházel ušla-
paný původní povrch.

Zánikový horizont tábora představu-
jí spáleništní vrstvy uložené na povr-
chu i  vyplňující žlaby před a za bará-
ky s  množstvím nálezů pocházejících 
z  konstrukce spálených baráků, ale 
také drobných artefaktů, které může-
me spojit s  osobními věcmi vězeňkyň. 
Charakter uloženin a nálezů vypovídá 
o  způsobu likvidace vězeňských ba-
ráků ve zkoumané části tábora, které 
byly zjevně spáleny na místě včetně 
vybavení. Toto zjištění je v  rozporu se 
svědectvím písemných pramenů, které 
uvádějí, že okna a kovové části baráků 
měly být dezinfikovány, stejně jako odě-
vy, prádlo a obuv, a to pro další použití. 
Spálena měla být jen prkna z  baráků 
a  oplocení.30 Archeologicky bylo potvr-
zeno provedení nařízení o posypání tá-
bora chlorovým vápnem, jehož hrudky 
různé velikosti byly nalezeny v archeo-
logických situacích, které stratigrafic-
ky odpovídají zánikovému horizontu 
tábora. Odkryv v  sondách 1 a 4 zachy-
til také terénní situace, které můžeme 
spojit s budováním vepřína v 70. letech 
20. století. Jedná se o dílčí zásahy a na-
vážky, které ve zkoumaném prostoru 

▲

 Model reliéfu v místě 
Památníku Lety (ka-
meny označeny šedě) 
s vyznačením prohlubní, 
které mohou představo-
vat hrobové jámy. Plán 
P. Hlavenka
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▲

 Sonda 1 s vyznačením místa, kde stály 
dřevěné baráky vymezené po obou stra-
nách žlaby (A), a táborového dvora (B). 
Foto Pavel Vařeka

▲ Kamenné základy administrativní budovy odhalené v sondě 3. Foto Pavel Vařeka
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▲

 Detail místa jednoho z baráků s cihlo-
vými podklady (B) dochovanými „in situ“ 
(sonda 4). Dobře patrné jsou žlaby před 
a za barákem (A, C), včetně zuhelnatělé 
části dřevěné konstrukce (vzadu, C). Foto 
Pavel Vařeka

▲ Součásti oděvu, ozdob vězeňkyň (fragment skleněného knoflíku a skleněné korálky a rozbité zrcátko). Foto K. Paclíková
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31 Viz obr. 19 v JINDŘICH, Karel (ed.). Utrpe- 
ním k vítězství. Svědectví o Kolvínu a Mirošo-
vu – pracovním, pracovně-výchovném a kon-
centračním táboru. Sborník Muzea Dr.  Bo-
huslava Horáka Rokycany. Supplementum 
Historie 7/1999. Rokycany.
32 NEČAS, Ctibor. Holocaust českých Romů. 
Praha: Prostor, 1999, s. 48.

pozůstatky tábora výrazně nepoškodi-
ly, spíše se zdá, že jej zakonzervovaly.

Sondáž vně ohrazeného tábora odha-
lila kamennou podezdívku administra-
tivní budovy, jejíž koruna se zachovala 
cca  10 cm pod povrchem současného 
terénu (sonda 3). Současně byla zachy-
cena stavební a podlahová úroveň v in-
teriéru budovy a původní úroveň teré-
nu východně od stavby. Archeologická 
situace nevykazuje žádné stopy pálení 
konstrukcí v době likvidace tábora. Sa-
motná dřevěná konstrukce administ-
rativní budovy byla rozebrána, odveze-
na a dále využívána ke stejnému účelu 
v pracovním táboře v Mirošově na Ro-
kycansku v letech 1943–1945.31 V prosto-
ru vstupu do tábora (sonda 2) byl zjiš-
těn původní povrch a relikty dřevěných 
konstrukcí.

Výzkum tábora v  Letech poskytnul 
celkem 2209 movitých nálezů, z  nichž 
naprostou většinu představují ne-
spálené součásti vězeňských baráků 
v sondách 1 a 4 tvořené převážně frag-
menty okenního skla (některé značně 
poškozené žárem) a  stavebním žele-
zem (více než 80 % nalezených před-
mětů). Z ostatních artefaktů jsou nej-
cennější nálezy, které interpretujeme 
jako osobní věci vězeňkyň, které byly 
ponechány v  barácích. Součástí žen-
ského oděvu byl zřejmě knoflík z mod-
rého skla se stylizovanými kvítky a sr-
díčky a  drobná ozdobná nášivka ze 
slitiny zlata, stříbra a  dalších kovů. 
Z  náhrdelníků pocházejí drobné skle-
něné korálky, jeden zelené a  druhý 
oranžové barvy. Podobný šperk zobra-
zuje fotografie mladé ženy ve skupině 
vězňů (viz fotografie na s. 79). K osobní 
výbavě patří také dva zlomky zrcátka. 

Ve spáleništní destrukci ženských ba-
ráků byly nalezeny také tři železné 
podkůvky z bot. Mohlo se jednat o sta-
rou vojenskou obuv, která byla vydává-
na nejen vězněným mužům, ale také 
ženám.32 Další dvě byly nalezeny pod 
povrchem dvora; utrhly se zřejmě ně-
komu z boty a byly zašlapané do bah-
na. K  součástem (mužského?) oděvu 
ztraceným na táborovém dvoře náleží 
také železná přezka z opasku. Na dvo-
ře, u vězeňských baráků, v odvodňovací 
rýze i u brány bylo nalezeno celkem 12 
střepů lahví z  čirého i  zeleného skla. 
Je možné, že se jedná o fragmenty po-
dobných láhví (zřejmě s alkoholem), se 
kterými byli vyfotografování dozorci 
(viz fotografie na s. 78).

Závěry

Výzkum určil přesnou polohu tábo-
ra v Letech pomocí historických letec-
kých snímků, nedestruktivních metod 
a menšího odkryvu. Projekce leteckých 
měřických snímků z  let 1949 a  1951 do 
současné situace ukázala, že se býva-
lý tábor nachází z velké části v areálu 
vepřína budovaného v  sedmdesátých 
letech, nicméně pouze malá část byla 
překryta, a tudíž velmi pravděpodobně 
zničena zástavbou velkovýkrmny pra-
sat. Jedná se o  jihovýchodní okraj tá-
bora, který překryly tři haly zbudované 
ve druhé etapě výstavby vepřína, pa-
trné na leteckém snímku z  roku 1979. 
Většina plochy tábora ovšem zaujímá 
severozápadní nezastavěnou část ve- 
přína, kde však v roce 2017 nemohl být 
výzkum realizován vzhledem k  nepo-
skytnutí povolení ze strany majitele. 
Terénní výzkum se tak zaměřil na se-
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verozápadní část tábora vně vepřína. 
Geofyzikální průzkum a  sondáže do-
ložily jeho lokalizaci na základě histo-
rických leteckých fotografií. Archeolo-
gická sondáž prokázala, že se hmotné 
pozůstatky tábora dobře dochovaly 
v minimální hloubce pod dnešním po-
vrchem. Ve zkoumané části areálu ne-
docházelo po zániku tábora k výrazné-
mu narušování nebo snižování terénu, 
ani k  zemědělské kultivaci. Zároveň 
archeologický výzkum ukázal, že do-
chované relikty lze dobře interpretovat 
a přiřadit k nim konkrétní části tábo-
rového areálu (administrativní budo-
va, dvůr, západní řada baráků, vstupní 
část). Vzhledem ke způsobu likvidace 
tábora se zachovaly části konstrukcí 
dřevěných objektů a  ojedinělé nálezy 
lze přiřadit také osobní výbavě vězně-
ných osob. Nedestruktivní výzkum za-
měřený na místo dnešního Památníku 
800 m jihovýchodně od tábora zjistil 
objekty, které můžeme považovat za 
pozůstatky hrobů. Od 1. 1. 2018 spravu-
je areál bývalého tábora v Letech a ne-
daleký památník v místě předpokláda-
ného hřbitova obětí Muzeum romské 
kultury. Další archeologický výzkum by 
měl být realizován v prostoru velkový-
krmny prasat, a to v souvislosti s jejím 
plánovaným odstraněním a  úpravami 
celého areálu. Teprve budoucí neinva-
zivní průzkum a  sondáže ukáží, zda 
se hmotné pozůstatky tábora dochova-
ly také v  areálu vepřína, který se stal 
symbolem přístupu k  této jedinečné 
památce spojené s holokaustem Romů 
v nedávné minulosti.



BULLETIN MUZEA ROMSKÉ KULTURY 26/2017  RECENZOVANÁ ČÁST76 77

▲ Snímek letského tábora s patrnými řadami malých ubikací a velkých baráků, zima 1942–1943. 
Foto ze sbírky Muzea romské kultury, autor neznámý
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▲ Patrová administrativní budova
(velitelství) letského tábora, ze které se 
zachovala kamenná podezdívka pod 
dnešním povrchem terénu, 1942–1943. 
Foto ze sbírky Muzea romské kultury, 
 autor neznámý
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▲ Dozorci z letského tábora ve chvíli volna, 1942–1943. Foto ze sbírky Muzea romské kultury,  autor neznámý ▲ Skupina vězňů tzv. cikánského tábora  
v Letech u Písku, 1942–1943. Foto z foto- 
dokumentační sbírky Etnografického ústavu 
Akademie věd České republiky – autor 
neznámý

▲ Dozorci a vězeňkyně tzv. cikánského tábora v Letech u Písku, 
1942–1943. Foto ze sbírky MRK – autor neznámý

Archeologický výzkum tábora v Letech Pavel Vařeka, Zdeňka Vařeková
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Použité zdroje: 

Prameny

Národní archiv Praha, fond Gene-
rální komandant neuniformo-
vané protektorátní policie, sign. 
1622/I.

Muzeum romské kultury, fond Foto-
dokumentace (MRK – F)
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▲ Půdorys domu Ondreje Biháriho. Z fondu Štátneho archívu v Bytči.

ABSTRACT:
This article deals with the multiple murders of Roma people committed by a number of local citizens in Pobedim, a village 
in West Slovakia, during the night of October 1–2, 1928, which could be understood as an anti-Roma pogrom. Attention is 
paid to the interactions between different Czechoslovak state authorities such as gendarmerie, the district office, provincial 
office, court and municipalities in the region shortly before the outbreak of the pogrom and in its aftermath. Drawing on 
Giorgio Agamben’s theory elaborated for the analysis of anti-Gypsy measures by various scholars, e.g. Jennifer Illuzzi, the 
author argues that the extreme violence resulted from the tensions and conflicts between those historical actors who enfor-
ced the contemporary anti-Gypsy measures on the regional level and which led to the creation of the state of exception for 
the population labeled as Gypsies. The analysis also reveals the variety of contemporary practices of exclusion towards the 
population labeled as Gypsies in interwar Czechoslovakia. Despite the fact that the Roma were victims of a brutal assault 
even the trials attest to the extreme asymmetry of power between the accused portrayed as “decent citizens” and the bare 
lives of the Roma. Because the executive state authorities circumvented the judiciary and forged their own solution allegedly 
more suited to the public interest, the Roma were caught in the state of exception. Furthermore, the article shows how ideas 
of Gypsies’ internment in various types of forced labor camps as a permanent and spatial embodiment of the state of excep-
tion stemmed from the dynamic of enforcing anti-Gypsy measures.

Keywords: Pogrom, Anti-Roma Violence, Czechoslovakia, Anti-Gypsy Measures

ABSTRAKT:
Tento článek se zabývá několikanásobnou vraždou Romů, kterou v noci z  1. na 2. října 1928 spáchali neromští obyvatelé 
obce Pobedim ležící na západním Slovensku a kterou lze označit za protiromský pogrom. Pozornost je věnována především 
interakcím mezi různými československými státními orgány, jako bylo četnictvo, okresní úřad, zemský úřad, soud a obce 
v daném regionu krátce před i po vypuknutí pogromu. V návaznosti na teoretický rámec Giorgia Agambena, který pro úče-
ly historické analýzy vývoje proticikánských opatření rozvinula například historička Jennifer Illuzzi, autor v článku tvrdí, 
že extrémní násilí pramenilo z napětí a konfliktů mezi těmi historickými aktéry, již měli uplatňovat dobová proticikánská 
opatření na lokální úrovni. Taková situace vedla k vytvoření výjimečného stavu pro obyvatele označované za „cikány“. Analý-
za dále odhaluje nejrůznější dobové praktiky vyloučení namířené vůči „cikánům“ v období meziválečného Československa. 
Přestože byli Romové v tomto případě oběti brutálního útoku, dokonce i soudní řízení svědčí o extrémní mocenské asymetrii 
mezi obviněnými pachateli, již byli popisováni jako „spořádaní občané“, a holými životy Romů. Vzhledem k tomu, že státní 
úřady obešly soudní orgány a vytvořily vlastní řešení, které bylo z perspektivy veřejného zájmu údajně vhodnější, byli Romo-
vé uzavřeni ve výjimečném stavu. Článek mimoto ukazuje, že představy o internaci „cikánů“ v různých formách nucených 
pracovních táborů coby ztělesnění výjimečného stavu pramenily z vlastní dynamiky uplatňování proticikánských opatření.

Klíčová slova: pogrom, protiromské násilí, Československo, proticikánská opatření
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„Svědek Kateřina Heráková udala, že 
byla ve svém domku se svými dvěma dět-
mi, šestiletou Arankou1 a jeden rok sta-
rým Rudolfem. (…) Jakmile se strhl hluk 
vzala Heráková sebou své děti a ukryla 
se s  nimi v  domku u  Ondřeje Biháriho. 
(…) Pachatelé předem házeli kamením 
do dveří a když tyto dveře vedoucí do ku-
chyně vyrazili přišli ku dveřím světnice 
[,] z kterých vyrazili dvě prkna. (…) He-
ráková si sedla na podlahu, šestiletou 
Aranku přitlačila k sobě po levé straně 
a jeden rok starého syna Rudolfa po pra-
vé straně ku zdi. Po pravé straně stá-
la Verona Biháriová a  u  samých dveří 
v koutě stál Ondřej Bihári. Po levé straně 
poblíže její dcery Aranky ležel na podla-
ze Rudolf Baláž, jsa přikryt prknem od 
postele. Pod postelí byla ukryta Marie 
Biháriová žena Ondřeje. Alois Brand-
städter stál v kuchyni u rozbitých dveří 
vedoucích do světnice [,] v levé ruce držel 
elektrickou svítilnu a v pravé ruce držel 
bubínkový revolver. Brandstädter svítil 
elektrickou svítilnou do světnice a vyra-
ženým oknem ve dveřích střílel z  revol-
veru. První rána zasáhla její šestiletou 
dceru Aranku, která zůstala okamžitě 
mrtvá. Druhá rána zasáhla Kateřinu He-
rákovou do pravé ruky, pak vystřelil ještě 
tři až čtyři rány do přítomných cikánů. 
Na to vešli do světnice Josef Miklovič, 
Alois Brandstädter, Cyril Melicher a Mi-
chal Godák. Josef Miklovič udeřil do hla-
vy Veronu Biháriovou, která ihned padla 
před ní [Kateřinou Herákovou] na pod-
lahu. Útočníci rozházeli nábytek, roztr-
hali peřiny, z kterých se vysypalo peří [,] 
a pak dům opustili.“2

Kateřina Heráková záhy zjistila, že 
byly zabity obě její dcery, Aranka a Vero-
na Biháriovy, a tři další Romové.3 Všech-

1

ny oběti, jedno dítě, tři ženy a  jeden 
muž, byly brutálně zavražděny. Buď byly 
zastřeleny z  bezprostřední blízkosti ve 
svých domech, nebo ubity, když se po-
koušely utéct.4 Podle svědectví přeživších 
Romů začala v noci z  1. na 2. října 1928 
obkličovat jejich domy skupina minimál-
ně čtyřiceti útočníků ozbrojených boxery, 
kameny, železnými háky, okovanými ho-
lemi a střelnými zbraněmi. Domy se na-
cházely na okraji Pobedimi, vesnice na 
západním Slovensku nedaleko Piešťan. 
Útočníci pak začali házet kameny, ničili 
jejich domy a napadli celou osadu. Romo-
vé identifikovali tváře 21 pachatelů jako 
rolníky a sedláky z vesnice, kteří byli za-
drženi a vzati do vazby.5 Celkem 33 mužů 
z Pobedimi včetně starosty čelilo dvěma 
různým soudním procesům u krajského 
soudu v Trenčíně, které se konaly v únoru 
a květnu 1929.

Na přelomu 19. a 20. století se „cikáni“ 
v Habsburské říši nacházeli v jakési šedé 
zóně mezi státní příslušností a postave-
ním občanů.6 Industrializace, která ved-
la k migraci ze zemědělských oblastí do 
průmyslových center, také podnítila úsilí 
„moderního“ státu regulovat pohyb svých 
obyvatel.7 Policejní úřady měly za úkol 
kontrolovat potulku, žebrání a prostituci 
prostřednictvím lokálně ukotveného sys-
tému dohledu a postrku (Schubsystem), 
který byl vztažen k  chudinské péči, jež 
byla vystavěna kolem domovského prá-
va (Heimatsrecht).8 Hnutí pracujících, 
které artikulovalo požadavky na uzná-
ní statusu nezaměstnaných a dokládalo 
naléhavost tzv. sociální otázky, přineslo 
postupné zásahy státu do sociální poli-
tiky a  chudinské péče.9 Zavedení sociál-
ního pojištění se opíralo o distinkci mezi 
„poctivým“ a  „pracovitým“ námezdním 

10 K  internacionalizaci expertních diskurzů 
o  potulce a  pojmu „tulák z  povolání“ viz  AL-
THAMMER, Beate. Transnational Expert 
Discourse on Vagrancy around 1900. In: AL-
THAMMER, Beate  – GESTRICH, Andreas  – 
GRÜNDLER, Jens (eds.). Welfare State and 
the “Deviant Poor” in Europe, 1870–1933. 
Basingstoke 2014, s. 103–125.
11 Viz  např.  WADAUER, Sigrid. Mobility and 
Irregularities. Itinerant Sales in Vienna in the 
1920s and 1930s. In: BUCHNER, Thomas – 
HOFFMANN-REHNITZ, Philip R. (eds.). Sha-
dow Economies and Irregular Work in Urban 
Europe (16th to Early 20th Centuries). Mün-
ster 2011, s. 197–216.
12 ALTHAMMER, Beate. Functions and deve- 
lopments of the Arbeitshaus in Germany: 
Brauweiler Workhouse in the Nineteenth and 
Early Twentieth centuries. In: GESTRICH, 
Andreas  – KING, Steven  – LUTZ, Raphael 
(eds.). Being Poor in Modern Europe. Histo-
rical Perspectives 1800–1940. Oxford 2006, 
s. 273–297.
13 HANSCHKOW, Juliane. Etikettierung, Kri-
minalisierung und Verfolgung von „Zigeu-
nern“ in der südlichen Rheinprovinz zur Zeit 
des Kaiserreichs und der Weimarer Republik 
1906 bis 1933. In: UERLINGS, Herbert – PA-
TRUT, Iulia-Karin (eds.). Zigeuner und Nation: 
Repräsentation. Frankfurt am Main 2008, s. 
249–271; ILLUZZI, Jenifer. Negotiating the 
“state of exception”: Gypsies’ encounter with 
the judiciary in Germany and Italy, 1860–
1914, Social History 4/2010, s. 418–438; 
TARA ZAHRA, Elizabeth. “Condemned to 
Rootlessness”.
14 V  kontextu českého nacionalismu viz   
např.  Cikáni  – metla venkova, Národní lis-
ty (dále NL) 2.  9.  1912, s. 2; Cikáni  – metla 
venkova, NL 20. 10. 1912, s. 6; Cikáni metla 
venkova, NL 20. 1. 1913, s. 2; Cikáni – metla 
venkova, NL 10.  11.  1913, s. 1–2; V. FRYC, 
Příspěvek k  řešení otázky cikánské, Právník 
14/1914, s. 551–554.
15 AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. Suverén-
ní moc a  pouhý život. Praha 2011; AGAM-
BEN, Giorgio. State of Exception. Chicago 
2005.
16 ILLUZZI, Jenifer. Gypsies in Germany and 
Italy, 1861–1914, Basingstoke 2014.

dělnictvem hledajícím si práci a  „prá-
ce se štítícími tuláky“, kterou policejní 
orgány, zejména četnictvo, každodenně 
činily. Zatímco ti, kteří byli uznáni za 
nezaměstnané, měli být disciplinováni 
v  postupně budovaném systému stravo-
vacích stanic (Naturalverpflegsstation), 
„práce se štítící“, tzv. tuláci z povolání,10 
„cikáni“ a potulní obchodníci čelili ros-
toucí kriminalizaci své mobility i  svých 
ekonomických strategií (samostatné 
výdělečné činnosti).11 Byli zbavováni do-
movského práva nebo jim bylo odpíráno, 
byli vyháněni a eskortováni do jiných ob-
vodů nebo marginalizováni na okrajích 
vesnic a měst. Také mohli být dodáni do 
donucovacích pracoven (Arbeitshaus), 
kde byli internováni a  napravováni.12 
I když byli uznáni za státní příslušníky 
habsburské monarchie a  jejích násled-
nických států, jejich plnoprávný občan-
ský status byl suspendován s ohledem na 
jejich údajnou nebezpečnost pro moder-
ní společnost.

Tato legislativní opatření představo-
vala širokou síť, do níž se různé orgány 
habsburské říše pokoušely „cikány“ za-
chytit. Nestejnorodost těchto opatření 
odrážela napětí, jež byla vlastní tehdej-
ší dominantní ideologii národního libe-
ralismu: mezi univerzálními liberálními 
principy na straně jedné a  formováním 
buržoazních národních hnutí na straně 
druhé. Ta vedla k  dlouhodobé frustraci 
výkonných státních orgánů a  obecních 
úřadů, které obviňovaly soudy, že „ciká-
ny“ chrání před spravedlivými tresty.13 
Na bedrech těchto historických aktérů 
přitom ležel úkol prosazovat existující 
proticikánská opatření tak, aby moder-
ní národní společnost zbavili „metly 
venkova“. Neutuchající diskuze o tzv. ci-

kánské otázce na stránkách tehdejší-
ho tisku i  uvnitř byrokracie moderního 
státu odhalují přetrvávání těchto po-
citů frustrace. Ať už podněty pocháze-
ly ze  vznikajících expertních komunit, 
úřednických kruhů nebo různých poli-
tických stran, artikulovaly požadavky na 
suspendování univerzálních liberálních 
principů.14

Vyjádřeno slovy italského filozofa Gi-
orgia Agambena15 „cikáni“ představova-
li holé životy, jež byly vytlačovány mimo 
společnosti moderních národních stá-
tů, ale přesto byly pevně připoutány  ke 
státním orgánům výkonné moci. Proti-
cikánská opatření na přelomu 19. a  20. 
století – ať již ve formě zákonů nebo in-
terních instrukcí  – představovala výji-
mečný stav, specifické místo, v němž byli 
„cikáni“ uzavřeni, zbaveni svého občan-
ství a rovnoprávného postavení. Jak tvrdí 
americká historička Jennifer Illuzzi, vy-
tvoření výjimečného stavu bylo důsled-
kem systému policejní kontroly cikánů 
a  výsledkem konfliktů mezi výkonnou 
a  soudní mocí.16 Materializací výjimeč-
ného stavu měla být trvalá internace 
„cikánů“ v  (pracovních) táborech – tyto 
všudypřítomné představy v  Evropě kolo-
valy už od přelomu 19. a 20. století a od-
rážely imperiální způsoby zacházení 
s koloniálními poddanými.17

Vytvoření Československa v  roce 1918 
bylo pro různé státní orgány příležitos-
tí otevřít mezirezortní debatu, jež měla 
přinést moderní a  civilizované řešení 
tzv.  cikánské otázky. Protože interna-
ce dospělých „cikánů“ v  pracovních tá-
borech a  odebírání jejich dětí, tedy to, 
co československé státní orgány měly 
na začátku 20. let v úmyslu, porušovalo 
ústavu republiky i mezinárodní dohody, 
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27 Tamtéž, záznam o  výslechu Alexandera 
Baláže (doplnění z 16. 10. 1928).
28 SNA, fond KÚ – adm. odd., k. 285, i. č. 220, 
cikáni obce Pobedim (24.  11.  1925). Tyto 
„poznámky“ a zvláštní policejní záznamy byly 
výsledkem policejních praktik identifikace 
spojených s  moderním státem. Četníci totiž 
považovali „cikány“-jednotlivce za nerozpo-
znatelné/neidentifikovatelné podle běžných, 
standardizovaných osobních dat. Podobně 
uvažovali imperiální úředníci v koloniích, kde 
byla daktyloskopie poprvé v  praxi zavede-
na a  následně rozvíjena za účelem kontroly 
podrobených původních obyvatel. Viz COLE, 
Simon A. Suspect Identities. A  History of 
Fingerprinting and Criminal Identification. 
Cambridge 2001.
29 SNA, fond KÚ – adm. odd., k. 285, i. č. 220, 
ČeB Štátnému zastupiteľstvu v  Trenčíne 
(4. 10. 1928), s. 2.
30 Viz BECKER, Peter. Zwischen Tradition und 
Neubeginn: Hans Gross und die Kriminologie 
und Kriminalistik der Jahrhundertwende. In: 
HAUER, Gottfried  – GÖTZ VON OLENHU-
SEN, Albrecht (eds.) Die Gesetze des Vaters. 
Marburg/Lahn 2004, s. 290–310.
31 BALOUN, Pavel. Von der „Landplage“ 
zur „fremden Rasse“. Die Repräsentation 
der Zigeuner in der tschechoslowakischen 
Kriminalistik (1918–1939), rukopis přijatý 
v recenzním řízení v časopise Bohemia. Zeit-
schrift für Geschichte und Kultur der böhmis-
chen Länder.
32 Štátný archív v  Trenčíně (dále ŠAT), fond 
Okresný úrad v  Novom Meste nad Váhom 
(dále OÚ NMnV), i. č.  364, k. 240, telefono-
gram Župného úradu v Bratislave OÚ NMnV 
(9. 5. 1927).

18 Viz Národní archiv v Praze, fond Minister- 
stvo spravedlnosti, k. 562, i. č.  525. Srov. 
SOUKUP, Ladislav. Snahy o regulaci tulácké-
ho života Cikánů v prvém desetiletí ČSR. Acta 
Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2013, s. 
117–132.
19 DONERT, Celia. Der “internationale Zigeu- 
ner“ in der Tschechoslowakei: Eine transnati-
onale Geschichte der Grenzkontrolle 1918–
1938. In: DUHAMELLE, Christophe  – KO-
SSERT, Andreas – STRUCK, Bernhard (eds.). 
Grenzregionen: Ein europäischer Vergleich 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Frankfurt 
2007, s. 295–314.
20 KALUSZYNSKI, Martine. Republican Iden-
tity: Bertillonage as Government Technique. 
In: CAPLAN, Jane – TORPEY, John (eds.). Do-
cumenting Individual Identity. The Develop-
ment of State Practices in the Modern World. 
Oxford 2001, s. 123–138; WIDMAN, Peter. 
The Campaign Against the Restless: Crimi-
nal Biology and the Stigmatization of the 
Gypsies, 1890–1960. In: STEUBER, Roni  – 
VAGO, Raphael (eds.). The Roma: A Minority 
in Europe. Budapest 2007, s. 19–29.
21 Pojem pogrom má v kontextu psaní o úto-
ku na romskou osadu v Pobedimi v roce 1928 
dlouhou historii. DAVIDOVÁ, Eva. Bez kolíb 
a šiatrov. Košice 1965, s. 26; SCHEFFEL, Da-
vid Z. Svinia in Black & White. Slovak Roma 
and their neighbors. Peterborough 2005, s. 
187.
22 Zde si vypůjčuji definici z  konceptu „exc-
lusionary violence“, viz  HOFFMANN, Chris-
thard  – BERGMANN, Werner  – WALSER 
SMITH, Helmut. Introduction, In: HOFF-
MANN, Christhard – BERGMANN, Werner – 
WALSER SMITH, Helmut (eds.). Exclusionary 
Violence: Antisemitic Riots in Modern Ger-
man History. Ann Arbor 2002, s. 11–17.
23 V chronologickém pořadí: KALNÝ, Slavo. Ci- 
gánsky plač a  smiech, Bratislava 1960, s. 
29–39; HORVÁTHOVÁ, Emília. Cigáni na 
Slovensku: historicko-etnografický náčrt. 
Bratislava 1964, s. 163–165; PIVOŇ, Rasti-
slav. Tragické události v Pobedime, Romano 
Džaniben 1–2/1999, s. 39–42.
24 V sekundární literatuře jsou z meziváleč- 
ného Československa známy pouze dva 
další případy protiromského násilí: vražda 
Roziny Ištvánové v  Prlově-Dvořísce neda-
leko Vsetína v  roce 1920 a  zničení romské 
osady ve Spišském Bystrém. NEČAS, Ctibor. 
Špalíček romských miniatur: osoby a  dějství 
z  romského dramatu, které se odvíjelo na 
scéně historické Moravy. Brno 2008, s. 
63–68; KOLLÁROVÁ-ŠVORCOVÁ, Zuzana. 
K  problematice cigánskej otázky na Spiši 
(1918–1938). Slovenský národopis 1/1988, 
s. 137–145.
25 SNA, fond KÚ – adm. odd., k. 285, i. č. 220, 
ČeB ZČVB (3. 10. 1928).
26 ŠAB, fond KST, Tk 1331/28, k. 232, záznam 
o výslechu Kateriny Herákové (4. 10. 1928).

bylo legislativní řešení odloženo na ne-
určito.18 V  roce 1927 však byla v  Moldavě 
nad Bodvou, v malém městě nedaleko Ko-
šic, objevena údajná cikánská zločinecká 
tlupa, která byla obviněna ze  spáchání 
několikanásobné vraždy.19 Celý případ vy-
volal mezinárodní rozruch, když tehdejší 
tisk psal o údajném kanibalismu obvině-
ných. Nastalá situace umožnila tehdejší 
pravicové vládě připravit nový návrh zá-
kona, jenž Národní shromáždění schváli-
lo dne 14. července 1927. Zákon č. 117/1927 
Sb. o potulných cikánech, který navazoval 
na existující proticikánská opatření pro-
sazená ve Francii v roce 1912 a v Bavorsku 
v roce 1926,20 umožňoval státním orgánům 
zbavit takto označené obyvatele jejich ob-
čanských práv, která jim zaručovala ústa-
va. Četníci „cikánům“ odebírali otisky 
prstů i  jejich tělesné míry. Ty poté odesí-
lali společně s dalšími osobními údaji do 
tzv.  cikánské evidence, jež byla součástí 
centrální policejní evidence zločinců z po-
volání (v  rámci Ústředního četnického 
pátracího oddělení). Takto byli „cikáni“ 
podřízeni neustálému policejnímu dohle-
du a ocitali se ve výjimečném stavu.

V  tomto článku se zabývám protirom-
ským pogromem,21 tj.  jednostrannou, 
nestátní formou kolektivního násilí na-
mířeného proti etnické skupině,22 spá-
chaného v Pobedimi v roce 1928. Jedná se 
o  událost, která byla dosud zmiňována 
pouze badateli či badatelkami v  oblas-
ti romistických studií.23 Mým záměrem 
je prostřednictvím analýzy interakcí 
různých státních orgánů v dané oblasti 
(obce, četnictvo, okresní a  zemské stát-
ní orgány i  soudy) před i  po pogromu 
sledovat, jakým způsobem byla tehdej-
ší proticikánská opatření uplatňována 
v  lokálním kontextu, a  tím obecněji po-

ukázat na konkrétní dobové praktiky vy-
loučení. Tato perspektiva mi dále umožní 
zasadit pogrom do kontextu utváření vý-
jimečného stavu, jenž pramenil z napětí 
a konfliktů mezi obcemi, výkonnými stát-
ními orgány a soudy. Tvrdím, že pogrom 
v  Pobedimi a  i  další případy kolektivní-
ho protiromského násilí v meziválečném 
Československu24 se dají chápat nikoliv 
jako krajní a mimořádná podoba postup-
ného procesu etnického konfliktu, nýbrž 
jako důsledek zacházení s  Romy jako 
s holými životy, které mohou být vystave-
ny extrémním formám násilí.

Četnický pohled: „búdky“ a „konku 
bíny“ v „cikánském táboře“

Brzy ráno v půl páté dne 2. října 1928 
přišel Ondrej Bihári, přeživší, který se 
během pogromu skrýval ve stejné míst-
nosti jako Katerina Heráková, na nejbliž-
ší četnickou stanici, kde celou událost 
ohlásil.25

Od této chvíle se romská osada v Pobe-
dimi stala místem trestného činu. Čet-
nictvo, které bylo pověřeno udržováním 
pořádku ve venkovských oblastech, vedlo 
prvotní vyšetřování pogromu. Četníci vyfo-
tili těla, jež byla poslána do Trenčína na 
další ohledání, vytvořili nákresy jednotli-
vých domů s přesným umístěním těl a kr-
vavých skvrn, nakreslili mapu celé osady, 
do níž vyznačili místa, kde nalezli mrtvoly 
a  zraněné, prohledali celou oblast kvůli 
kulkám (důkazům) a také vyslechli svědky.

Na začátku písemného svědectví Ka-
teriny Herákové stálo: „Bývám v Pobedí-
me v cigánskom tábore u Ondreja Dýcha 
s  mojimi dvoma nezákonnými dětmi 
(…).“26 Ve svědectví Alexandra Baláže 
(manžela Verony Biháriové) se psalo: 

„Prvý úder od Jozefa Mikloviča dostala 
moja žena s  kôlom (…). Vlastne nie že-
nou, ale konkubínou bola mne Verona 
Biháriová.“27 Součást obžaloby také tvo-
řily kopie ze zvláštních policejních zá-
znamů o  pobedimských Romech, které 
v roce 1925 sepsali místní četníci ve spo-
lupráci s  obvodním notářským úřadem. 
V nich byly individuální identity jednotli-
vých pobedimských Romů konstruovány 
nejen pomocí jména, data a místa naro-
zení a přezdívky, ale též prostřednictvím 
„tělesných znaků“, které vedle měření 
tělesných údajů zahrnovaly označení 
od „slabé postavy“ přes „žluté tváře“ až 
k  nálepkám jako „zločinec z  povolání“, 
„hluchý“, „hloupý“ etc.28

Ve většině vyšetřovacích spisů byli Ro-
mové z  Pobedimi tímto způsobem vy-
líčeni jako „cikáni“, nebo dle profese 
„cikáni, kováři“, kteří žili společně se 
svými „konkubínami“ a „nemanželskými 
dětmi“ v „cikánském táboře“, jenž sestá-
val z  šestnácti „boud“ s  několika při-
lehlými kovárnami.29 Vzhledem k  tomu, 
že Romové byli také popsáni jako negra-
motní a místo podpisů byla jejich svědec-
tví podepsána křížky, představovaly tyto 
formulace především fráze samotných 
vyšetřovatelů, četníků, a odrážely běžné 
policejní praktiky marginalizace a  kri-
minalizace, jež byly formovány dobový-
mi obrazy „cikánů“ pocházející zejména 
z oblasti kriminologie.

Nejpozději od prvního vydání slavné 
knihy napsané rakouským soudcem Han-
sem Großem v roce 1893 se „cikáni“ jakož-
to specifický druh či skupina „zločinců 
z povolání“ stali legitimním předmětem 
kriminologického zájmu. Ten souvisel 
s praxí policejní kontroly a dohledu.30 Po-
malu se formující komunita českosloven-

ských kriminologů – zahrnující policisty, 
četnické důstojníky, vysoké státní úřední-
ky, odborníky na trestní právo atd. – a její 
rozvíjející se infrastruktura posilovala 
vzájemnou komunikaci v  nových speci-
alizovaných institucích (akademických 
i  policejních), které pomocí odborných 
časopisů dále podněcovaly její další pro-
fesionalizaci. Zde byly reprezentace „ci-
kánů“ stále utvářeny převážně dle rámce 
Hanse Große. V  prvé řadě představovali 
skupinu lidí, jíž byl vlastní převrácený 
morální a hodnotový systém. To zname-
ná, že jejich zločiny – krádeže, žebrání, 
potulka etc. – měly být způsobem jejich 
výdělku, konkubinát způsobem jejich ro-
dinného života, toulání způsobem živo-
ta, stany a boudy způsobem bydlení atd. 
A za druhé se měl tento morální a hodno-
tový systém údajně přirozeně přenášet 
na jejich potomky. „Cikáni“ tedy zastu-
povali zvláštní tělesný, duševní a  soci-
ální typ člověka, který byl redukován na 
biologickou jednotku, jež se nacházela 
na samém okraji lidství a měla blíže ke 
zvířecímu světu nebo přírodě spíše než 
k civilizaci a kultuře.31

Více než rok před vypuknutím pogro-
mu v Pobedimi v květnu 1927 bylo místní 
četnictvo požádáno okresní úřadem v No-
vém Meste nad Váhom, aby vytvořilo ofici-
ální hlášení o „cikánech“. Četnictvo mělo 
odpovědět na sedm otázek, které byly 
očividně ovlivněny nedávným návrhem 
zákona o  „potulných cikánech“. Dotaz-
ník se skládal z otázek o počtu „cikánů“, 
jejich sklonu ke zločinnosti a  vzdělání, 
přičemž dotazník počítal s  rozlišením 
„cikánů“ do dvou kategorií  – „potulní“ 
a  „usedlí“  – bez jejich jakéhokoliv dal-
šího upřesnění.32 Za nejnebezpečnější 
považovali místní četníci „potulné ciká-
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33 Lexikon obcí v  krajine slovenskej. Úradný 
soznam miest podľa zákon zo 14. apríla 1920 
čís. 266 sb. zák. a nar. Praha 1936, s. 160.
34 ŠAT, fond OÚ NMnV, i. č. 364, k. 240, výkaz 
o evidencii cigánov.
35Tamtéž, výkaz cikánů usazených v obvodu 
ČeB (8. 5. 1927).
36 Národní archiv Praha (dále NA), fond Před-
sednictvo ministerské rady, sign. 401/852, k. 
1997, důvodová zpráva k zákonu o potulných 
cikánech a podobných tulácích.
37 ŠAT, fond OÚ NMnV, inv. č.  372, k. 
327, oběžník Župného úradu v  Bratislave 
(20. 6. 1927).
38 Tamtéž, fond ČeB OÚ NMnV (28. 9. 1927).
39 Tamtéž, Četnická stanica v Malé Modravke 
OÚ NMnV (26. 9. 1927).
40 Tamtéž, fond ČeB OÚ NMnV (10. 3. 1928).
41 Srov. SOUKUP, Daniel. „Cikáni“ a  česká 
vesnice. Konstrukty cizosti v  literatuře 19. 
století, Praha 2013.

ny“. Ve svých obvodech však identifikova-
li pouze dva „potulné cikány“.33 Většina 
místního četnictva se shodovala na tom, 
že i když 452 „usazených cikánů“ občas 
pracovalo  – většinou jako kováři, vyrá-
běli cihly, lámali kamení nebo pracovali 
v zemědělství –, představovali prvek ná-
chylný ke zločinu, zejména ke krádežím 
(dřeva a polních plodin) a žebrání. Jed-
notlivé návrhy místních četníků stručně 
shrnul okresní úřad. Náchylnost k  pá-
chání zločinnosti, jež údajně způsobilo 
nedostatečné vzdělání, měla být odstra-
něna povinným vzděláváním ve speciál-
ních ústavech pro mladistvé. V  případě 
„nenapravitelných cikánů“, kteří údaj-
ně představovali „metlu venkovského 
obyvatelstva“, se úředníci dožadovali 
vytvoření zvláštních pracovních táborů, 
zatímco pro „cikány“, jež považovali za 
„spořádané“, žádali přísný dohled míst-
ních policejních orgánů.34 Hlášení čet-
nické stanice v  Brunovcích, pod jejíž 
pravomoc romská osada v Pobedimi spa-
dala, se lišilo pouze ve všudypřítomnosti 
násilí, které četníci tamějším „cikánům“ 
připisovali („mstiví“, „suroví“, „hru-
bí“  atd.) a  pomocí něhož legitimizovali 
svůj požadavek na použití „brachyální [!] 
moci“: přesunutí „cikánů“ do polepšoven 
či donucovacích pracoven organizova-
ných podle vojenských zásad.35

Poté, co československý parlament 
schválil v červenci roku 1927 zákon o po-
tulných cikánech, bylo to místní četnic-
tvo, kdo rozhodovalo o tom, kdo je či není 
„potulným cikánem“, a tudíž mu má být 
vystavena cikánská legitimace a odebrá-
ny otisky prstů. Současně měli četníci 
„potulné“ odlišit od „usedlých cikánů, 
kteří se živí řádnou prací, řemeslem, 
obchodem neb jiným dovoleným způ-

41 Srov. SOUKUP, Daniel. „Cikáni“ a česká vesnice. Konstrukty cizosti v lite-
ratuře 19. století, Praha 2013.

sobem“, na něž se zákon vztahovat ne-
měl.36 Četnictvo v okrese Nové Mesto nad 
Váhom vykonalo tento úkol mezi srpnem 
a zářím 1927.37 Způsob, jakým četníci zá-
kon vynucovali na místní úrovni, se ra-
zantně lišil, protože neměli žádné další 
instrukce jak odlišit „potulné“ od „used-
lých“. Stanice v Brunovcích se zaměřila 
na devatenáct osob včetně sedmnácti 
„cikánů“, přičemž podle jejich hlášení 
z  května  1927 tam žilo 94 „usedlých ci-
kánů“.38 Oproti tomu četníci ze stanice 
Malá Modravka usilovali o odebrání otis-
ků prstů všem „cikánům“ a  dalším „po 
cikánsku žijícím osobám“ ve svém okre-
se.39

V březnu 1928 četníci z Brunovců zaká-
zali také na základě nového proticikán-
ského opatření vstup „potulných cikánů“ 
do Pobedimi. Hlavní důvod spočíval pod-
le četníků v  potencionálním nebezpečí, 
jež představovalo spojení nebezpečných 
„potulných cikánů“ s šedesáti ve vesnici 
již žijícími „usedlými“, kteří byli z velké 
části trestáni za krádeže a další přestup-
ky.40 Vzhledem k  tomu, jak rozličně čet-
níci zákon z roku 1927 ve svých obvodech 
uplatňovali, mohl tento zákaz vstupu 
také znamenat, že pokud byli nějací pří-
buzní pobedimských Romů označeni za 
„potulné cikány“, nemohli do Pobedimi 
ani přijít.

Četnické praktiky kontroly a  dohledu 
měli sloužit k zabezpečení českosloven-
ského venkova, jenž mohl šířeji předsta-
vovat metaforu celého československého 
národa41 a  jehož morální i  prostorové 
uspořádání svou pouhou existencí „ci-
káni“ ohrožovali a  současně umožňo-
vali upevňovat. Termíny jako „cikánský 
tábor“, „konkubíny“ a „búdky“ předsta-
vovaly různé dělící linie, které se tyči-

42 Dne 22. prosince 1926 byla v Užhorodu 
na  Podkarpatské Rusi otevřena první tzv.  ci-
kánská škola – ve skutečnosti pomocná třída 
pro romské děti. Vzhledem k tomu, že všech-
ny podobné instituce byly v  meziválečném 
období zřízeny výhradně na „východě repub-
liky“ či „československé Palestýně“, tedy ori-
entalizovaném prostoru s  údajně zaostalým 
obyvatelstvem, jehož byli „cikáni“ specifickou 
součástí, lze tyto třídy považovat za příklad 
československé civilizační mise. BALOUN, 
Pavel. Československá civilizační mise: Asi-
milační praktiky vůči „cikánským“ dětem v le-
tech 1918–1942, rukopis přijatý v recenzním 
řízení v časopise Dějiny-Teorie-Kritika.
43 Jedna z kulek, kterou četníci našli v dřevě-
ných zárubních domu Ondreje Baláže v rom-
ské osadě, se dochovala dodnes a tvoří sou-
část soudního spisu uloženého ve státním 
archivu v Bytče. ŠAB, fond KST, Tk 1331/28, 
k. 231, i. č. 96.

ly mezi romskou osadou a  (slovenskou) 
vesnicí. Používání výrazů, které byly ve 
své podstatě spojeny s představami mo-
dernity (a  zaostalosti), dále zesilovalo 
reálnou prostorovou vzdálenost. Tyto dě-
licí linie se v konečném důsledku stávaly 
hranicemi evropské civilizace, jež neu-
stále formovaly, podkopávaly a posilovaly 
zavedené (genderové, rasové, třídní etc.) 
hierarchie skrze nejrůznější praktiky, 
včetně civilizační mise.42

Přestože jednotlivé četnické stani-
ce z politického okresu Nové Mesto nad 
Váhom předkládaly v  podstatě podob-
né požadavky na internaci „cikánů“ ve 
zvláštních táborech (coby permanent-
ní prostorové instanci výjimečného sta-
vu), aby je vyňaly z dosahu soudní moci 
a vyloučily ze společnosti „spořádaných 

občanů“, ne všichni státní úředníci na-
konec uplatňovali zákonnou normu 
z roku 1927 proti všem, které považovali 
za „cikány“ – což bylo v jejich očích jas-
ně vymezené označení, které používali 
bez sebemenšího zaváhání. Jejich hlá-
šení ukazují, že namísto právních kate-
gorií „potulný“ a  „usedlý“ měla klíčový 
význam jiná distinkce: otázka jejich po-
tenciální napravitelnosti, pomocí níž 
údajné „zločince z  povolání“ odlišovali 
od „spořádaných cikánů“ a mladistvé od 
dospělých. A principy civilizační mise ja-
kožto úkolu moderního československé-
ho národního státu vůči „cikánům“ byly 
v očích československého četnictva neod-
myslitelně svázány s  disciplinačním re-
žimem a naopak.

„Pobedimská cigáňská tlupa je 
pliagou Pobedima a celého okolia.“
Dovolávání se „cikánství“ u soudu

Sesbírané hmotné důkazy, které tvořily 
součást soudního spisu,43 pouze potvrzo-
valy fakt uskutečnění útoku. Přesto, že 
četníci ve vesnici provedli řadu domov-
ních prohlídek, nenašli jakékoliv další 
důkazy, pomocí nichž by prokázali účast 
některého ze sedláků či rolníků na po-
gromu. Žádný z 21 podezřelých, kteří byli 
vzati do vazby, se nepřiznal. Naopak, je-
jich příbuzní a  přátelé jim poskytovali 
alibi a nikdo z vesnice či okolí Pobedimi 
nepřipustil, že slyšel výkřiky a/nebo vý-
střely během pogromu. Z toho důvodu se 
svědectví přeživších, tedy Romů z Pobedi-
mi, pro žalobce stala jediným skutečným 
důkazem, který umožnil identifikovat 
aspoň některé pachatele. Obhájci cel-
kem 33 obžalovaných – čtyři byli žalováni 
v prvním procesu, který proběhl v únoru 

▲ Ilustrace pogromu v komunistických novinách 
Pravda. Budú pobedímsky vrahovia prepustení?, 
Pravda 11. 10. 1928, s. 2
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46 ŠAB, fond KST Tk 1331/28, k. 231, 
inv. č.  96, dopis faráře Vojtěcha Žilinčana 
(26. 1. 1929).
47 Tamtéž, např.  osvedčenie starosty obce 
Částkovce (1. 2. 1929).
48 Tamtéž, např.  dopis faráře Vojtěcha Ži-
linčana (26. 1. 1929).
49 Tamtéž, k. 232, zápis soudního projedná-
vání trestní věci zločinu vraždy a jiných trest-
ných činů proti Aloizu Brandstätterovi a spol. 
(9.–15. 2. 1929), s. 47.
50 Tamtéž, s. 37.
51 Tamtéž, rozsudek Sedrie v  Trenčíně 
(15. 2. 1929).
52 Tamtéž, Tk 38/29, k. 234, i. č. 97.
53 ŠAB, fond KST, Tk 1331/28, k. 231, i. č. 96, 
žádost Eleanory Brandstätové Kanceláři pre-
zidenta republiky.
54 Tamtéž.

44 Viz  jednotlivé dokumenty v  ŠAB, fond 
KST, Tk 1331/28, k. 231, i. č. 96 a tamtéž, Tk 
38/29, k. 234, i. č. 97.
45 Divoká noc v Pobedíme, Slovenský denník 
(dále SD) 10. 2. 1929, s. 2.

1929, a 29 ve druhém v květnu 1929 – pro-
to obhajobu vedle prohlášení neviny za-
ložili na společenské pověsti obou stran: 
„spořádaných pobedimských občanů“ na 
jedné straně a „cikánů“ na druhé.

Otázka rekonstrukce celkové reputace 
obviněných tvořila důležitou část soudní 
praxe v  meziválečném Československu. 
Vzhledem ke standardizaci byrokracie 
moderního státu sloužilo ke stanovení 
celkového charakteru obviněných něko-
lik předtištěných formulářů: vysvědčení 
zachovalosti, vysvědčení o  majetkových 
poměrech a  v  případě dřívějších trestů 
výpis z trestního rejstříku. S ohledem na 
právní dualitu v meziválečném Českoslo-
vensku a  duální právní systém z  obdo-
bí Rakouska-Uherska vyplňovaly první 
dva formuláře v  různých částech země 
odlišné orgány – obce v českých zemích 
(Čechy, Morava a Slezsko) a obvodní no-
tářský úřad (nejnižší správní orgán) na 
Slovensku. V  rámci vysvědčení zachova-
losti tito úředníci odpovídali na celkem 
osmnáct otázek: datum a místo narození, 
národnost, rodinný stav, mateřský jazyk 
a  další mluvený jazyk; informace o  ro-
dičích, povolání, vzdělání, fyzický popis 
osoby, chování, „zpustnutí či mravní zká-
za“ (v  případě mladistvých) a  záznamy 
v trestním rejstříku. Vysvědčení o majet-
kových poměrech obsahovalo informace 
o movitém a nemovitém majetku, objemu 
zaplacených daní a finančních závazcích 
jako živení rodiny a  plnění občanských 
povinností. Společenská pověst člověka 
tedy byla rekonstruována pomocí rozma-
nitých informací.

Jedno políčko však ve vysvědčení zacho-
valosti hrálo výraznější roli než ostatní: 
otázka na chování obviněných. Formulář 
obsahoval několik možných odpovědí, 

např.  „pořádkumilovný“, „spolehlivý“, 
„pracovitý“, „nábožný“, „tichý“, „líný“, 
„rád se rve“, „opilec“ atd., ale příslušné 
úřady mohly vyplnit kolonku také svými 
vlastními slovy. Všichni obžalovaní, kte-
ří byli obvinění ze spáchání pogromu, 
byli popsáni jako „řádní“, „spolehliví“, 
„nábožní“, „usilovní“ a  „tiší“, i  když 
někteří z  nich už byli odsouzeni jak za 
méně závažné, tak i vážnější trestné činy. 
A údajně také řádně plnili své občanské 
povinnosti jako otcové a synové.44

Snahu obviněných zajistit si pověst 
„spořádaných občanů“ jakožto strate-
gii během obou procesů ještě podtrhuje 
fakt, že přinejmenším jeden z obžalova-
ných přišel k  soudnímu líčení v  tradič-
ním lidovém kroji.45 To šlo ruku v  ruce 
se snahou vykreslit romské svědky, pře-
živší pogromu, jako „cikány“. Tito „ciká-
ni“ měli být bandou násilných zločinců, 
kteří svým odlišným způsobem života 
ohrožovali celou vesnici  – jak majetek 
sedláků, tak i životy těch, kteří byli v teh-
dejším genderovém řádu považováni za 
bezbranné (ženy a děti), nebo těch, kteří 
disponovali specifickým kulturním ka-
pitálem (kněz a  učitel). Hlavní obhájce 
obviněných, známý slovenský právník 
a člen Hlinkovy slovenské ľudové strany 
v  Bratislavě, požádal státní úřady v  da-
ném regionu, aby mu poslali své názory 
týkající se povahy těchto „cikánů“. Poda-
řilo se mu získat více než sedmnáct do-
kumentů.

Nejnázornější z nich napsal bývalý po-
bedimský kněz: „Pobedimská cigáňská 
tlupa je pliagou Pobedima a celého oko-
lia. Jak duchovný pobedimský som sa 
zhrozil, že jak hrozne immorální su to 
ľudia, bezcitní a násilní. Je to nejlepšie 
organizovaná lupičská chasa, ktorá svo-

je umenie a rozum len na zločiny koncen-
trovala a kto jej v ceste stál, nad tým sa 
pomstila. Táto rafinovaná chasa len to 
neukradla, čo nemohla. Ja som im často 
pripomínal ich nemorálnosť, ale všetko 
bolo marné lebo morálný ciť je v nich cel-
kom vymretý a zverským citom nahrade-
ný. (…) Vierohodnosť těchto cigáňov sa 
srovnáva nullou (…). Celá cigáňská ko-
lonie udržala svoju existenciu žobraním 
a krádežou. Keď sa aj stalo [,] že niekedy 
prácou volačo vyrobili, to hneď premár-
nili.“46

Ústředním bodem všech těchto dopisů 
byla snaha vykreslit pobedimské Romy 
jako co nejtypičtější, ale přesto jasně 
odlišné „cikány“. Zmínka o  organizo-
vanosti  – „nejlépe organizovaná banda 
zločinců“  – v  tomto smyslu zvýrazňova-
la údajně typicky cikánský pocit sou-
náležitosti, pomocí něhož byli většinou 
přirovnáváni ke zvířatům. Připisovaný 
organizovaný charakter podporoval je-
jich vzdorovité a  hrubé chování. Kněz 
a  většina místních starostů z  okolí Po-
bedimi uváděla, že „cikáni“ neterorizují 
pouze pobedimské sedláky a rolníky, ale 
i  celý region. Pobedimské Romy tedy od 
běžné představy o „cikánech“ odlišovalo 
všudypřítomné násilí, které umožňova-
lo bývalému knězi a místním starostům 
vykreslit pogrom jako čin nevyhnutelné 
svépomoci a  sebeobrany.47 Brutální roz-
měr celé události připisovali nejen po-
vaze Romů, kteří měli pachatele údajně 
vyprovokovat, ale také neschopnosti stát-
ních orgánů. Četníci nedokázali ochránit 
jejich majetky a  životy před „pobedim-
skou cikánskou bandou“ a místní soudy 
nižší instance neudělily cikánům dosta-
tečně tvrdé tresty, které by je odradily od 
páchání krádeží a žebroty.48

Soud sice odmítl žádost obhajoby za-
hrnout tyto dokumenty jako důkazní 
materiál do soudního spisu,49 avšak sou-
časně podkopal důvěryhodnost svědectví 
přeživších tím, že státní zastupitelství 
požádal o  výpisy z  trestního rejstříku 
všech svědků obžaloby (Romů) a  zahr-
nul je do soudních spisů.50 Vzhledem 
k tomu, že porota zpochybnila svědectví 
téměř všech romských přeživších, byla 
strategie obhajoby úspěšná. Z  celkem 
33 obviněných bylo odsouzeno pouze 
deset. Porota neuznala žádného z  obvi-
něných pobedimských občanů vinného 
ze spáchání konkrétní vraždy, např.  ze 
zastřelení Aranky Herákové a  napadení 
Verony Biháriové (poranění hlavy), bez 
ohledu na původní svědectví přeživších.51 
Usvědčení občané byli shledáni vinný-
mi z  účasti na pogromu spolu s  další-
mi, aspoň čtyřiceti neidentifikovanými, 
pachateli. Účast na pogromu zahrnova-
la poškození romských domů, nelegální 
držení zbraní a  ublížení na zdraví ně-
kterých obětí. Ale tresty odnětí svobody 
se pohybovaly v rozmezí od dvou a čtvrt 
roku do tří měsíců.52

Odvolání obžalovaných oba soudy vyš-
ší instance v  Bratislavě a  Brně odmítly. 
Jednotlivé žádosti o  milost adresované 
prezidentu Tomáši G. Masarykovi a čes-
koslovenskému ministerstvu spravedl-
nosti byly rovněž neúspěšné, přestože 
k  nim byly přiloženy výše zmíněné do-
pisy shromážděné obhajobou, rodinné 
fotografie odsouzených s  jejich manžel-
kami a dětmi53 a kromě toho též dobroz-
dání od pobedimské farnosti, okresního 
úřadu v Novém Meste nad Váhom a Zem-
ského četnického velitelství v Bratislavě, 
v nichž se zdůrazňovala společenská po-
věst odsouzených.54 Bratislavský soud se 
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i. č. 94 a Tk 250/27, i. č. 95.
62 Lexikon obcí v krajine slovenskej, s. 58.
63 Výsledok volieb do zem. zastup. a  novo- 
mestského okres. výboru, Považské hlasy 
[dále PH] 8. 12. 1928, s. 1.

k  tomu vyjádřil, že obvinění byli odsou-
zeni za spáchání důkladně připraveného 
útoku, jemuž padlo za oběť několik lid-
ských životů.55 I ten nejdelší trest vězení 
byl nakonec kratší, protože dotyční od-
souzení byli podmínečně propuštěni na 
svobodu o  půl roku dříve, v  únoru 1930, 
pouhý jeden a půl roku po pogromu.56

Oba procesy s obviněnými ukazují am-
bivalentní roli soudů v procesu margina-
lizace a kriminalizace „cikánů“.57 Soudci 
byli vázáni přísahou k  ochraně česko-
slovenské ústavy, již přijala revoluční, 
tj. národní (česká a částečně slovenská) 
většina poslanců v  roce 1920. V  ústavě 
byly ukotveny liberální principy formulo-
vané v  dobovém nacionálním slovníku. 
Soudci chránili Romy jako kterékoliv 
jiné svědky obžaloby. „Pred súdom ste 
si všetci rovní. Sedliak ako cigán,“ pro-
hlásil soudce během procesu.58 Oproti 
dokumentům, které vytvořilo četnictvo 
a  další státní úřady, které pogrom vy-
šetřovaly, bylo během soudního líčení 
místo činu (romská osada) označováno 
jako „cikánská čtvrť“ a domy obětí jako 
„domky“ nebo „domovy“.59 Soud zamítl 
jak snahy obhájců zahrnout do soudních 
spisů další dokumenty, pomocí nichž se 
snažili vyprávět vlastní příběh pogromu 
coby aktu nevyhnutelné svépomoci,60 tak 
všechna odvolání a také žádosti o milost, 
což bylo založeno na profesní představě 
soudu o univerzálním dodržování práva. 
Tímto způsobem soud odmítl zacházet 
s  Romy jako holými životy uzavřenými 
ve výjimečném stavu a  alespoň formál-
ně k Romům přistoupil jako k občanům. 
Dílčí praktiky exkluze „cikánů“ spjaté 
s  orgány výkonné moci se přesto otisk-
ly i  do soudního spisu, o  který se poro-
ta opírala při vynesení rozsudků. Byla to 

58 Proces s Pobedímčanmi, SD 14. 2. 1929, s. 2.

zejména otázka společenské pověsti ob-
žalovaných i obětí, která v tomto případě 
klíčovým způsobem ovlivnila vyjednávání 
univerzálních liberálních principů.61

Nebezpečná hrozba za „železnými 
zdmi“ slovenské společnosti

Podle státního sčítání lidu z roku 1930 
žilo 1240 obyvatelů Pobedimi v  264 do-
mech, včetně 15 „cikánských obydlí“ s 80 
obyvateli. Jedinou další menšinu před-
stavovalo pět Židů (podle národnosti) 
a  sedm židů (podle náboženství). Z  ce-
lého politického okresu Nové Mesto nad 
Váhom, ke kterému Pobedim patřila, 
pouze samotné Nové Mesto nad Váhom 
mělo multietnický charakter, když uváží-
me, že z celkem 6796 obyvatel bylo 5899 
československé národnosti, 569 židovské 
národnosti (a 1309 židovské víry), 153 byli 
Němci, 66 Maďaři, 22 obyvatel bylo zapo-
čítáno jako „cikáni“, 4 jako Rusové a 79 
dalších jako cizinci. Přestože se většina 
populace v okrese považovala za římské 
katolíky, některé vesnice byly téměř vý-
hradně evangelické. To ovšem nebyl pří-
pad Pobedimi, kde pouze jeden obyvatel 
při sčítání uvedl, že je evangelík.62

Z  politického hlediska okresu domi-
novaly tři následující politické strany 
(z  hlediska výsledků voleb v  roce 1928): 
Hlinkova slovenská ľudová strana, Re-
publikánská strana zemědělského a ma-
lorolnického lidu a Komunistická strana 
Československa.63 Pobedimské zastu-
pitelstvo se skládalo pouze z  Hlinkovy 
slovenské ľudové strany a  Republikán-
ské strany zemědělského a  malorolnic-
kého lidu. Žádná další politická strana 
se během celého meziválečného obdo-
bí v  místních volbách neprosadila. Po-

bedimští občané tedy formulovali svůj 
veřejný zájem, artikulovali genderové, 
národní, třídní atd. identity a představo-
vali si své společenství převážně pomo-
cí sociální a  symbolické infrastruktury 
těchto dvou konzervativních, pravicových 
a v dané době vládních sil.64 Jinými slovy, 
místní (Trenčan a Považské hlasy) a ce-
lonárodní (Slovák a  Slovenský denník 
společně se Slovenskou politikou) tisk 
spojený s  těmito politickými stranami 
pomáhal utvářet jednotlivé hranice toho-
to venkovského společenství. Nabízel ur-
čité formy sounáležitosti, jež se opíraly 
o loajalitu vůči československému národ-
nímu státu, a konstruoval různé podoby 
jinakosti.65

Hlavní téma místního tisku v roce 1927 
ještě stále66 tvořila představa národní 
jednoty. Ta sloužila k  mobilizaci čtená-
řů pod jednotným praporem slovenských 
národních zájmů, které byly formulovány 
ve vztahu k celé paletě symbolických ne-
přátel, diskursivních figur. Nejdůležitější 
z nich byl „maďaron“. Pojem, který umož-
ňoval tehdejší situaci zasadit do histo-
rického kontextu slovenského národního 
obrození a zejména do rámce boje proti 
národnímu útlaku pod maďarskou vlá-
dou před rokem 1918, tedy „maďarizaci“. 
Toto označení ovšem zároveň sloužilo 
k identifikaci tehdejších nepřátel Česko-
slovenska. „Maďaron“, ztělesnění neloa-
jálnosti, údajný zrádce národních zájmů 
a  nositel maďarizace představoval vylu-
čující diskursivní figuru, která označo-
vala národní „odrodilce“, ty, již se ocitli 
uprostřed národního souboje mezi Slo-
váky a  Maďary. Tato figura mířila hlav-
ně na ty Slováky a  především Židy/židy 
(ať už chápáno národnostně nebo ná-
božensky), kteří slovenštině a  ostatním 

národním symbolům československého 
státu údajně neprokazovali dostatečnou 
úctu. Tím, že dotyční mluvili maďarsky 
v obchodech, na úřadech atp., údajně od-
halovali stále existující maďarskou pře-
vahu a maďarizaci hospodářství.67 Další 
diskursivní strategii pro vyloučení Židů 
jakožto údajných původců maďarizace 
ze sjednoceného slovenského národního 
společenství představoval odkaz na oka-
mžik „národní revoluce“ v roce 1918 a fi-
gura „židobolševismu“.68

Přestože „cikáni“ hráli v diskurzu ná-
rodního boje pouze okrajovou roli, byli 
také v  některých případech líčeni jako 
původci maďarizace, a to kvůli svým hu-
debním vystoupením. Představa „ciká-
nů“, kteří v  kavárnách hrají maďarské 
písně a  hudbu (protože údajně nemě-
li svou vlastní původní hudbu), slouži-
la jako ideální příklad neloajálnosti 
ke  slovenskému národu.69 Sémantické 
spojení „cikánů“ s  maďarizací, neloa-
jálností k  národu a  občas i  vlastizrád-
ná činnost  – špionáž pro Maďarsko70 
–, se však týkalo pouze „spořádaných“ 
„cikánských“ hudebníků. Reprezentace 
„cikánů“ se naopak pravidelně objevo-
valy v  jiných rubrikách: v kronikách, lo-
kálních zprávách, policejních zprávách 
etc. Zde byli vyobrazováni jako naprostý 
protiklad abstraktní představy „spořá-
daného občana“. Byli charakterizováni 
převráceným systémem hodnot a morál-
ky, trestná činnost byla považována za 
charakteristický způsob obživy,71 měli tr-
pět nedostatkem disciplíny,72 byli pevně 
svázáni s  kočovným způsobem života73 
a neposledně měli mít nadměrně násil-
nou povahou, která se obracela nejen 
proti „spořádaným občanům“ nebo čet-
níkům ale i proti jiným „cikánům“.74
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Pogrom tento obraz „cikánů“ přivedl 
na titulní stránky nejen místního a celo-
státního,75 ale i evropského76 tisku. Přes-
tože všechny noviny odsuzovaly ztrátu 
lidských životů, hlavně žen a dětí,77 člán-
ky rozostřovaly rozdíl mezi pachateli 
a  oběťmi pogromu: „Akoby neviditeľná 
ruka bola podpísala krutý rozsudok ľudu 
nad tymi, ktorí tvoria svojim životom, 
povahou, zvykami, názormi mravnými 
i  citom zodpovednosti úplně samostat-
ný a  diametrálne lišiaci sa celok v  slo-
venskom prostredí. A  rozsudok ľudu, 
vykonaný spôsobom odsúdeniahodým 
a neľudským, najde iste svoje odôvodne-
nie v počínaní a mentalite prepadnutie 
cigáňov, ktorí nemôžu byť žalobcami bez 
toho, že by neboli súčasne i obžalovaný-
mi.“78

Obraz „cikánů“ byl konstruován jako 
protiklad obrazu „našeho rolníka“ (ve 
tvaru generického maskulina): klidného, 
pokojného, svázaného celý svůj život se 
svou půdou. Zatímco pracoval, „cigán-
ska banda, táboriacej v bezprostrednej 
blízkosti obce“79 zahálela, a  když spal, 
„cikáni“ ho okradli o  „plody jeho prá-
ce“ (majetek).80 V případě Pobedimi byla 
údajně celá vesnice obětí početných, ag-
resivních a násilných pobedimských „ci-
kánů“. Takové vykreslení situace před 
pogromem dále vedlo k označení pogro-
mu za „bitvu“, jako by proti sobě bojovaly 
dvě poměrně rovnocenné skupiny nepřá-
tel.81 Dalším pojmem, který tisk použil, 
byla „razie“, tj.  termín svázaný s  dobo-
vou policejní praxí (nahánění a zatýkání 
všech „cikánů“ v  dané oblasti, přičemž 
trestní oznámení se na ně podávala až 
dodatečně).82 Toto označení nabízelo 
ospravedlnění pogromu a  vyzdvihovalo 
svépomocnou povahu pobedimských ob-

čanů, kteří údajně jednali pouze tak, jak 
měly jednat státní orgány.83 Hlavní deník 
Hlinkovy slovenské ľudové strany nazval 
pogrom „revolúciou občanov proti cigán-
skemu živlu“ s demokratickými kořeny.84 
Vyjma ospravedlnění chování pachatelů 
se celkový mediální obraz většinou věno-
val neschopnosti státu vykonávat jednu 
ze svých klíčových rolí: ochránit „našeho 
rolníka“ a jeho tvrdou práci před „para-
zity“.85

Vyobrazení pogromu připravilo půdu 
pro artikulaci politických požadavků 
na řešení tzv.  cikánské otázky, protože 
případ pobedimského pogromu údajně 
odhalil nedostatky v  tehdejších protici-
kánských opatřeních a  jejich realizaci 
místními orgány. Noviny obou nejvlivněj-
ších pobedimských stran se shodovaly 
s  hlavním obhájcem obviněných, jenž 
ve své závěrečné řeči poukázal, že „ciká-
ni“, kteří přišli do Evropy z  Indie před 
více než 700 lety, po celou dobu zůstali 
ve vztahu k domácímu slovenskému oby-
vatelstvu „cudzopasníkmi, cudzím tele-
som“.86 Podle tisku Republikánské strany 
proto „cikáni“ představovali odlišnou, 
neevropskou rasu, od které se sloven-
ský venkov musí osvobodit. Odkazovalo 
se hlavně na státem organizovanou per-
zekuci „cikánů“ v raném novověku.87 No-
vináři navázaní na Hlinkovu slovenskou 
ľudovou stranu uváděli, že „cigánsky 
element tak aký je dnes, je skutočne vre-
dom na tele našho sociálního života, kto-
rý třeba liečiť radikálným zpôsobom“.88 
Dále zdůrazňovali, že „na cigáňa dobrý 
bol prísný, ihneď trestajúci maďarský 
žandár, ale nie mierný, váhavý, humán-
ny četník, zasahujúci v  demokraticko-
-humánnom duchu“. 89 Obě politické 
strany nakonec ospravedlňovaly a poža-

dovaly použití tvrdých opatření. Násilná 
a zločinecká povaha „cikánů“ prý vyzýva-
la k  výjimečným a  násilným opatřením 
ze strany výkonných státních orgánů.

Takový pohled představoval politický 
konsensus o řešení tzv. cikánské otázky, 
který byl částečně zpochybňován v lokál-
ních novinách, jež reprezentovaly místní 
židovskou komunitu. Piešťanské zprávy 
nicméně uznávaly předpoklad, že pobe-
dimští Romové byli zkázou vesnice: „Šest 
set cikánských rukou toho mohlo ukrást 
opravdu hodně.“90 V jiné zprávě o údajné 
loupeži pobedimských Romů autor na-
značoval určitou logiku pogromu, když 
zdůrazňoval, že pobedimští Romové si 
z  pogromu nevzali ponaučení.91 Ale po-
grom jako čin svépomoci byl nebezpečný 
pro společenský řád. Přestože tentokrát 
proběhl proti společenským „páriům“, 
příště by mohl být cílem kdokoliv.92 I Ko-
munistická strana Československa, kte-
rá jednoznačně odsoudila pogrom jako 
takový bez pochyb o  morálním profilu 
pobedimských Romů, používala diskur-
sivní praktiky, jež Romy vykreslovaly 
v  romantickém duchu (blíže k  přírodě 
a  jako „zaostalé“), aby zdůraznila kru-
tost pachatelů93 a  představila moderní, 
sovětské řešení tzv. cikánské otázky (bu-
dování škol a kolchozů).94

Obrazy „cikánů“ v  tehdejší sloven-
ské národní a  politické symbolické 
krajině sloužily k  vytyčení jejích nej-
vzdálenějších okrajů. Pravidelná přítom-
nost „cikánů“ v  novinových rubrikách 
o zločinech pomáhala formovat takovou 
představu společnosti spolu s jejími gen- 
derovými specifiky, jež se skládala ze 
spořádaných, tvrdě pracujících občanů. 
Občasný výskyt „cikánských“ hudebníků, 
kteří hráli maďarské písně, představoval 

součást diskursivního arzenálu pro dal-
ší vymezení společnosti jako národního 
(slovenského) společenství, které ohro-
žovali zvnějšku jeho odvěcí nepřátelé 
(Maďaři), a  hlavně zevnitř jeho vlastní 
národní odrodilci či obojetníci. A koneč-
ně, definování „cikánů“ jako odlišné neev-
ropské rasy původem z  Indie  – odlišné 
časoprostorové lokace 95  – bylo spojeno 
s imaginací slovenského národa také ve 
smyslu biologické jednotky (kolektivního 
těla), o jejíž přináležitost k (bílému) Zá-
padu v  protikladu k  Východu/Orientu96 
se jednalo a o jejíž zdraví se měly posta-
rat státní orgány.

V  případě pogromu z  roku 1928 tako-
výto obraz „cikánů“ zaprvé podepřel 
strategii obviněných u  soudu. Umožnil 
protiromské násilí vysvětlit v široce sdí-
leném jazyce, a dokonce samotný akt le-
gitimizovat jako formu svépomoci. Což 
bylo přijatelné právě proto, že životy 
obětí byly chápány jako holé životy.97 Za-
druhé obraz „cikánů“ pomáhal vytvářet 
podmínky pro uplatňování výjimečného 
stavu a pro požadavky na jeho prostoro-
vé vyjádření  – tábory. Pouze zde, mimo 
dosah soudní moci a ústavních práv, by 
„cikáni“ mohli být disciplinováni jako 
naprosto odlišná skupina obyvatel a do-
nuceni k  asimilaci, tj.  odstraněni coby 
vřed z  národní společnosti. I  když tisk 
pravicových stran kritizoval to, jak čes-
koslovenští četníci s „cikány“ zacházeli, 
jeho požadavky na vyřešení tzv. cikánské 
otázky a jeho vykreslování „cikánů“ při-
pomínalo to, jak na ně nahlíželi četníci.

Obchodování: udržet pořádek v politic-
kém okrese

Pogrom v Pobedimi znamenal také za-
čátek zvláštního správního vyšetřování. 
To dostal na starosti vysoce postavený 
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úředník ze Zemského úřadu v Bratislavě, 
jenž byl vyslán do Pobedimi 4. října 1928 
a byl pověřen prozkoumat postup nižších 
státních orgánů v  regionu. Hned druhý 
den po svém příjezdu sepsal nadřízeným 
státním orgánům detailní zprávu, v níž 
nabídl oficiální vysvětlení pogromu.98

Po vykreslení vesnice a jejích „spořáda-
ných občanů“ se autor zprávy přesunul 
k  popsání „cikánské kolonie“ v  Pobedi-
mi: „Cigáni z čiasti živili sa kováčstvom 
a  ťehlárstvom, z  väčšej čiasti  – ako 
ostatne aj inde – lenošili, žobrali a krad-
li. Mladé cigánky oddávaly sa prostitúcii 
(…).“99 Výčet trestů pobedimských Romů 
za krádeže a  žebrání na jednu stranu 
podtrhoval jejich údajně typickou („ci-
kánskou“) povahu, ale na druhou stranu 
fakt, že údajně devět z nich bylo označe-
no za zločince z povolání, přestože spá-
chali pouze několik (v  průměru tři až 
čtyři) méně závažných trestných činů, 
jako je krádež a žebrání, zpečetil jejich 
nebezpečnost pro soukromý majetek 
místních rolníků a zahálčivou povahu.100

Jejich údajná nebezpečnost slouži-
la k  vysvětlení malého počtu na ně po-
daných trestních oznámení, protože se 
místní občané měli obávat jejich odplaty, 
a proto je raději trpěli jako „nevyhnutel-
né zlo“.101 Úředník následně uvedl seznam 
trestných činů, které pobedimští Romové 
v roce 1928 spáchali a  jenž byl v silném 
kontrastu s  argumenty obviněných, že 
pobedimští Romové spáchali obrovský 
počet vážných zločinů. Statistika ukáza-
la, že nejčastější trestný čin představova-
lo žebrání a neoprávněné návštěvy jejich 
příbuzných ze sousedních vesnic.102 Ná-
sledovalo porušování veřejného pořád-
ku (hlučné spory v noci). Jediná krádež, 
kterou někteří Romové z Pobedimi v roce 

1928 spáchali, se neodehrála ve vesnici.103 
Autor zprávy ovšem daná čísla vysvětlil 
tak, že pobedimští Neromové četníkům 
nepochybně neoznamovali zločiny spá-
chané Romy, čímž legitimizoval předsta-
vu „cikánské“ kriminality jako zásadní 
příčiny hněvu pobedimských občanů.104

Samotné vypuknutí pogromu, který 
byl označován od „bitky“ přes „prepad-
nutie“, „krvipreliatie“ a  „masaker“ až 
po „udalosť“, bylo ve zprávě vysvětle-
no skrze jeho zasazení do historického 
narativu, jež tvořila série jednotlivých 
událostí. K první z nich podle svědectví 
pobedimských Neromů došlo v  roce 1913 
či 1914, kdy napadli romskou osadu. Krát-
ce po útoku, během svátku archanděla 
Michaela na konci září, začal v obci ho-
řet stoh slámy a  následně shořelo pět 
stodol. „Hlas ľudu obviňoval zo žhárstva 
cigánov, ktorí oheň pravdepodobne za-
príčinily z  pomsty za zpustošenie svo-
jej kolonie,“ tvrdil úředník v  roce 1928 
a došel k závěru, že po vytvoření česko-
slovenského státu v roce 1918 pobedimští 
občané očekávali, že „cigáni budú z obce 
odstranení“.105

Druhá část narativu zahrnovala ne-
úspěšné snahy představitelů obce zba-
vit se místních Romů v průběhu 20. let. 
V  roce 1920 schválilo městské zastupi-
telstvo, mezi jehož členy patřili i někte-
ří obvinění ze spáchání pogromu o osm 
let později, žádost adresovanou vyšším 
státním orgánům, ať už o právo vykoná-
vat fyzické tresty na cikánech a jejich vy-
hoštění z vesnice, nebo o jejich přidělení 
k nucené práci na stavbě silnic a v uhel-
ných dolech. „Stav je neudržitelný a obec 
jako i četnictvo a úrady jsou bezmocné. 
Žiadame, aby ich deti byli odebrane do 
ústavov, kde by dostali výchovy,“ po-

kračovala žádost z 28.  listopadu  1920.106 
Další následovala v  roce 1924, kdy obec-
ní zastupitelstvo nejprve nabídlo Zem-
skému úřadu v  Bratislavě 10 000 Kč za 
půdu na Žitném ostrově, který leží mezi 
Dunajem, jeho přítokem Malým Dunajem 
a  Váhem107, a  později požádalo místní 
četnictvo, aby proti cikánům podniklo 
ráznější opatření.108

Úředník považoval za hlavní bezpro-
střední příčiny napětí, jež vedlo k  po-
gromu, dvě události ze září  1928. Dne 
1. září 1928 večer hlídal jeden z pobedim-
ských sedláků spolu se svými společní-
ky vlastní úrodu na poli. Ozbrojeni byli 
nelegálně drženými puškami a  zranili 
čtyři Romky. Ani oběti, jež sedláka po 
hlase poznaly, ani samotný sedlák pro-
ti sobě nepodali trestní oznámení. Čet-
níci se o střelbě dozvěděli až o dva dny 
později. Jediný důkaz, který byli schop-
ni zajistit, byly dvě kulky, jež vyňali ze 
dvou postřelených Romek. Nepodařilo se 
jim určit místo činu, takže ani nedoká-
zali rozhodnout, jestli ke střelbě došlo 
na poli, tj. na sedlákově pozemku anebo 
na silnici nedaleko pole. Protože četníci 
označili svědectví zraněných Romek za 
„nevěrohodné“, uzavřeli vyšetřování ná-
sledujícím prohlášením: „(…) jestli Mišík 
čin spáchal, pak jedině z  toho důvodu, 
aby zamezil polním krádežím a  neměl 
na žádný způsob úmysl cikánky zavraž-
diti nebo snad zabíti. Mišík jest bohatý 
rolník požívající v obci Pobedímě té nej-
lepší pověsti.“ 109

Pouhý den před vypuknutím pogromu, 
30.  září  1928, začal během obvyklé slav-
nosti po svátku archanděla Michaela, 
kterému pobedimští občané zasvětili 
svůj kostel, hořet stoh slámy. Kvůli tomu 
shořela část úrody Anny Miklovičové, pří-

buzné Jozefa Mikloviče – jednoho ze čtyř 
pobedimských rolníků, kteří byli hlav-
ními obviněnými ze spáchání pogromu. 
Úředník přisuzoval požárům klíčový vý-
znam. Vytvořil seznam požárů, k  nimž 
v  Pobedimi došlo do roku 1928 a  připo-
jil ho ke zprávě. Z  něj bylo jasné, že ve 
20. letech řada místních rolníků ztratila 
velkou část úrody a  pojišťovny většinou 
nahradily pouze malou část (pokud vů-
bec) škod způsobených požárem. 110 Po-
dobně jako v  případě příběhu o  údajně 
původní události, jež spočívala v útoku na 
romskou osadu a požáru před první svě-
tovou válkou, požár z  roku 1928 byl chá-
pán jako čin pověstné „cikánské“ msty. 
Přivolaní četníci vyslechli několik pobe-
dimských občanů a zjistili, že po střelbě 
z 1. září 1928 se Romové údajně ozbrojili 
sekerami a krumpáči s úmyslem potres-
tat sedláka a jeho společníky, kteří zrani-
li Romky. Poté, co na poli nikoho nenašli, 
začali údajně vyhrožovat pobedimských 
občanům. Řada Neromů z Pobedimi tvrdi-
la, že Romové během září prohlašovali, že 
touží po pomstě.111 Četníci zatkli tři Romy 
na základě obvinění, v němž je místní sta-
rosta a další „spořádaní“ občané popsali 
jako „schopni všeho zlého a  zmíněného 
činu schopni“ a  obvinili je ze spáchání 
tohoto zločinu jako činu odplaty. Zatče-
ní Romů bylo dále ospravedlněno odka-
zem na veřejný zájem, „aby se podobným 
trestním činům ze strany pobedímských 
cikánů předešlo“. 112 Následně se mezi 
Neromy začal šířit slogan „pozabíjať ci-
gánov“. Heslo mělo takovou sílu, že po-
bedimští občané chtěli okamžitě zaútočit 
na romskou osadu a  tamní „cikány“ po-
trestat za údajné zločiny. Starosta a míst-
ní kněz však mírnili náladu občanů a ten 
večer (pouhý den před pogromem) je od 
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spáchání zločinů odvrátili.113

Zpráva tímto způsobem nabídla určitou 
racionalizaci pogromu, jenž měl mít pů-
vod v rostoucím napětí mezi „ináč pokoj-
nými“ pobedimskými občany, 114 kteří byli 
v  tomto případě ovlivněni svým hněvem, 
fámami a  alkoholem, a  místními Romy 
jako obzvláště nebezpečnými „cikány“ 
s jejich charakteristickými rysy, kteří pů-
sobili vážné potíže při udržování veřejné-
ho pořádku. I když úředník pogrom jasně 
odsoudil, když ho přirovnal k lovu na zvěř, 
několikrát implicitně uznal, že za bru-
tální událostí stojí určitá morální ekono-
mie, jež měla spočívat ve skutečnosti, že 
pobedimští občané nenáviděli jen ty „ne-
bezpečné cikány“, kdežto „spořádané“ 
u sebe zaměstnávali. Také poznamenal, že 
útočníci nechali jeden dům v osadě nepo-
škozený a jeho obyvatele nezraněné.115 Nic-
méně dále ve zprávě sám zmínil, že Ondrej 
Dýcha, jenž byl během pogromu brutálně 
ubit, byl v obci považován za „spořádané-
ho cikána“ a  pracoval jako obecní sluha 
více než třicet let. 116

Zpráva také upevnila dominantní roli 
okresního hejtmana a četnictva při udržo-
vání pořádku v Pobedimi, a tudíž i veřejné 
bezpečnosti, zatímco o pobedimském ob-
vodním notáři, starostovi a celém obecním 
zastupitelstvu naznačovala, že o pogromu 
věděli více, než uváděli.117 Následkem toho 
bylo 16.  října  1928 obecní zastupitelstvo 
okresním úřadem rozpuštěno a místo sta-
rosty byl jmenován vládní komisař, jehož 
vybral místní kněz.118 V  další reakci na 
vyšetřovací zprávu Zemský úřad vymezil 
způsob, jakým měly místní orgány zajišťo-
vat veřejnou bezpečnost. Úřad nařídil vy-
tvoření noční hlídky, která se měla skládat 
z  pobedimských občanů, již by se v  noci 
střídali při ochraně vesnice před „cikány“, 

o  nichž se úřad domníval, že beztrestně 
páchají krádeže.119 Zároveň úřad četnic-
tvo požádal, aby v Pobedimi drželo stálou 
hlídku, která by zajistila veřejný pořádek 
a zamezila odplatě ze strany „cikánů“.120 
Z tohoto důvodu byli místní romští občané 
i po pogromu znovu vykresleni jako nebez-
pečné a násilné osoby, které musí být pod-
robeny neustálému policejnímu dohledu.

Bez ohledu na své přání odstěhovat se 
z vesnice pryč byli pobedimští Romové do-
nuceni vrátit se do svých vážně poškoze-
ných domů.121 Žádná vesnice v regionu jim 
nedovolila usídlit se na svém území. Čet-
níci z celého okresu zajistili jejich návrat, 
tj. eskortovali je do Pobedimi přes protes-
ty Komunistické strany Československa.122 
I když jim Zemský úřad ihned po pogromu 
nabídl odškodnění za poškozené domy, 

místní orgány jednaly pomalu. Četníci 
chtěli důkladně vyšetřit jejich „mravní za-
chovalost“ a na základě toho rozhodnout, 
kdo je vhodným příjemcem státních peněz, 
a okresní úřad ohlásil, že je nemožné ško-
dy jakkoliv vyčíslit, protože „cigánské bud-
ky reprezentujú iba subjektivnú hodnotu“ 
a „nemajú žiadnej efektivnej hodnoty“.123 
Romové nakonec v  únoru 1929 obdrželi 
pouze méně než tisíc Kč z původní částky 
pěti tisíc, jež jim byla nabídnuta v  říjnu 
1928.124

Zesílená přítomnost četníků ve vesnici 
měla spočívat v  udržování veřejného po-
řádku, aby z dlouhodobého hlediska „byli 
přinuceni živiti se prací a  ne žebrotou 
a krádežemi“.125 Zároveň sloužila k tomu, 
aby zabránila jakékoliv možnosti zásahu 
třetí strany do toho, co bylo považováno 
za vnitřní konflikt mezi „spořádanými 
pobedimskými občany“ a místními Romy. 
Pomoc Komunistické strany Českosloven-
ska, která Romům pomohla při hledání 
přístřeší mimo Pobedim, se tak na podzim 
roku 1928 stala prvním cílem četníků.126 
V  březnu 1929, po prvním procesu s  ob-
žalovanými pachateli u  krajského soudu 
v Trenčíně, se četníci dozvěděli, že Ondrej 
Baláž obdržel kondolenční dopis v němči-
ně a  několika německými markami od 
pisatele žijícího v Německu.127 Místní stát-
ní orgány v Pobedimi dále obdržely němec-
ký anonym, který četníci vyhodnotili jako 
hrozbu pro státní orgány v celém regionu 
i pro všechny neromské občany Pobedimi, 
a který – věřili – nejspíše sepsali rakouští 
komunisté nebo svobodní zednáři. Okres-
ní úřad na základě těchto dopisů nařídil 
četnictvu, aby důkladně hlídalo cesty do 
Pobedimi a pátralo po „podezřelých cizin-
cích“ a komunistech.128

Mezitím okresní úřad nařídil vládnímu 

127 Tamtéž, opis dopisu.

komisaři v Pobedimi, aby v zájmu „spokoj-
ného naživania“ dojednal mezi „cikány 
a občany“ dohodu.129 Dne 25. března  1929 
přijali Romové návrh neznámého zástup-
ce obžalovaných pobedimských občanů. 
Podle zprávy četnictva Romové okamži-
tě obdrželi 11 000 Kč v hotovosti a dalších 
11 000 Kč jim bylo přislíbeno po druhém 
procesu s  obviněnými. Na oplátku se za-
vázali, že během soudního líčení změní 
svá svědectví, aby obviněným zajistili mi-
nimální tresty. Také museli přísahat, že 
se budou řádně chovat.130 Tuto dohodu vy-
myslel okresní úřad se souhlasem Zem-
ského úřadu a realizovali ji různí místní 
aktéři: kněz z Pobedimi (dohoda byla uza-
vřena v  jeho kanceláři), dosazený vládní 
komisař (místní občan, politik a bývalý za-
stupitel Hlinkovy slovenské ľudové strany) 
a obhájce obětí-Romů ze soudního proce-
su.131

Účel zvýšeného dohledu nad veřejnou 
bezpečností, k  němuž došlo na základě 
speciální vyšetřovací zprávy, byl jasný. Za-
prvé, místní výkonné státní orgány připra-
vily půdu pro to, aby byl pogrom vnímán 
jako dvoustranný konflikt mezi typicky 
nebezpečnými „cikány“ a  „spořádanými“ 
a „pokojnými“ občany. Z toho důvodu obě 
údajně znesvářené strany oddělily od ja-
kýchkoliv vnějších, nebezpečných sil – ko-
munistů a  cizinců. Pak využily oslabené 
pozice obou stran. Na jedné straně stáli 
Romové, kteří byli donuceni vrátit se do 
svých poničených domovů a  ponecháni 
v  zimě bez státního odškodnění, a  kteří, 
aby dostali plnou kompenzaci, se muse-
li spoléhat na výhru u  soudu. Na druhé 
straně byli obžalovaní, a  hlavně skuteč-
ní pachatelé, kteří nebyli nikdy odhaleni 
a  báli se eventuálních trestů. Raději by 
Romům zaplatili tolik, kolik byli ochotni 

▲ Portrét Jozefa Mikloviče. Divoká noc v Pobedí-
me, Slovenský denník 10. 2. 1929
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143 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Roma in the 
so-called Slovak State (1939–45). In: KEN-
RICK, Donald (ed.) The Gypsies during the 
Second World War, díl 3, The Final Chapter, 
Hatfield 2006, s. 3–44; JANAS, Karol. Perzek-
úcie Rómov v  Slovenskej republike (1939–
1945), Bratislava 2010, s. 41–45.
144 Viz ŠAB, fond KST, Tk 1331/28, k. 231, 
i. č. 96, OÚ NmnV Krajskému súdu v Trenčí-
ne (23.  7.  1929), tamtéž, KÚB Krajskému 
súdu v  Trenčíne (6.  11.  1929) a  ŠAT, fond 
OÚ NMnV, i. č.  317, k. 38, ČeB OÚ NMnV 
(19. 6. 1929).

133 Tamtéž, fond OÚ NMnV, i. č.  317, k. 38, 
ČeB Veliteľstvu četnického oddelenia v Pieš-
ťanov (28. 3. 1929).
134 Např.  Tamtéž, fond ČeB OÚ NMnV (30.   
11. 1929).
135 Tamtéž, fond ČeB OÚ NMnV (14.   
10. 1928).
136 Viz  heslo „konkubinát“ v  tehdejší ency-
klopedii Masarykův slovník naučný: lidová 
encyklopedie všeobecných vědomostí, díl 4: 
Ko–M, Praha 1929, s. 68.
137 K situaci v 17. a 18. století viz HIML, Pavel. 
Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 
17. a 18. století, Praha 2007.
138 STOLER, Ann Laura. Carnal Knowledge 
and Imperial Power: Race and the Intimate 
in Colonial Rule, Berkeley 2002, s. 41–77. 
139 ŠAT, fond ObNÚP, i. č.  14, k. 4, Zápisni-
ce obecného zastupitelstva (1930), str.  49 
(27. 10. 1930), tamtéž, i. č. 15, k. 4, Zápisni-
ce obecného zastupitelstva (1931–1938), s. 
4–7 (20. 6. 1931) a tamtéž, s. 8 (6. 8. 1931).
140 Tamtéž, i. č.  189, k. 12, Zápis o  voľbe 
obecného zastupiteľstva v  obci Pobedim 
(27. 9. 1931).
141 Viz zasedání z let 1932 a 1933 tamtéž, i. 
č. 15, k. 4, Zápisnice obecného zastupitelstva 
(1931–1938) a tamtéž, i. č. 194, k. 13.
142 Tamtéž, i. č. 200, k. 14, Zoznam Cigánov 
zaradených do pracovného tábora (1942).

nabídnout za jejich vystěhování z obce na 
posledním zasedání zastupitelstva 12. říj-
na 1928.132 Státní orgány tvrdily, že dohoda 
je výhodná pro obě strany, což byl argu-
ment založený na perspektivě veřejné bez-
pečnosti, protože došlo k zamezení násilí 
a návratu k „normálnímu“ životu.133 Romo-
vé obdrželi druhou platbu v  květnu roku 
1929 po skončení druhého procesu, ale ne-
ustálý dohled nad vesnicí, zejména nad 
„cikánským táborem“, pokračoval.134

Vládní komisař zůstal ve svém úřadě 
do září 1931. Ve svém posledním roce sáhl 
k  nové strategii, jak zbavit vesnici „ciká-
nů“, což byl konečný cíl i  pachatelů po-
gromu a  podle četnictva nejlepší počin 
ve  „veřejném zájmu“.135 Aby získal práv-
ní základ pro jejich vyhnání silou, za-
hájil s  několika místními Romy správní 
řízení o  domovském právu. Klíčovou roli 
v  celém řízení hrál „konkubinát“, proto-
že neprovdané páry byly obecně odsuzo-
vány.136 Avšak tento pojem měl také své 
právní důsledky v  rámci chudinské péče 
a  lokálním systému policejního dohledu. 
Označení vztahů „cikánů“ za „konkubi-
nát“ sloužilo obcím jako nástroj k  tomu, 
aby mohly ve své jurisdikci odmítnout do-
movské právo romských dětí a  udržet je 
jako údajně nebezpečné vnitřní cizince 
vně lokálního i národního společenství.137 
„Konkubinát“, derivát koloniální správy 
sloužící k dohledu nad vztahy mezi (bílý-
mi) Evropany a původním obyvatelstvem, 
tak odrážel i  v  kontextu meziválečného 
Československa „sociální poměry, ve kte-
rých měli dotyční rodiče pohlavní styk“ 
a umocňoval provázanou morální i právní 
marginalizaci „cikánů“.138 „Konkubinát“, 
jenž zdůrazňoval údajnou zaostalost a ko-
čovnictví „cikánů“, je rovněž pomáhal 
udržovat v  pozici bezdomovců (osob bez 

domovské příslušnosti), a  tudíž je ještě 
úžeji připoutával k  rozhodování policej-
ních orgánů. Dvě širší romské rodiny z Po-
bedimi, které čelily správnímu řízení před 
okresním úřadem, obdržely od obecního 
zastupitelstva pohrůžku, že budou z obce 
vystěhovány násilím.139

V  novém obecním zastupitelstvu, jež 
bylo zvoleno v  září  1931, zasedl alespoň 
jeden z  pachatelů pogromu (Jozef Mik-
lovič). Zastupitelé nejprve pokračovali 
v právních krocích, aby Romům odepřeli 
domovské právo v Pobedimi.140 Ale správní 
řízení trvala dlouho a nebyla tak úspěš-
ná, jak si obecní zastupitelstvo předsta-
vovalo. Proto v roce 1933 schválilo žádost 
o přesunutí Romů z  jejich osady na jiné 
místo v blízkosti vesnice. To vedlo k řadě 
dalších správních řízení s okresním úřa-
dem, který nakonec celou žádost v  roce 
1934 zamítl.141 Vytvoření Slovenského 
štátu v  roce 1939 zastupitele povzbudilo 
v  dosažení jejich konečného cíle: zbavit 
vesnici romské osady. Vyhláška minis-
terstva vnitra z  dubna  1941 jim poskytla 
právní podklad pro přestěhování romské 
osady na jiné místo mimo hlavní silnici, 
ale vesnice neměla dost peněz, aby tento 
cíl uskutečnila. V  roce 1942 bylo několik 
Romů z  Pobedimi označeno za „asociál-
ní živly“ a posláno do pracovního tábora 
v Dubnici nad Váhom,142 jenž představoval 
jeden z  nástrojů Slovenského štátu pro 
řešení tzv. cikánské otázky.143

Výkonné státní orgány v  oblasti za-
cházely s  pogromem v  obecném rámci 
zajišťování veřejné bezpečnosti. Ať už 
jednaly na nařízení či s  tichým souhla-
sem Zemského úřadu v Bratislavě, zpeče-
tily vytvoření výjimečného stavu. Obešly 
soudní systém a prosadily vlastní řešení 
„události“ řídící se naprosto jinou raci-

onalitou než byla soudní spravedlnost; 
racionalitou, která od sebe oddělila sub-
jekty spojené s pogromem bez ohledu na 
jejich roli v  této „události“ (pachatelé 
a  oběti), zamezovala vnějším hrozbám 
(komunisté a cizinci) a zajistila mír pro-
střednictvím disciplinace nebezpečných 
občanů („cikánů“). Hegemonie veřejné 
bezpečnosti vedla k nárůstu policejního 
dohledu, který závisel na vnímání nebez-
pečnosti. Na základě toho četníci zesílili 
své snahy kontrolovat okraje venkovské 
společnosti, kde byli „cikáni“ pečlivě dr-
ženi. Jednání výkonných státních orgánů 
po pogromu zesílilo konstitutivní hra-
nice moderní národní společnosti jako 
společenství „spořádaných“, „tvrdě pra-
cujících“ (implicitně tělesně zdatných) 
občanů, kteří měli performovat jak své 
genderové a třídní role, tak i národní po-
vinností.

Okresní hejtman společně s  další-
mi oblastními státními orgány v  zása-
dě akceptoval pohled pachatelů, který 
převrátil role pachatelů a  obětí. Ve vý-
sledku bylo násilí spojováno s  oběma 
stranami údajně dvoustranného (etnic-
kého) konfliktu. Kvůli tomu orgány činné 
v  trestním řízení k  vyšetřování pogro-
mu přistupovaly se stejným (ve smyslu 
mocenské hierarchie) arzenálem jako 
pachatelé, a  potvrzovaly tak extrémní 
mocenskou asymetrii mezi „spořádaný-
mi občany“ a holými životy Romů, kteří 
byli nuceni zůstat ve vesnici a přijmout 
dohodu, aby získali dostatek peněz na 
opravu svých domů. Z  tohoto důvodu 
všechny místní státní orgány podporova-
ly žádosti o  milost odsouzených tím, že 
potvrzovaly jejich společenskou pověst, 
nabízely vysvětlení pogromu a nakonec 
i jeho ospravedlnění.144

Zahrnuti prostřednictvím vyloučení

Pogrom v Pobedimi spáchala podstatná 
část občanů z vesnice, zvláště ti, kdo měli 
exkluzivní přístup k politické moci a účast-
nili se místní politiky. Pachatelé a  jejich 
podporovatelé se považovali za představi-
tele společenství spořádaných, pokojných 
a tvrdě pracujících Slováků a chápali po-
grom jako čin „svépomoci“. Kolektivně po-
trestali místní romskou komunitu, vylíčili 
ji jako extrémně nebezpečnou a násilnou 
skupinu „cikánů“, která údajně porušova-
la normy spořádané slovenské společnosti 
a  proti níž měly z  jejich pohledu zasáh-
nout samotné státní orgány. Přesvědčivý 
a ustálený narativ, který prostupuje téměř 
každý dokument vytvořený státními or-
gány (jak vyšetřovací, tak i soudní spisy) 
o tom, co pogromu předcházelo a kdo za 
tento zločin nesl vinu, odráží mocenskou 
asymetrii, jež pracovala ve prospěch pa-
chatelů. Zápisy z jednání obecního zastu-
pitelstva dále odhalují fakt, že hrozba, 
kterou místní Romové údajně představo-
vali, byla často diskutovaným a  dramati-
zovaným tématem více než jedno desetiletí 
a zároveň ukazují, že násilí ve svých růz-
ných podobách bylo považováno za jediné 
možné řešení. Nicméně vzhledem k mlčení 
a popírání pogromu ze strany neromských 
obyvatel vesnice zbývá zodpovědět ještě 
mnoho otázek ohledně identifikace agitá-
torů, vůdců a organizátorů, kteří zastáva-
li důležitou funkci při mobilizaci násilí, 
anebo těch, kdo v březnu roku 1929 zařídili 
dohodu, a těch, kdo jim oponovali – hlavně 
komunistů.

Teorie Giorgia Agambena a rámec zfor-
mulovaný Jennifer Illuzzi se ukazují být 
vhodnými i v případě Československa, aby-
chom pochopili povahu vyloučení v širším 
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145 Např. v Rakousku sehrály obce klíčovou 
roli při vytváření koncentračního tábora pro 
Romy a  Sinty v  Lackenbachu v  roce 1940. 
Viz BAUMGARTNER, Gerhard. The Road To-
wards Genocide. The Process of Exclusion 
and Persecution of Roma and Sinti in the 
1930s and 1940s, in: S. I. M. O. N. 1/2014, 
s. 5–17.
146 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Roma in the 
so-called Slovak State, str. 24–30.

kontextu. Jak prokázala analýza, pobe-
dimští Romové byli na základě označení 
za „cikány“ lapeni v široké a spletité síti 
praktik kriminalizace a  marginalizace. 
Jako nebezpečná hrozba pro veřejný po-
řádek byli vyloučeni na samotný okraj 
československé (národní a  občanské) 
společnosti, ale současně byli z  tohoto 
důvodu doslova připoutáni k  místním 
výkonným státním orgánům, zejména 
k  okresnímu úřadu a  místnímu četnic-
tvu. Tyto orgány byly pověřeny úkolem 
udržovat pořádek a  zajišťovat veřejnou 
bezpečnost a  rozhodovaly o  způsobech, 
jakými byli „cikáni“ jako holé životy zahr-
nuti prostřednictvím vyloučení do česko-
slovenské společnosti. Analýza interakcí 
mezi obcí Pobedim, oblastními výkonný-
mi státními orgány a soudem v Trenčíně 
odhalila, že výjimečný stav představoval 
pro výkonné státní orgány řešení napě-
tí mezi úsilím obcí zbavit svůj katastr 
„cikánů“ a  soudní mocí jako jediného 
orgánu, jenž měl ze své podstaty bránit 
liberální principy moderního národního 
státu, a  tak garantovat rovné postavení 
před zákonem i „cikánům“.

Význam analýzy pogromu v  Pobedimi 
z roku 1928 spočívá v tom, že ukazuje, že 
výjimečný stav hrál roli i v případě, kdy 
byli Romové oběťmi tak nezpochybnitel-
ného a násilného zločinu. Také potvrzuje, 
že násilí hrálo důležitou úlohu při uplat-
ňování proticikánských opatření. I  když 
je pobedimský pogrom důkazem toho, že 
Romové nemohli být beztrestně zavraž-
děni, analýza také poukazuje na ochotu 
výkonných státních orgánů podkopat li-
berální demokratické principy a  obejít 
principy právního státu. Výkonné státní 
orgány tímto krokem legitimizovaly proti-
cikánské praktiky vyloučení, ale současně 

si přivlastnily pravomoc trestat ty, kdo by 
překročili hranici toho, co již bylo považo-
váno za zbytečné násilí, které ohrožovalo 
veřejný pořádek. Jinak řečeno, „cikáni“ 
mohli být ze strany četníků či místních 
„spořádaných občanů“ kdykoliv šikanová-
ni, ale nesměli být zabiti. Samotné násilí 
bylo naopak připisováno „cikánům“ a spo-
lečně s jejich údajně typickou vychytralou 
povahou představovalo důležitou složku 
legitimizace žádostí obce a četnictva, aby 
se vůči nim prosadila tvrdší opatření. A to 
taková, která by byla založena na jejich 
rozlišování na základě jejich potencioná-
lu k  „nápravě“ („napravitelnosti“), podle 
nichž měli být umístěni do odlišných, ale 
vzájemně provázaných mocenských reži-
mů převýchovy (ústavy pro mladistvé deli-
kventy a pracovní tábory).

Tato analýza situace v  Pobedimi nabí-
zí určitá vodítka také pro pochopení ge-
nocidy Romů a Sintů. Internace „cikánů“ 
v  různých podobách táborů na území 
Slovenského štátu i v Protektorátu Čechy 
a  Morava byla mimo jiné výsledkem vzá-
jemně protichůdných a  doplňujících se 
principů (levná pracovní síla, disciplina-
ce, koncentrace jako způsob zajištění ve-
řejné hygieny atd.), o které některé obce, 
ba dokonce i výkonné státní orgány, jedno-
značně usilovaly i v meziválečném období, 
a představovala trvalé ztělesnění výjimeč-
ného stavu. Případ pobedimského pogro-
mu obrací pozornost k obcím a roli, kterou 
sehrály při uskutečnění genocidy během 
období nacistické okupace145(Protektorát 
Čechy a Morava) nebo v ghettoizaci Romů 
ve Slovenském štátu.146
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Františku, mohl byste se nám na začátek struč-
ně představit?
Jmenuji se František Sysel a narodil jsem se roku 
1953. Dětství jsem strávil v  Lošticích, Prostějově 
a  Kroměříži, v  Brně jsem pak absolvoval Střední 
školu uměleckých řemesel v ateliéru grafiky u Da-
libora Chatrného. Grafikou jsem se ale neživil, 
pracoval jsem jako restaurátor papíru a knižních 
vazeb postupně v  několika institucích, později 
jsem se specializoval na restaurování fotografií. 
V současné době pracuji na volné noze pro různé 
galerie, muzea, aukční síně a soukromé sběratele. 
Jsem ženatý a mám pět dětí.

I přes to, že František Sysel sám sebe nepova-
žuje za profesionálního fotografa a  jeho tvor-
ba vychází, jak sám říká, z  vnitřní potřeby 
zachycovat uplývající čas, vytvořil v  roce 1990 
unikátní soubor dokumentárních fotografií, 
které zachycují běžný život Romů v  osadách 
na východním Slovensku. Fotografie vznikly 
v  rámci výzkumné cesty s  Janou Horváthovou 
(tehdy ještě Holomkovou) a Evou Davidovou, je-
jímž účelem bylo tvoření kolekce exponátů pro 
výstavu tradičních romských řemesel Roma ič 
the adaďives – Romové včera a dnes, pořádané 
v  rámci festivalu Romfest 1990. Muzeum rom-
ské kultury v  roce 2017 tyto dobové autorské 
zvětšeniny tzv. vintage printy od Františka Sys-
la zakoupilo do sbírky fondu fotodokumentace. 
O tom, jak se František Sysel dostal k fotogra-
fování a jakým způsobem probíhala dokumen-
tace cesty na východním Slovensku v 90. letech 
minulého století, bude následující rozhovor.

(Ne)fotograf František Sysel
O cestě do romských osad na východním Slovensku

(Ne)fotograf František Sysel  Adam Holubovský

▲ Romové na ulici na sídlišti Poštárka, červen 1990, Bardějov, Slovensko. Foto František Sysel. Ze sbírky MRK.

▲ František Sysel během výzkumného rozhovoru v MRK, 
10. 10. 2017, Brno. Foto MRK – Adam Holubovský
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Rozhovor bude především o  fotografi-
ích, které jsme od Vás na konci roku 2017 
zakoupili do našich sbírek. Začněme ale 
tím, jak jste se k focení jako takovému 
vůbec dostal.
Fotografování jsem se začal věnovat zhru-
ba ve svých 15 letech, a  to díky svému 
tatínkovi, který mě do tajemství fotografie 
zasvětil. Tatínek byl restaurátor a svou prá-
ci musel pečlivě dokumentovat. To v pod-
statě znamená, že je potřeba vyfotit dílo 
ve stavu, v jakém bylo před restaurováním, 
detaily, poškození a  také průběh práce. 
Nakonec je potřeba vyfotit dílo opravené. 
První fotoaparát jsem si půjčoval od něj, 
až o hodně později jsem měl vlastní. Foce-
ní mě opravdu bavilo, přirozeně jsem měl 
potřebu zachycovat lidi a  události kolem 
sebe a  fascinovala mě i  technická strán-
ka fotografického procesu. To, že objektiv 
něco promítne na plochu filmu, který má 
schopnost si tento promítnutý obraz za-
pamatovat a po vyvolání zviditelnit. Když 
se narodila má mladší sestra, bylo mi asi 
patnáct let, byla mým prvním a v té době 
nejčastějším objektem fotografování.

V letech 1984–1992 jste pracoval v Morav-
ské galerii v Brně, díky čemuž jste se do-
stal i k focení na východním Slovensku. 
Můžete nám tohle období trochu více 
popsat?
V  Moravské galerii jsem začal pracovat 
jako správce depozitáře kresby a  grafiky. 
Celkově to bylo mé nejdelší zaměstnání. 
Na místě kurátora fotografie zde působil 
Antonín Dufek. Doktor Dufek občas potře-
boval na výstavy opravit fotku, která byla 
poškozená, natržená apod. V Moravské ga-
lerii v té době neměli restaurátora na pa-
pír a na fotky, takže jsem mu s tím začal 
pomáhat. Zpočátku šlo o menší opravy, ale 

postupně jsem se tomu začal věnovat stále 
více, až se z restaurování fotografií stala 
hlavní náplň mé práce.

Seznámil jste se zde s paní Martou Ho-
lomkovou, ženou známého romského 
aktivisty a publicisty Karla Holomka.
Ano. Přes Martu Holomkovou jsem se se-
známil také s Karlem Holomkem a  jejich 
dcerou Janou. Myslím, že vzájemné sym-
patie u  nás byly podpořeny podobnými 
politickými názory. Díky osobní známos-
ti s  rodinou Holomkových jsem se dostal 
do kruhu Společnosti pro založení Muzea 
romské kultury. Byl jsem ale spíše neak-
tivní člen. Na různých místech probíhaly 
porady, na kterých býval Karel Holomek, 
dcera Jana, Bartoloměj Daniel, doktor-
ka Eva Davidová a  další. Všechna jména 
si přesně nepamatuji. Shodou okolností 
jsem se tak dostal mezi lidi, kteří pokláda-
li základní kameny nynějšího Muzea rom-
ské kultury.

Nebyla to tedy náhoda, když Vás Jana 
Horváthová oslovila s nabídkou účastnit 
se cesty na východní Slovensko do rom-
ských osad.
Jana Horváthová mě oslovila, abych je 
spolu s Evou Davidovou doprovázel na vý-
zkumné cestě jako dokumentující fotograf. 
Hlavním účelem bylo získání exponátů pro 
výstavu tradičních romských řemesel na 1. 
světovém festivalu romské kultury v  Čes-
koslovensku – Romfest 1990. Ten se konal 
v  Brně-Líšni 27.–29.  července  1990. Na vý-
stavě byly prezentovány také fotografie, 
které jsem na cestě pořídil.

Jak samotná cesta probíhala?
Výzkumná cesta se konala 18.–21.  června 
roku 1990. Autem, které jsem řídil, jsme 

▲ Pohled na romskou osadu, čer-
ven 1990, Letanovce, Slovensko. 
Foto František Sysel. Ze sbírek 
MRK.

▲ Dva domy v romské osadě spo-
jené v jeden, červen 1990, Žehra, 
Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.
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vyjížděli z  Brna. Na Slovensku jsme se 
ubytovali ve Spišské Nové Vsi v  penzio-
nu. Jako první jsme navštívili Letanovce.  
Každý den jsme pak podle potřeby vyjíž-
děli do různých míst. Harmonogram plá-
novala Jana Horváthová společně s Evou 
Davidovou.

Postupně jsme navštívili Spišský Štvr-
tok, Letanovce, Žehru, Bardějov, Betla-
novce, Sedliskou u  Podčičvy, Bystrany, 
Medzev, Krompachy, Dobrou Vôľu, Zabija-
nec, Rudňany, Jasov, Nacinu Ves, Toporec, 
Giraltovce, Stročín a  další. V  některých 
místech jsme se zdrželi delší dobu, jako 
například v  Letanovcích nebo Medzevu, 
protože šlo o větší osady. Jinde se pobyt 
omezil pouze na návštěvu konkrétních 
lidí. Delší dobu jsme strávili také v Sedlis-
ké u Podčičvy, kde jsme byli u pana Kana-
loše, který byl korytář. Ukazoval nám, jak 
vyrábí krásné mísy a díže různých tvarů 
a velikostí až po koryta na celé prase.

Ze začátku jsem byl z příjezdu do osad 
nervózní. Většinou se seběhla spousta 
lidí, bylo to, jako když se někomu vjede do 
dvora. Byli jsme tam taková atrakce. Paní 
Davidová ovládala základní fráze v rom-
štině, což udělalo hodně. Lidé nás najed-
nou vnímali jinak. Romsky se nemluvilo 
pořád, převládala čeština a  slovenština. 
Jakmile nás obyvatelé osad přijali, zmi-
zel prvotní pocit nejistoty. V  Žehře mě 
dokonce jedna rodina nabídla možnost 
bydlení, kdybych na východní Slovensko 
jel na dovolenou. Šlo o  bohatší Romy. 
Muži vyjížděli z osad pracovat do ciziny 
na montáže, kde si vydělávali peníze. Je-
jich „bohatství“ se projevovalo např. tím, 
že měli propojené dvě chatrče v  jednu. 
Měli také pěkný nábytek, který přikrývali 
igelitem, aby se nezničil. V jedné z míst-
ností měli luxusní nábytek, prosklené 

vitríny s broušeným sklem, koberce a se-
dačky. Protože tyto místnosti nebyly zjev-
ně běžně používány, sloužily pouze pro 
reprezentaci, byl nábytek včetně koberce 
překryt igelitem.

Na fotografiích jste se často zaměřoval 
na fotografování různých typů domů 
v osadách, vesnicích a na sídlištích. Vy-
bavíte si některé z nich?
Většina domů měla dřevěnou konstrukci 
a byla zevnitř omítnutá, zvenčí jen někte-
ré. Objevovaly se také domy z valků, tedy 
nepálených cihel. Střechy byly často po-
kryté nejrůznějšími plechy. Některé stře-
chy nebyly ani celé zakryté. U fotografie, 
kde stojí chlapec vedle postele s  vysklá-
danými peřinami, si vybavuji, jak zrov-
na pršelo a voda stékala přímo do peřin. 
Na sídlišti Poštárka umístěné na okraji 
okresního města Bardějov žili Romové ve 
dvoupodlažních domech. Tady bylo pěk-
né, jak lidé obývali prostor před domy, 
děti si hrály, lidé se navštěvovali, zkrátka 
žili na té ulici. V Zabijanci byla stará ná-
dražní budova a menší dřevěné příbytky 
postavené za ní. Budovu zde Romové za-
bydleli, ale byla už v tak dezolátním sta-
vu, že si začali stavět bydlení za ní. Když 
jsem se po více než 20 letech vrátil do Že-
hry, která byla podle mě jednou z nejhez-
čích osad, nechtělo se mi věřit vlastním 
očím. Za ty roky zchátrala k nepoznání. 
Všechny dřevěné domy zmizely, i z několi-
ka zděných domů zůstaly pouze obvodové 
zdi, sloužící už jen jako opora pro vlnité 
plechy coby přístřešky.

Při prohlížení celého souboru si mů-
žeme všimnout, že vám Romové často 
pózovali a nechali se fotit. Jak se vám 
podařilo vytvořit snímky, kde jste jako 

▲ Rom v domě zapalující si ci-
garetu, červen 1990, Letanovce, 
Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲ Dům v osadě pokrytý plecho-
vou střechou, červen 1990, Leta-
novce, Slovensko. Foto František 
Sysel. Ze sbírek MRK.
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fotograf takřka zmizel? Určitě to nebylo lehké, je-
likož jste byli neustále středem pozornosti.
Samozřejmě bylo těžké zbavit se pozornosti. Kam-
koliv jsme dojeli, byli jsme středem zájmu. Zachy-
tit přirozené situace je díky tomu složitější. Ideální 
by bylo do osad přijet a s těmi lidmi strávit nějaký 
čas, ale to nešlo. Kvůli tomu například obdivuji 
fotografie Evy Davidové. Na jejích fotografiích jde 
vidět znalost tématu, a  že s  těmi  lidmi pobývala. 
Věděla, na co se zaměřit. Já fotil převážně za chodu. 
Někam se dojelo, Eva Davidová s Janou Horváthovou 
si s lidmi prohlížely výrobky a já u toho fotografoval.
 
I tak si myslím, že se Vám podařilo velice citlivě 
zachytit život lidí, kteří zde žili a fotografie mají 
velkou výpovědní hodnotu. Co jste s nafocenými 
filmy dělal po vašem návratu z cesty?
Fotografie jsem začal ihned po návratu zpracovávat. 
Romfest, na kterém byly vystavené společně s dal-
šími exponáty, se konal měsíc po cestě, takže času 
nebylo příliš. Na samotném Romfestu jsem také 
fotografoval. Na těchto fotografiích je vidět, jakou 
měla výstava podobu. V podstatě šlo o mé poslední 
intenzivnější focení Romů. Vyfotil jsem ještě něko-
lik portrétů romských osobností jako třeba Moniku 
Mihaličkovou a další bych rád udělal, ale musím se 
věnovat také své práci, která mě živí, rodině a tak 
dále, tudíž toho času není tolik.

Fotografie, které jste pořídil na Romfestu, jsme 
do fondu fotodokumentace muzea také zakoupi-
li v  roce 2017. Během připomínání této ojedině-
lé události (Ozvěny Romfestu, 25. 10. 2017, MRK) 
jsme z nich v muzejní kavárně Beng! dokonce při-
pravili menší výstavu. Jak na Vás tato výstava pů-
sobila?
Bylo pro mě vekou poctou, že mé čistě osobní zážitky 
z Romfestu, zaznamenané fotoaparátem, byly pro-
střednictvím výstavy předmětem zájmu více lidí. Při-
pomněl jsem si tak zážitky více než 20 let staré.

Pane Sysle děkuji za rozhovor!

▲ Korytář Josef Kanaloš při výro-
bě koryta, červen 1990, Sedliská, 
Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲ Malý Rom stojící u peřin, do 
kterých zatéká voda z otevřené 
střechy, červen 1990, Letanovce, 
Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲ Dům v romské osadě s otevřenou střechou, červen 1990,  
Letanovce, Slovensko. Foto František Sysel. Ze sbírek MRK.
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1 Výčet dovezených exponátů a  popis cesty 
také ve výzkumné zprávě v  Muzeu romské 
kultury MRK 151/12  – Cesta na východní 
Slovensko ve dnech 18.–21. 6. 1990 v rámci 
přípravy výstavy Romové včera a dnes na 1. 
Romfestu v Brně-Líšni.

Pár slov ředitelky Muzea romské kul-
tury PhDr. Jany Horváthové k cestě 
na východní Slovensko.

Paní ředitelko, jak vy sama vzpomíná-
te na výzkumnou cestu po východním 
Slovensku v 90. letech? Co bylo hlavním 
podnětem k uskutečnění cesty?
Je potřeba říci, že hlavním iniciátorem 
výpravy byl Milan Ščuka starší jako ře-
ditel Romartu. Milan Ščuka byl také po-
řadatel Romfestu a  byl to jeho nápad 
udělat na Romfestu v rámci doprovodné-
ho programu výstavu z kultury Romů. Pro 
mě byla samotná cesta velmi objevná! Do 
té doby jsem neměla možnost se do tako-
vých lokalit dostat a byla jsem nadšená, 
když jsem najednou viděla, co všechno 
Romové vytváří.

Jak došlo k  tomu, že vás na cestě do-
provázel František Sysel jako doku-
mentující fotograf?

Milan Ščuka měl sám představu o tom, že 
tým, který pojede na Slovensko shromaž-
ďovat podklady a exponáty pro budoucí vý-
stavu, bude trojčlenný. Kromě Evy Davidové, 
která měla být vůdčí osobou celé výpravy, 
jsem dostala pozvání také já a dále bylo ře-
čeno, že hledáme fotografa, který bude prů-
běh cesty, ale hlavně život samotných Romů 
v  jejich lokalitách dokumentovat, zatímco 
my s  Evou budeme komunikovat s  lidmi, 
získávat potenciální exponáty pro výstavu 
o  kultuře Romů. František Sysel byl můj 
známý a kamarád z Moravské galerie. Vě-
děla jsem, že kromě toho, že je výborný re-
staurátor, také dobře fotografuje. Napadlo 
mě, že byť František Sysel romské prostředí 
neznal, bude ho schopný velice citlivě nafo-
tit, a to se potvrdilo.

Vraťme se ještě k  tomu, za jakých 
podmínek se cesta uskutečnila. Ze 
Slovenska jste dovezli velké množ-
ství exponátů od romských sukní, šát-
ků, výšivek, proutěných košíků, koryt 
a  dalších.1 Co se s  předměty dělo po 
ukončení výstavy na Romfestu?
Exponáty z cesty se staly majetkem Romar-
tu a po skončení výstavy tam také zůstaly. 
S Evou Davidovou nám bylo líto, že by před-
měty měly někde ležet. V  té době ve mně 
doutnala myšlenka, že jde o věci, které by 
veřejnost měla vidět stále a ne jen několik 
dnů na festivalu. Eva Davidová také mluvi-
la o tom, že by bylo dobré předměty někde 
uložit. Když jsem na podzim roku 1990 ode-
šla z Ústředního výboru Romské občanské 
iniciativy (ROI) v Praze, kde jsem pracovala 
jako tajemnice pro kulturu a školství, za-
čali jsme tuto myšlenku uskutečňovat. Vě-
děli jsme, že už existuje kolekce, na kterou 
bychom mohli navázat. Byla tu myšlenka 
začít jezdit na výzkumné cesty a shroma-

žďovat nový sbírkový fond. Z  mého 
pohledu byla přípravná cesta na vý-
stavu Romfestu velmi důležitá, pro-
tože stojí na počátku vzniku Muzea 
romské kultury. Muzeum jsme zalo-
žili v roce 1991 a v roce 1993 se poda-
řilo po jednání s ředitelem Romartu 
Milanem Ščukou dosáhnout toho, že 
nám exponáty z  tehdejší výstavy vě-
novali jako dar do Muzea romské kul-
tury. Nešlo o  kompletní kolekci, ale 
bylo to její jádro.

Fotografické negativy však sou-
částí daru nebyly, jak to?
František Sysel měl před cestou 
uzavřenou smlouvu s  Milanem 
Ščukou o  poskytnutí fotografií na 
výstavu Romfestu. Vím, že ředitel 
Romartu požadoval i  předání ne-
gativů nafocených na cestě, ale ty 
si zpravidla archivuje vždy tvůrce 
sám. Negativy tak zůstaly ve vlast-
nictví Františka Sysla. Ten z  nich 
již v 90. letech vyvolal velký soubor, 
který jsme od něj minulý rok odkou-
pili do sbírkového fondu fotodoku-
mentace Muzea romské kultury.

Paní ředitelko také Vám děkuji 
za uvedení výzkumné cesty na vý-
chodní Slovensko do širšího his-
torického kontextu.

Rozhovor s F. Syslem a J. Horvátho-
vou vedl Adam Holubovský.

▲

 Romové v osadě ukazují Janě Hor-
váthové a Evě Davidové (vrchní řada 
uprostřed) své předměty, červen 1990, 
Žehra, Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲

 František Sysel (napravo 
s fotoaparátem) dokumentují-
cí hudební program v muzejní 
kavárně Beng! během veřejné 
události Ozvěny Romfestu 
v MRK, 25. 10. 2017, Brno. 

Foto MRK – Adam Holubov-

ský
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▲ Jana Horváthová s Romy v osa-
dě, červen 1990, Krompachy, 
Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲ Jana Horváthová a Eva Davido-
vá s Romy v osadě, červen 1990, 
Letanovce, Slovensko. Foto Fran-
tišek Sysel. Ze sbírek MRK.

▲

 Žena s kočárkem před domem 
vyrobeným z nepálených cihel, 
tzv. valků, červen 1990, Medzev, 
Slovensko. Foto František Sysel. 
Ze sbírek MRK.

▲

 Bartoloměj Daniel (vlevo) 
a Karel Holomek (uprostřed) na 
výstavě „Roma ič the adaďives – 
Romové včera a dnes“, která se 
konala v rámci Romfestu 1990, 
pohled na instalaci výstavy foto-
grafií Františka Sysla z cesty po 
východním Slovensku, červe-
nec 1990, Brno-Líšeň. Foto Fran-
tišek Sysel. Ze sbírek MRK.
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▲ Romfest 1990, červenec 1990, Brno-Líšeň. Foto František Sysel. Ze sbírek MRK.▲ Děvče si hraje na nevěstu, červen 1990, Zabijanec, Slovensko. Foto František Sysel. Ze sbírek MRK.
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Zpráva o  úmrtí profesora Ctibora Ne-
čase v předvánočním čase roku 2017 nás 
zaskočila, i  když jsme věděli, že jeho 
zdravotní stav byl v posledních letech za-
tížen těžkou chorobou. Ta jej sice fyzicky 
omezovala, přesto se vždy snažil vyho-
vět, pokud jej Muzeum romské kultury 
požádalo o odbornou poradu nebo účast 
na akci pro veřejnost. Historii romské-
ho etnika se věnoval do posledních dnů 
svého života. Jedním z nejlepších dokla-
dů o tom je jistě i Bulletin MRK, v němž 
v  letech 1992-2014 vyšlo celkem 29 jeho 
odborných příspěvků, jeden z posledních 
se věnoval životu polozapomenutého br-
něnského aktivisty Rudolfa Daniela. Jeho 
přínos pro muzeum se samozřejmě neo-
mezoval na články pro Bulletin, vždyť 
z „líhně“ jeho přednášek, seminářů a zá-
věrečných prací, jež vedl na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vy-
šla nejen současná ředitelka MRK Jana 
Horváthová, ale i další pracovníci muzea.

Ctibor Nečas se narodil v Rakvicích na 
Břeclavsku 26.  července  1933. Záhy při-
šel o  otce-strojvůdce, jenž zahynul při 
železničním neštěstí. Matka mu však 
umožnila studium, ukončené úspěšným 
absolutoriem brněnské univerzity v roce 
1957. Jako student a  při svém působení 
na Ostravsku do roku 1962 se zabýval řa-
dou různých historických problémů 20. 
století, např.  vztahem ČSR k  Balkánu, 
politickými a  ekonomickými problémy 
Ostravska apod.

V roce 1962 odešel do Brna, kde pak pů-
sobil nejdříve na pedagogickém institu-
tu, později na Pedagogické fakultě UJEP 
(dnes opět Masarykova univerzita), od 
roku 1981 na Fakultě filozofické. V letech 
tzv.  normalizace mu byl pozastaven ka-
riérní růst, mohl však publikovat. Na po-
čátku sedmdesátých let se začal zajímat 
o nové historické téma, které do té doby 
česká historiografie (a nejen ona) zcela 
ignorovala – holocaust Romů. To jej zce-
la pohltilo, zahájil rozsáhlý výzkum, jenž 
jej postupně přivedl na celou řadu dal-
ších souvislostí historického vývoje rom-
ského etnika. Věnoval se zejména období 
vývoje tradičních skupin tzv. moravských 
Romů od roku 1740 do konce 2. světové 
války. Toto téma uzavřel rozsáhlou mo-
nografií Romové na Moravě a ve Slezsku 
(1740-1945), vydanou v roce 2005. V Bulle-
tinu MRK 14/2005 vyšel rozhovor s Neča-
sem věnovaný této knize i  jeho vztahu 
k  Romům z  pera Jany Kramářové. Je 
mimo jiné zajímavý tím, že v něm Nečas 
prozradil, že se k  romské problematice 
dostal někdy na počátku sedmdesátých 
let zcela náhodou, když otevřel v brněn-
ském zemském archivu fond pobočky 
úřadu říšského protektora a  našel tam 
hlášení o cikánském táboře v Hodoníně 
u Kunštátu z roku 1942.

Své kolegy udivoval a  inspiroval C. 
Nečas obrovským rozsahem prostudo-
vaných historických fondů, brilantní 
znalostí romistické literatury (samozřej-

Za profesorem Ctiborem Nečasem
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▲ Ctibor Nečas. Foto MRK – Lenka Grossmannová
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mě nejen domácí). Kromě četných mo-
nografií, edicí dokumentů, historických 
příruček a  vědeckých publikací o  pro-
následování Romů v  období nacistické 
okupace vydal doma i  v  zahraničí velké 
množství jednotlivých studií věnovaných 
romskému etniku.

Nové období pro romisty obecně i pro 
Nečase samotného nastalo po roce 1989. 
Především se mohl hned v následujícím 
roce habilitovat, za další dva roky obdr-
žel profesorský titul i  hodnost doktora 
historických věd. Aktivně se spolu s dal-
šími svými kolegy a brněnskými romský-
mi aktivisty věnoval prosazování vzniku 
Muzea romské kultury, i  jeho postupné 
emancipaci, která zpočátku vůbec neby-
la jednoduchá. Dočkal se jeho zařazení 
do sítě státních muzeí, a i když mu pak 
už postupně docházely fyzické síly, stále 
s ním úzce spolupracoval jako odborník 
i v řadě veřejných aktivit.

Jako historik byl C. Nečas přísný ne-
jen na sebe, ale zároveň proslul jako vel-
mi náročný pedagog ve vztahu ke svým 
studentům, žádné nepřesnosti netolero-
val ani kolegům. Ostře se postavil proti 
snahám některých zahraničních autorů 
(Markus Pape, Paul Polanski) posunout 
výklad o  protektorátních „cikánských 
táborech“ do roviny senzačních, histo-
ricky nepodložených údajů. V odborných 
debatách a diskurzech na stránkách vě-
deckých časopisů byl nekompromisní, 
pokud šlo o  precizní historický výklad; 
v  osobním styku však udržoval velmi 
přátelské vztahy ke kolegům, a  zejmé-
na ke svým bývalým studentům, které 
přivedl k vlastním pokusům o uchopení 
problematiky romské historie. Pro české 
(i slovenské) romistické výzkumy se stalo 
jeho dílo spolu s  pracemi  Evy Davidové, 

Mileny Hübschmannové či Arne Manna 
základním, nepostradatelným zdrojem 
informací. Pominout nelze samozřejmě 
ani překlady jeho prací do cizích jazyků 
a  jeho vlastní studie publikované v  Pol-
sku, Německu, Itálii, Francii, Anglii. (Po-
drobné bibliografické soupisy jeho prací 
obsahují oba Lexikony českých historiků, 
vydané v roce 1999 a 2012).

Během svých výzkumů o romském ho-
locaustu využíval C. Nečas hojně také 
oral history – vzpomínky přeživších věz-
ňů protektorátních i vyhlazovacích naci-
stických táborů. Během nich, i v průběhu 
další spolupráce s  MRK, poznal řadu 
vynikajících romských osobností a  udr-
žoval s  nimi vztahy plné porozumění, 
úcty, přátelství. V  rozhovoru s  romist-
kou Janou Kramářovou pro Bulletin MRK 
v roce 2005 vyjádřil váhu tohoto osobního 
vztahu něžně latinským obratem „amici 
mei dilecti“ (mí drazí přátelé).

 
 Nina Pavelčíková

Gejza Horváth se narodil 15.  dubna  1948 
v  Písečné v  severních Čechách, své dětství 
a  dospívání ale prožil v  romské osadě 
v  Kolinovcich na Slovensku. Od malička 
byl obklopen  hudbou, otec hrál na housle 
a  maminka pocházela z  muzikantského 
rodu Bagárovců. Od sedmi let chodil do 
hudební školy, učil se ale také přirozeně, 
jak je v  romském rodinném prostředí 
zvykem, nasával všechny podněty a  infor- 
mace a  nechával se učit od starších 
muzikantů. O  jeho motivaci a  talentu 
svědčí fakt, že už v deseti letech vystupoval 
s  romskými kapelami a  orchestrem.  Brzy 
ovládal hru na kytaru, basovou kytaru, 
akordeon a klávesy. Sám hrdě říká, že co se 
naučil v hudbě, naučil se od Romů.

Určujícím momentem jeho dalšího života 
se stal odchod ze Slovenska na Moravu, 
v  roce 1969 ve Znojmě nastupuje základní 
vojenskou službu. V  té době také začíná 
častěji jezdit do Brna za svými bratranci, 
taktéž muzikanty  Rudolfem, Milanem 
a Janem Bagárovými. Ti už pro sebe objevují 
beatovou hudbu a vnímavý Gejza se s nimi dál 
hudebně rozvíjí. 

Na Slovensko se už nevrací, zůstává v Brně, 
kde je v  roce 1970 přizván do nově vzniklé 
kapely „Bagárovci“. Ta několik měsíců od 
svého založení vyhrává nejdříve krajské a pak 
v  říjnu i  celostátní kolo Umělecké soutěže 
v  hudbě a  tanci pořádané Svazem Cikánů-
Romů. Stál za ní režisér Českého rozhlasu 
Jaroslav Jurášek, který věnoval romské hudbě 
velkou pozornost a  který tak významně 
ovlivnil i hudební příběh Bagárovců. Díky jeho 

Cena Muzea romské kultury 2017
Gejza Horváth

▲  Gejza Horváth. Foto MRK - Adam Holubovský
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tradici přenášenou mezi nimi po staletí.
Z  pozice uznávané autority se Gejza 

Horváth vyjadřuje k  celospolečenskému 
dění, je součástí několika neformálních 
skupin aktivních Romů a  aktivní je také 
na sociálních sítích, kde živě komunikuje 
s Romy z celé Evropy. Za svou roli buditele 
a  umělecké i  společenské autority byl 
veřejností dvakrát nominován na Cenu 
Roma spirit, v roce 2016 ji také získal, ale 
toto ocenění odmítl převzít. V  otevřeném 
dopise toto rozhodnutí vysvětloval jako 
odmínutí slavit za situace, kdy se prohlubuje 

rasismus ve společnosti v  návaznosti na 
kauzu napadení a  smrti mladého Roma 
v Žatci, ke které se Gejza Horváth výrazně 
veřejně vyjadřoval.

Cenu Muzea romské kultury získává 
za osobní přínos hudební a  literární 
kultuře, za péči o  uchování romského 
jazyka skrze novinářskou, pedagogickou, 
a především autorskou textovou tvorbu. Za 
aktivní občanský postoj v podpoře romské 
etnoemancipace a dlouhodobou spolupráci 
s Muzeem romské kultury.

 Alica Sigmund Heráková 

POZNÁMKY
1 Medailon byl natočen režisérem Martinem 
Pátkem pro finálový večer předávání cen 
Roma spirit za rok 2016. Zhlédnout ho lze 
pod tímto odkazem: https://www.youtube.
com/watch?v=TaRkR7FEJvQ

podpoře a pozornosti koncertují Bagárovci 
po celé zemi, vystupují v televizi i v rozhlase. 
Stávají se nesmírně populárními, téměř 
jako „romští Beatles“. Paralelu s legendární 
britskou kapelou podporuje hudební projev, 
zvuk nebo i  charakteristický styl oblékání 
Bagárovců. Ti začínají psát spolu s dalšími 
skupinami, jako jsou Roma štar nebo Terne 
čhave, novou kapitolu moderní romské 
hudby. Gejza Horváth v ní hraje klíčovou roli, 
nejen jako muzikant (hraje na elektrickou 
kytaru), ale také jako skladatel a textař.

V  té době se proměňuje i  jeho osobní 
život. V  roce 1970 si bere svou manželku, 
Boženu, se kterou dali život dvěma dětem – 
synovi Vladimírovi a dceři Monice. Svůj život 
zasvěcuje vedle hudby právě rodině a dětem 
a z potřeby je uživit jezdí kromě koncertů 
po montážích, kde jako dělník Montážního 
podniku spojů pokládá telefonní kabely po 
celém Československu.

Pro dráhu profesionálního hudebníka se 
rozhoduje v  roce 1980. Jako zaměstnanec 
Pragokoncertu se stává členem postupně 
několika hudebních těles v  tuzemsku 
i zahraničí. Skládá hudbu i texty, aranžuje 
a  spolupracuje s  vynikajícími romskými 
soubory a kapelami jako jsou Terne čhave 
nebo  bratři Lázokovi.  Hraje s  big bandy, 
cimbálovými muzikami i  populárními 
kapelami. Jádrem jeho tvorby se stávají 
písně v romštině, které odrážejí jak tradiční 
hodnoty a  duchovní bohatství Romů, tak 
i  autorovu moudrost a  životní nadhled. 
Gejza Horváth, písničkář i  muzikant 
vystupuje na hudebních festivalech po celé 
Evropě, mj. v Německu, Francii, Švýcarsku, 
Španělsku nebo Maďarsku. Mnoho jeho 
písní mezi Romy zlidovělo, mezi největší 
hity patří písně Tosara nebo Lavutaris. 
Romština, odkaz předků i  prožité roky 

v tradiční romské pospolitosti měly určující 
vliv na jeho tvorbu a staly se inspiračním 
zdrojem nejen pro hudební texty. 

V 90. letech začal psát povídky, nejdříve 
romsky, a  inspiraci čerpal především 
z prostředí osady, kde vyrůstal. Společným 
jmenovatelem jeho povídek je humor 
a situační komika. Z literární tvorby vyšla 
v  roce 2006 v  nakladatelství G plus G 
povídková kniha Trispras, tři jeho povídky 
jsou i součástí antologie romské prózy Čalo 
voďi.  Paralelně s  tvůrčím psaním se od 
90. let Gejza Horváth věnuje i redaktorské 
činnosti v  romském periodiku, novinách 
Romano hangos.

Významnou roli na poli jeho veřejných 
aktivit zaujímá pedagogická činnost. 
Nejprve v  Muzeu romské kultury, kde se 
několik let podílí na výuce romského jazyka, 
později pak dlouhodobě ve sdružení IQ 
Roma servis. Sám říká, že prací s mladými 
hudebníky splácí morální i  společenský 
dluh muzikantům, kteří učili jeho.

Dnes sám sebe definuje především 
skrze své osobní role otce a  dědečka. 
Má pět vnoučat, jeho syn Vladimír 
je kardiochirurgem, dcera Monika 
psycholožkou. Se svou manželkou Boženou, 
která byla učitelka, dokázali rodinu 
úspěšně převést skrze dramatické změny, 
které prožila celá romská společnost 
ve druhé polovině 20. století, jeho život 
spojuje to nejlepší z romské i české tradice. 
Při svých veřejných vystoupeních Gejza 
Horváth vždy zdůrazňuje klíčový vliv 
romské kultury na jeho vlastní duševní 
svět a o Romech hovoří s láskou a pokorou. 
V  medailonu natočeném Českou televizí1 
říká: „Díky Bohu, že su Rom.“ K  Romům 
samotným však nejvíce promlouvají jeho 
písně, které přímo navazují na vypravěčskou 

▲  Gejza Horváth. Foto MRK - Adam Holubovský
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Dejiny vytvára človek. Čo môžeme ve-
dieť, je to, čo sme sami vytvorili. Pojmy 
ako západná či východná Európa nie sú 
akési vnútorné časti prírody, ale kon-
cepty, ku ktorým sme vytvorili slovník, 
obraznosť a  históriu, ktorou sme ich 
priviedli k životu v  realite, začlenili ich 
do geografie a spravili ich jej súčasťou. 
Čo niečo alebo niekto je, je teda fikcia, 
ktorú svojím internalizovaním, prebe-
raním a  stelesňovaním uskutočňujeme 
v  prítomnosti a  pretvárame na reali-
tu. Nenaznačujem tým, že by tieto idey 
boli voľne lietajúcimi oblakmi bez akej-
koľvek spojitosti so zemou, ale že táto 
realita je silne fikcializovaná. Edward 
Said vo svojej knihe Orientalizmus1 tvr-
dí, že európska kultúra získala na svojej 
sile a identite tým, že sa vymedzila voči 
Orientu ako akémusi svojmu náhradné-
mu až „undergroundovému“ ja. Vzťah 
Západu a  Orientu je vždy mocenským 
vzťahom a  jeho príbeh je príbehom do-
minancie. Kým jeden má právo repre-
zentovať, druhý je odsúdený k tomu byť 
reprezentovaný. Orient slúži Európe (Zá-
padu) ako podložka, na ktorej postavil 
svoje základové múry.

Podobne Rómovia a Rómky, respektíve 
obraz o nich, ktorý sme utvorili, a ktorí 
a  ktoré žijú na európskom kontinente, 
no stále nie sú vnímaní a  vnímané ako 
plnohodnotní občania a  občianky, sú 
konštitutívnym prvkom identít mnohých 
európskych národov založenom na prin-

cípe: Čo je Róm, to nie sme my (či už je to 
Slovák, Maďar, Rumun atď.).

Od rómskej menšiny sa žiada najmä 
jedno  – aby nebola videná ani počutá, 
aby svoju etnickú identitu príslušníci 
a  príslušníčky tejto menšiny skrývali. 
Len nepovedz nahlas, že si Róm!

Keď v  roku 2017 vyšiel na Slovensku 
časopis Enter s  podnadpisom  Kultúr-
ny manuál pre súčasné rómske umenie, 
rozhostilo sa okolo neho rovnaké ticho, 
aké sa žiada od skupiny ľudí, ktorú má 
reprezentovať.

Toto číslo zostavili umelkyňa Emília 
Rigová a  teoretička Nikola Ludlová. Za-
hŕňa texty britského umelca a  umelky-
ne Delaine a Damiana Jamesa Le Basa, 
či umelca a teoretika rovnakého pôvodu 
Daniela Bakera, srbskej filozofky Jeleny 
Savić, českej spisovateľky Ivety Kokyovej, 
samotnej Emílie Rigovej a Nikoly Ludlo-
vej,  slovenského výtvarníka Roberta Ga-
briša a ďalších. Okrem týchto textov sa 
tu nachádzajú aj odpovede na dotazník, 
ktorý pripravili editorky čísla. Prostred-
níctvom neho majú čitatelia a čitateľky 
možnosť spoznať rôzne postoje jednotli-
vých autorov a autoriek týkajúce sa róm-
stva, toho, čo to znamená byť Rómom 
a Rómkou, alebo čo je to rómske umenie. 
Obsah časopisu jej tvorcov a  tvorkyne 
a  prispievateľov a  prispievateľky nijako 
neesencializuje, ani neuprednostňuje 
jednu ich identitu pred druhou. Neredu-
kuje ich na etnickú identitu, ale sa sna-

Než sa spýtate
Úvaha o vydaní časopisu ENTER+
Kultúrny manuál pre súčasné rómske umenie
Bratislava: Dive Buki, 217, 96 s.
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1 SAID, Edward. Orientalism. New York:  
Vintage Books, 1994.

ží dekolonizovať ich imagináciu o  sebe 
samých, ktorej tvorbu sme im odopreli 
alebo značne obmedzili.

Politika uznania

Množstvo prúdov súčasnej politiky re-
aguje na potrebu či vyslovene požiadav-
ku uznania. Táto potreba či požiadavka 
prichádza od menšín, subalterných sku-
pín, od niektorých foriem feminizmu a od 
skupín presadzujúcich politiku „multi-
kulturalizmu“. Boj o uznanie – treba do-
dať, že v  týchto konkrétnych prípadoch, 
keďže v inom kontexte by sa dalo označiť 
aj za hnaciu silu nacionalistických hnu-
tí  – vychádza z  tézy, že existuje priame 
spojenie medzi uznaním a  identitou. 
Nejde tu však o identitársku politiku, ale 
o  uznanie identít v  politike, ako vo svo-
jej eseji Politika uznania (The Politics of 
Recognition) píše filozof Charles Taylor.2 
Identita je tu ponímaná ako naše chá-
panie toho, čo sme, chápanie našich zá-
kladných čŕt ako ľudských bytostí. Naša 
identita je však čiastočne utváraná ako 
uznaním, tak jeho absenciou či akýmsi 
„chybným uznaním“. Uznanie má rôzne 
podoby. Sociológ Paul Michael Garrett, 
okrem odopretia či nedostatku uznania, 
načrtáva tri.

Vykrikovanie gadža: Ty lenivý cigán! 
je príkladom „adverzného uznania“, 
ktoré vychádza z  negatívnych stereoty-
pov, ktorými sú príslušníci a  prísluš-
níčky rómskeho etnika stigmatizovaní 
a  stigmatizované. „Byrokratické uzna-
nie“ je formou „odfajkávania“ v  tabuľ-
kách. V prípade umeleckých inštitúcií to 
vyzerá nasledovne: ženy-umelkyne-má-
me, rómski umelci a  umelkyne-máme, 
queer umelci a umelkyne-máme, atď. Ta-

kéto uznanie, i keď mnohokrát dôležité, 
sa nedá považovať za inklúziu smeru-
júcu k  rovnému spoločenskému posta-
veniu rôznych skupín a  vybudovaniu 
infraštruktúr, ktoré by takéto postavenie 
umožňovali a  udržiavali, ale prinajlep-
šom za rátanie „položiek“.

Čo však Rómovia a  Rómky žiadajú, 
a nemali by žiadať nič menej, je, aby ich 
hlas bol rovný iným hlasom, aby ich exis-
tencia bola rovná iným existenciám, aby 
sme si ich kultúru vážili a rešpektovali, 
aby sme ich rozoznávali ako plnohod-
notných ľudí. Takéto uznanie je formou 
„komplexného uznania“ a  prejavom 
lásky a úcty.

Táto rovnosť však nemá byť založená 
na idei falošnej univerzality. Európska či 
biela dominancia dala vzniknúť formám 
nadvlády, ktoré nielen potlačili iné kultú-
ry, ale zároveň neboli schop-
né uznať ich hodnotu. Rovné 
(komplexné) uznania teda 
neznamená len  prijať fakt, 
že všetci máme ako ľudské 
bytosti rovnú hodnotu a po-
tenciál, ale aj akceptovať, 
že rovná je zároveň hodno-
ta toho, ako s týmto poten-
ciálom naložíme alebo sme 
naložili. Inými slovami, nie 
sme si rovní a rovné len ako 
ľudské bytosti s  odlišnými 
identitami, ale rovnako je 
rovná hodnota našich odliš-
ných kultúr. Rómski umelci 
a  umelkyne nesmú žiadať 
nič menej ako možnosť stať 
sa významnými umelcami 
a  umelkyňami nielen dejín 
rómskeho umenia, ale dejín 
umenia všeobecne.

2 TAYLOR, Charles – GUTMANN, Amy. Multi-
culturalism and „The Politics of Recognition“: 
An Essay. Pronceton: Princeton University 
Press, 1992.
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3 FANON, Franz. Psanci této země – Postko-
loniální myšlení V. Praha: Tranzit, 2015. Uznať hodnotu a prínos rómskej men-

šiny a jej kultúry v minulosti a súčasnos-
ti však nestačí. Musíme si uvedomiť jej 
zásadný význam pre politickú imaginá-
ciu pri formovaní spoločností budúcnos-
ti. V súčasnosti sme svedkami toho, ako 
sú rôzne emancipačné hnutia zbavova-
né svojho revolučného potenciálu tým, 
že ich boj o  uznanie je interpretovaný 
ako boj o uznanie individuálnych identít 
alebo skupín identít. Takéto uznanie je 
dôležité. Avšak útlak, ktorému je róm-
ska menšina vystavená, je spôsobený 
sociálnymi štruktúrami definovanými 
rasizmom a  kapitalizmom. Nestačí po-
žadovať komplexné uznanie. Je treba 
žiadať štrukturálnu zmenu.

Boj o reprezentáciu

Tento boj o uznanie je zároveň bojom 
o  reprezentáciu. Psychiater Frantz Fa-
non vo svojej knihe Psanci této země 
(The Wretched of the Earth)3 tvrdí, že 
najsilnejšou zbraňou kolonizátora bolo 
uvalenie znehodnocujúceho obrazu kolo-
nizovaných na podrobených. Aby sa kolo-
nizovaní a kolonizované vymanili z tejto 
nadvlády, musia sa najprv tohto seba-ob-
razu menejcennosti zbaviť. Boj o odlišný 
seba-obraz sa musí odohrať jednak vo 
vnútri kolonizovaného a  kolonizovanej, 
jednak smerom von, proti svojmu kolo-
nizátorovi. Na zmene tohto seba-obrazu 
sa však podieľajú nielen vedci a vedkyne, 
politici a političky a iní a iné, ale aj umel-
ci a umelkyne.

Vydanie časopisu Enter s  podnad-
pisom Kultúrny manuál pre súčasné 
umenie je z  tohto hľadiska zásadným 
počinom nielen v  slovenskom kontexte. 
Rómske umenie tu nie je prezentované 

ako mŕtvy artefakt či prinajlepšom jeho 
romantizovaná predstava, ani nie je vy-
kreslené ako naivné a apolitické, ale ako 
živé a meniace sa, a disponujúce poten-
ciálom narušiť a vytvoriť si svoju vlastnú 
reprezentáciu.

Na žiadnu z otázok, čo je rómstvo ale-
bo rómske umenie, alebo čo to znamená 
byť Rómom či Rómkou, neexistuje a nie 
je potrebné, aby existovala jednoduchá 
odpoveď. Je však možno rovnako dôležité 
(ak nie ešte dôležitejšie), aby sa Rómovia 
a Rómky pýtali, čo chcú, aby byť Rómom 
a  Rómkou znamenalo, čím chcú, aby 
rómske umenie a rómstvo bolo, a vydali 
sa tak na cestu utvárania svojej vlastnej 
definície a reprezentácie.

Keď lingvistovi a historikovi Ianovi Han-
cockovi kladú akékoľvek otázky spojené 
s  rómstvom, už celkom bežne odovzdá 
akýsi zoznam „povinného“ čítania, kto-
rý si musí dotyčný človek prečítať a  na-
študovať predtým, ako rozhovor na túto 
tému začnú. Je presvedčený, že kým sa 
isté poznanie nestane bežným a  kým sa 
história Rómov a  Rómiek nestane našou 
vlastnou, spoločnosť nebude schopná 
uznať a prijať ich hodnotu. Rada by som 
týmto vyzvala (nielen) slovenských umel-
cov a  umelkyne, kultúrnych pracovníkov 
a  pracovníčky a  kohokoľvek, komu nie je 
tento svet ľahostajný, aby zaradili vydanie 
Enteru Kultúrny manuál pre súčasné róm-
ske umenie do svojho zoznamu literatúry 
predtým, ako budú chcieť začať akúkoľvek 
debatu na tému: Čo je to súčasné rómske 
umenie? Čo to znamená byť Róm a Róm-
ka? Čo to znamená byť rómskym umelcom 
a umelkyňou na Slovensku? Je to to najme-
nej, čo môžeme urobiť. Bez tohto poznania 
bude akýkoľvek rozhovor stratou času.

 Kristina Országhová
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Recenzovaná publikace vydaná v  závěru 
roku 2017 je rozšířenou verzí původní dizer-
tační práce nazvané Citizens of Gypsy origin: 
The Roma in the Reconstruction of Czecho-
slovakia, 1948–1989, kterou Celia Donert 
obhájila pod vedením historičky Victorie 
de Grazia na European University Instiute 
v  italské Fiesole v  roce 2008. The Rights of 
the Roma je první monografií Celie Donert, 
některé její kapitoly ovšem vycházejí ze statí 
a  článků již dříve publikovaných.1 Doba, 
jež uplynula od obhájení dizertační prá-
ce i od uveřejnění dílčích úžeji zaměřených 
kratších textů se ovšem na výsledném textu 
nepodepsala jeho menší aktuálností, ale na-
opak byla autorkou využita k pokračování ve 
výzkumu historických pramenů a  pro další 
precizaci jejích úvah a závěrů při prezenta-
cích na konferencích a v diskuzích s širokým 
spektrem badatelů z  mnoha zemí, včetně 
České republiky a  Slovenska, jichž se téma 
knihy týká nejvíce.

Celia Donert je britská historička soudo-
bých evropských dějin se zvláštním zamě-
řením na sociální hnutí, státní socialismus 
a  historickou problematiku lidských práv. 
Kromě výše uvedené univerzity studovala na 
Oxfordské univerzitě, UCL School of Slavonic 
and East European Studies, dále působila 
na Zentrum für Zeithistorische Forschung 
v  Postupimi, Wissenschaftszentrum v  Ber-
líně, Ústavu soudobých dějin AV ČR, Ústavu 
hospodářských a sociálních dějin UK, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales 
v Paříži, Slovenské akademii věd, pracovala 

také pro OSCE (Organizace pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě) a Evropskou komisi. 
Od roku 2012 působí na historickém ústavu 
University of Liverpool, přičemž v  sou-
časnosti vyučuje dějiny lidských práv na 
Vídeňské univerzitě a  na Ústavu světových 
dějin Freie Universität v Berlíně. Působí také 
v redakcích významných odborných periodik 
jako Contemporary European History, Social 
History nebo Romani Studies.2

V současné době (2017–2019) je také spolu 
se svou kolegyní z University of Liverpool Eve 
Rosenhaft řešitelkou projektu Legacies of 
the Roma Genocide in Europe since 1945, an 
AHRC-Funded Research Network podpořené-
ho Arts and Humanities Research Council. 
Cílem projektu je podpořit mezinárodní vý-
měnu poznatků, zkušeností a výsledků histo-
rického i dalšího sociálně-vědního výzkumu 
kontextualizujících otázku: Jak perzekuční 
a genocidní politiky a praktiky v Evropě 30. 
a 40. let ovlivnily sociální, politické a kultur-
ní dějiny Romů po roce 1945?3 V rámci projek-
tu byla například uspořádána mezinárodní 
konference Tracing the Legacies of the Roma 
Genocide: Families as Transmitters of Expe-
rience and Memory, jež se konala v Praze ve 
dnech 20.–22. září 2017 ve spolupráci s Praž-
ským fórem pro romské dějiny při Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR.4 

Kniha The Rights of the Roma je rozděle-
na do osmi kapitol chronologicky pokrýva-
jících období ohraničené na jedné straně 
rokem 19195 a  na straně druhé obdobím 
politických, společenských a  ekonomic-

Celia Donert
The Rights of the Roma The Struggle for Citizenship in Postwar Czechoslovakia 
New York: Cambridge University Press 
2017, 297 s.
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1 Předobraz druhé kapitoly Stalinist Gypsy 
Workers vyšel jako DONERT, Celia. „The 
Struggle for the Soul of the Gypsy“: Mar-
ginality and Mass Mobilisation in Stalinist 
Czechoslovakia. Social History. 2008, 33(2), 
s. 123–144. Šestá kapitola Prague Spring 
for Roma! vychází ze stati DONERT. Celia. 
The Prague Spring and the „Gypsy Questi-
on“: A  Transnational Challenge to the So-
cialist State. In. Prostest withouth Borders: 
Contentious Politics in Europe since 1945. 
New York: Berghahn Books, 2011, s. 32–48. 
Sedmá kapitola The 1970s: Human Rights, 
Minority Rights, Roma Rights? je zase posta-
vena na textu DONERT. Celia. Charter 77and 
the Roma: Human Rights and Disent in So-
cialist Czechoslovakia. In. Human Rights in 
the Twentieth Century. New York: Cambridge 
University Press, 2011, s.191–201.
2 Dr Celia Donert, BA, MA, Ph.D. Senior Lectu-
rer in Twentieth-Centiry History [online]. [cit. 
28.  8.  2018]. Dostupné z  https://www.liver-
pool.ac.uk/history/staff/celia-donert/
3 Přímo na webové stránce projektu je zá- 
kladní otázka projektu formulována takto: 
„How the genocidal policies pursued in Euro-
pe betweem the mid-1930s and 1945 have 
shaped the social, political a cultural history 
of Roma since 1945.“ About the Network [on-
line]. [cit. 28. 8. 2018]. Dostupné z https://ro-
malegacies1945.wordpress.com/
4 Dědictví romské genocidy. Rodiny jako mís-
ta předávání zkušeností a  paměti [online]. 
[cit. 28.  8.  2018]. Dostupné z  http://www.
romanihistories.usd.cas.cz/cs/konference/
dedictvi-romske-genocidy-rodiny-jako-mis-
ta-predavani-zkusenosti-a-pameti/
5 Tento rok je pro autorku mezníkem vzhle-
dem k utváření a upevňování nových politic-
kých hranic v etnicky a národnostně hetero-
genním prostředí střední a  východní Evropy 
na základě poválečných mírových dohod.
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v  těchto otázkách s  vývojem před rokem 
1945 a po roce 1989 i ve srovnání s vývojem 
konceptualizací těchto termínů na západ 
od tzv.  Železné opony. V  knize publikova-
né výsledky výzkumu historických prame-
nů se tak stávají důležitým příspěvkem 
k  odborné diskuzi o  dějinách občanských 
a  lidských práv a  historické téma, jež by 
mohlo být tradičně vnímáno jako příspěvek 
k  samostatně pojímaným „romským ději-
nám“ či „dějinám Romů“ je díky ní posou-
váno mezi integrální součásti obecného 
promýšlení politických a sociálních dějin.8

Autorkou sledované osudy a práce zejmé-
na romských (ale i pro-romských) aktivis-
tů pracujících na zajištění přístupu Romů 
k  občanským právům v  poválečném Čes-
koslovensku  – s  přesahem do vzdálenější 
minulosti v kapitole Legacies of 1919 – jsou 
sledovány v  kapitolách věnovaných těsně 
poválečnému období a 50. letům (v perspek-
tivě Romů žijících v  industrializovaném 
a  urbanizovaném prostředí i  těm žijícím 
převážně v prostředí slovenského venkova), 
době konce 50. let charakterizované repre-
sí vůči „kočovníkům“, 60. letům vedoucím 
k  dříve neprůchodnému naplnění někte-
rých iniciativ angažovaných Romů v obdo-
bí Pražského jara, dobou tzv. normalizace, 
kdy se častěji v souvislosti s Romy objevuje 
koncept lidských a  menšinových práv, až 
po mnohými Romy vnímanou „ztrátu prá-
v“9 po roce 1989. Zaměření textu na kon-
krétní aktéry historického procesu boje 
za občanská práva Romů čtenáří dovoluje 
nahlédnout často velmi osobní perspektivu 
romských aktivistů. Ve spojení s  citlivostí 
autorky k tématu genderu v soudobých dě-
jinách10 se díky této knize otvírá možnost 
nahlédnout názory, práci a  životní osudy 
romských aktivistek, zejména Eleny Lac-
kové (1921–2003), jejíž životní příběh byl 

prozatím znám převážně jen díky autobio-
grafii Narodila jsem se pod šťastnou hvěz-
dou.11 Důraz na romské aktéry a pohled na 
problematiku přístupu Romů k občanským 
a lidským právům jako na historický proces 
sestávající z neustálého vyjednávání pozic 
jednotlivých aktérů umožňuje autorce 
programově a  komplexně polemizovat 
s  vizí Romů jako marginální a  sociálně 
patologické skupiny na okraji společnosti. 
Kromě celé řady nových historických 
poznatků považuji právě tento úhel 
pohledu za jeden z největších přínosů této 
publikace.

Příslovečný pohled zvenčí prezentovaný 
v práci britské historičky má potenciál in-
spirovat nové bádání o místě Romů v čes-
koslovenských dějinách v období existence 
Československé a později České republiky, 
za nímž se v rámci blížícího 
se 100. výročí existence těch-
to státních útvarů ohlížíme. 
Kniha, jako impulz nového 
promýšlení historického na-
rativu a nahlížení na Romy 
v  rámci práce humanitních 
věd vůbec, může velmi dobře 
doplnit vynikající práci Ce-
lie Donert, kterou spolu se 
svými kolegy odvádí v rámci 
mezinárodního networkin-
gového projektu Legacies of 
the Roma Genocide in Euro-
pe since 1945, do nějž jsou 
také zapojeny české institu-
ce a badatelé.

 Dušan Slačka
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kých změn po roce 1989 s tím, že největší 
důraz je kladen na období po roce 1945. 
Monografická prvotina Celie Donert je za-
ložena na rozsáhlém archivním výzkumu 
dokumentů uložených v centrálních, regio-
nálních, specializovaných a muzejních ar-
chivech v České republice a na Slovensku. 
Kromě již známých pramenů badatelsky 
objevuje prameny další, které doposud ne-
byly historiky využity – například materiá-
ly k některým romským aktivistům uložené 
v Archivu bezpečnostních složek. Impresiv-
ní soupis bibliografie a  dalších zdrojů je 
kromě publikovaných a  nepublikovaných 
archiválií rozdělen na memoáry a  belet-
rii, publikace etnografické, sociologické, 
antropologické a  demografické, noviny 
a časopisy a sekundární literaturu. Kniha 
je doplněna obrazovými přílohami pochá-
zejícími z  Národního filmového archivu, 
Romského institutu v  Bratislavě, Archivu 
Gypsy Lore Society na University of Liver-
pool a z Muzea romské kultury.

Kromě šíře autorkou zpracovaného pra-
menného materiálu je ovšem pozoruhodný 
zejména její interpretační přístup. Donert 
si neklade za cíl napsat definitivní ději-
ny Romů v  Československu v  době téměř 
korespondující s Hobsbawmovým Krátkým 
20. stoletím6 ani v době státní socialismu 
(či diktatury komunistické strany), ale  – 
jak již název publikace napovídá – snaží se 
o nahlížení postavení Romů v Českosloven-
sku skrze optiku občanských, menšinových 
a  lidských práv. Lidskoprávní pohled na 
situaci Romů jako jednotlivců i romských 
komunit v současnosti i v kontextu histo-
rického bádání není sice ničím novým, ale 
dosavadní odborná literatura vykreslovala 
Romy téměř výhradně jako oběti – oběti ra-
sově motivované perzekuce a genocidy v ob-
dobí druhé světové války, diskriminačních 

politiky a sociálního inženýrství v režimu 
komunistické strany či oběti sociálních 
a  ekonomických změn transformace 90. 
let. Ne že by tento přístup nebyl validní. 
Celia Donert ale tento „předpojatý pohled 
na Romy jako na nediferencovanou skupi-
nu obětí porušování lidských práv v Evro-
pě 20. století“7 doplňuje o dosud převážně 
absentující úhel pohledu, v němž Romové 
nemusí být nutně na okraji historického 
narativu, ale jako aktivisté (intelektuálové, 
studenti, dělníci či ženy), se objevují v sa-
mém centru historického boje o  přístup 
jednotlivců i skupin k občanským právům. 
Do jádra zájmu autorky se tak dostávají 
společensky a  politicky angažovaní 
Romové a  Romky, které nahlíží jako 
subjekty snažící se ve specifických spole-
čenských a politických podmínkách zejmé-
na poválečného Československa o zajištění 
participace na dobově i regionálně podmí-
něné představě občanských práv. Koncepce 
knihy je tedy rámována diskurzem kon-
ceptu občanských, menšinových a lidských 
práv, přičemž tato problematika v kontex-
tu vývoje poválečného Československa cha-
rakterizovaného komunistickou ideologií, 
státním socialismem, působením disentu 
i  situací v  zahraničí také stála dlouhou 
dobu v pozadí zájmu badatelů. Totalitární 
interpretace nedávné minulosti ztotožňu-
jící koncepty občanských a  ještě více lid-
ských práv téměř výhradně s  prostředím 
západních liberálních demokracií dlouho 
nezavdávala impulsy k tomu, aby byla dife-
rencovanějším přístupem promýšlena úlo-
ha těchto konceptů v prostředí společností 
tzv. východního bloku. Donert tuto proble-
matiku řeší v perspektivě historického vý-
voje pojímání občanských, menšinových 
a  lidských práv v  tzv.  socialistických reži-
mech, v kontextu kontinuit a diskontinuit 

8 K  potřebě zařazení výzkumu minulosti Ro- 
mů v  Československu do širších histo- 
rických narativů viz  například rozhovor 
SLAČÁLEK, Ondřej. Upírané dějiny Romů. 
Rozhovor s  Kateřinou Čapkovou, Helenou 
Sadílkovou a  Pavlem Balounem [online]. 
Novinky.cz 11. 4. 2018 [cit. 28. 8. 2018]. Do-
stupné z  https://www.novinky.cz/kultura/
salon/468655-upirane-dejiny-romu-rozho-
vor-s-katerinou-capkovou-helenou-sadilko-
vou-a-pavlem-balounem.html
9 Osmou kapitolu své knihy sama Donert na-
zvala Losing Rights after 1989?
10 Autorka se tomuto tématu věnuje 
např. v textu DONERT, Celia. Women’s Rights 
in Cold War Europe: Desentangling Feminist 
Histories. Past & Present, 2013. 218(8), s. 
180–202.
11 LACKOVÁ, Elena. Narodila jsem se pod 
šťastnou hvězdou. Praha: Triáda, 1997. 
a  LACKOVÁ, Elena. Narodila jsem se pod 
šťastnou hvězdou. 2. vydání. Praha: Triáda, 
2002.

6 HOBSBAWM, E. J. Věk extrémů: Krátké 20. 
století 1914–1991. Praha: Argo, 1998.
7 Z  anglického originálu přeložil autor re- 
cenze. Celá pasáž originále zní: „Yet a  far 
more comlex history lies behind these 
preconceptions about ‚the Roma‘ as an 
undifferentiated group of victims of human 
rights violations in twentieth-century 
Europe.“ DONERT. Celia. The Rights of the 
Roma. The Struggle for Citizenship in Post-
war Czechoslovakia. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2017, s. 1.
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PŘECHODNÉ VÝSTAVY

V  roce 2017 jsme kromě dvou 
přechodných výstav v  prostorách 
Muzea, navázali spolupráci s  Mo-
ravskou galerií a  společně jsme 
uspořádali výstavu romského umění 
v Místodržitelském paláci.

Poklad Romů / Amare somnaka. 
Tajemství romského šperku
7. 10. 2016–30. 4. 2017

Tradiční zlaté a  stříbrné šperky, 
historické unikáty a současné šper-
ky úspěšných romských designérek 
byly poprvé k vidění na jednom mís-
tě. Pod záštitou ministra kultury 
České republiky Daniela Hermana.

Kurátoři: Jana Horváthová, Jana 
Habrovcová, Katarína Gecelovská, 
Ján Šariský

Parno gras
Nihad Nino Pušija
12. 5.–24. 9. 2017

Výstava fotografií Romů napříč 
Evropou

Kurátoři: Adam Holubovský, Anna 
Babjárová

Výstava renomovaného fotografa 
ze Sarajeva, Bosny a  Hercegoviny 
Nihada Nina Pušiji, žijícího v Berlí-
ně, který více než 20 let používá své 
fotografie k dokumentování situace 
Romů z  bývalé Jugoslávie coby ne-
žádoucích uprchlíků před balkán-
skou válkou.

Bez nenávisti? / Hate Free?
13. 10.–25. 2. 2018

Kurátoři: Katarína Gecelovská, ex-
terně: Zuzana Štefková

Výstava prezentovala současné 
angažované umění v  jeho různých 

podobách. Výstava původně vzešla 
z  výzvy HateFree Art reagující na 
nárůst nenávistných postojů vůči 
menšinám v ČR. Její současná podo-
ba koncipovaná ve spolupráci s Mu-
zeem romské kultury se zaměřila na 
romskou menšinu.

Koncepce výstavy vycházela z pře-
svědčení, že neutěšené postavení 
romské menšiny v  naší společnos-
ti je důsledkem systematického se-
lhávání mechanismů, které by měly 
zajistit důstojné podmínky k životu 
všem lidem bez ohledu na jejich bar-
vu pleti či etnický původ.

Vystavující umělci: Kundy Crew 
(SK), Ivanka M. Čonková (CZ), Mag-
da Fabiańczyk (PL), Lukáš Houdek, 
Milan Kohout, Míša Pospíšilová Krá-
lová, Tamara Moyzes, Csaba Nemes 
(HU), Romane Kale Panthera, To-
máš Rafa (SK), Moje Ralsko, Fran-
ceska a Sára, Richard Wiesner (CZ).

Muzeum svojí činností koná veřejnou službu zaměřenou na celou veřejnost, Romy i Neromy měrou stejnou 
a nerozdílnou. Návštěvnická čísla za rok 2017 pak poskytují konkrétní představu o tom, jaký je zájem veřej-
nosti o aktivity Muzea romské kultury:

  NÁVŠTĚVNOST         celkem 36 780 návštěvníků
     z toho výstavy muzea vidělo 30 971 návštěvníků
  edukační programy v rámci školních skupin navštívilo 5 011 návštěvníků

Výběr z přehledu činnosti Muzea romské kultury 
za rok 2017
Zkrácená verze výroční zprávy, která je v plném znění zveřejněna na webu 
muzea a je součástí tohoto bulletinu na přiloženém CD.

Výběr z přehledu činnosti Muzea romské kultury za rok 2017 NERECENZOVANÁ ČÁST

 

▲  Práce se studenty ve stále expozici MRK, 2017. Foto MRK - Adam Holubovský
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O kosmos Hino Kalo / Vesmír je 
černý
3. 11.–28. 1. 2018

Moravská galerie  – Místodržitel-
ský palác, Brno

Kurátoři: Anita Somrová, externě: 
Ladislava Gažiová, Ondřej Chrobák, 
Natálie Drtinová

Výstava prezentuje neobvyklé na-
hlížení na uměleckou tvorbu Romů, 
která je tradičně zahrnována do ka-

tegorie Art Brut – do umění outside-
rů, a to jak ve vztahu k uměleckému 
kánonu, tak ve společnosti obecně. 
Je zatížena předsudky spojený-
mi s  ustálenými folklorními moti-
vy, romantizující nomádskou vizí 
a  spontánní kreativitou vymykají-
cí se tendencím, které se vyskytují 
v  umělecké historii. Vyzdvihnutím 
formálních momentů tvorby, jež 
mají afiliaci k  „obecným“ dějinám 

umění, a  díky časovému ukotvení 
děl tato výstava zdůrazňovala dobo-
vé okolnosti jejich vzniku. Zdůraz-
nila vazby uměleckých děl ke kon-
krétním historickým momentům, 
významným v úsilí o zrovnoprávně-
ní Romů, jež zásadním způsobem 
formovaly romskou kulturu, ale 
zároveň prezentovala současné an-
gažované umění etablovaných rom-
ských umělců.

▲ 

▲

 Pohled do expozice výstavy Kosmos Hino Kalo / Vesmír je černý v Místodržitelském paláci Moravské galerie, 2017–2018. 

Foto MRK – Adam Holubovský
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FILMOVÉ VEČERY:
■ 6. 1. Promítání dokumentu FC 
Roma
Férová družstevní kavárna Tři Ocás-
ci, Brno

Po projekci následovala diskuze 
s Alicí Sigmund Herákovou, pracov-
nicí MRK na rodičovské dovolené.

■ 10. 6. Národní filmový archiv – 
open air projekce filmu Čarovné 
oči (1923)

V  Praze proběhla projekce němé-
ho snímku Čarovné oči s živým hu-
debním doprovodem v podání kape-
ly The Harmonic Play. Knihovnice 
MRK Milada Závodská zajistila před 
projekcí odborný úvod.

■ 15. 6. Filmový večer s projekcí fil-
mu Tulakóna (1986)

Film Tulakóna představuje v histo-
rii československé kinematografie na-
prostý unikát. Vznikl v roce 1986 jako 
televizní snímek natočený na 16mm 
kameru a jeho předlohou byla pohád-
ka romské spisovatelky Tery Fabiáno-
vé, kterou podle autorčina vyprávění 
zapsala romistka Milena Hübschman-
nová. Projekce filmu byla uvedena 
krátkým odborným slovem o autorce 
předlohy Teře Fabiánové z úst knihov-
nice Milady Závodské, dále o  kontex-
tu vzniku filmu promluvila romistka 
a filmová kritička Františka Dvorská. 
Po projekci filmu následovala debata, 
k  níž pozvání přijali režisérka Jana 
Ševčíková, hudebník Jiří Stivín a  je-
den ze zakladatelů Perumosu  – pan 
Miroslav Rusenko. Po besedě následo-
val komorní koncert Jiřího Stivína.

■ 13. 11. Promítání dokumentár-
ního filmu Ať jsi Rom kdekoli na 
světě, jsi pořád Rom (Robin Stria, 
2017)

Promítání a  následná diskuze 
s autorem filmu nejen o cestě a se-
tkání Romů a Romek na jižním Kav-
kaze, organizátor NESEHNUTÍ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
■ 8. 2. Divadelní představení 
Cikánský boxer a beseda s his-
torikem MRK u příležitosti Dne 
památky obětí holocaustu a před-
cházení zločinům proti lidskosti

Buranteatr, Sokolský Stadion, 
Kounicova 22, Brno

Monodrama Cikánský boxer odráží 
skutečný životní příběh Sinta Johan-
na Trollmana – mistra Německa v po-
lotěžké váze. Po samotné inscenaci 
proběhla diskuse s historikem muzea 
Dušanem Slačkou, hercem Filipem Te-

llerem a  režisérkou Gabrielou Žena-
tou. V rámci akce byla prezentována 
putovní výstava Genocida Romů.

AKCE PRO VEŘEJNOST

VZDĚLÁVACÍ A LEKTORSKÁ 
ČINNOST

Komunikace lektorů a  návštěvníka 
je v  našem muzeu jedním z  nejefek-
tivnějších způsobů, jak veřejnost in-
formovat o kultuře a historii, ale také 
o současnosti Romů. Zajišťujeme akce 
jednorázové (např.  přednášky či ko-
mentované prohlídky dle objednávky) 
i pravidelné přednáškové cykly. Ve spo-
lupráci s  Odborným oddělením při-
pravujeme vzdělávací programy pro 
základní, střední a  vysoké školy, pro 
vybrané skupiny (pedagogičtí pracov-
níci, knihovníci, policisté, vězeňská 
služba, státní zaměstnanci  apod.) 
a veřejnost. Věnujeme se i práci s pře-
vážně romskými dětmi z okolí muzea.

O  edukační programy muzea je 
ze strany škol i  volnočasových zaří-
zení trvalý zájem, v  průběhu roku 
2017 tyto programy absolvovalo 
3941 návštěvníků. Realizovali jsme 
201 programů. Naprostá většina 
programů tematicky vychází ze stálé 

expozice Příběh Romů, další byly vě-
novány holocaustu Romů, problema-
tice předsudků a stereotypů, překáž-
kám Romů ve vzdělávacím procesu, 
romským tématům v médiích…

V průběhu roku jsme připravili bo-
hatý doprovodný program ke všem 
přechodným výstavám. Šlo zejména 
o  série tvořivých dílen zajištěných 
buď přímo autory, nebo s muzejní lek-
torkou a dále komentované prohlídky.

Z AKCÍ PRO VEŘEJNOST

Muzeum romské kultury uspořá-
dalo během roku 2017 několik desí-
tek akcí pro veřejnost. Stálicí byly již 
tradiční filmové večery či divadelní 
představení. Již tradičně jsme se po-
díleli na veřejných akcích Brněnská 
muzejní noc či Ghettofest. Loni jsme 
se také účastnili celobrněnského 
Meeting Brno a  Týdne výtvarné kul-
tury. V rámci připomínky holokaustu 
jsme spolupořádali také akci Jom-
-ha-Šoa a pietní shromáždění k uctě-

ní památky holokaustu Romů. Mezi 
zásadní akce patřilo Umělecké sym-
pozium a Ozvěny Romfestu.

▲ Workshop s polskou výtvarnicí Mał-
gorzatou Mirga Tas v rámci Týdne vý-
tvarné kultury, březen 2017, Brno. Foto 
MRK – Adam Holubovský

▲ Program pro studenty, 2017. Foto MRK – Adam Holubovský ▲ Komentovaná prohlídka výstavy Parno Gras s fotografem 
Nihadem Ninem Pušijou v rámci Brněnské muzejní noci, květen 2017, 
Brno. Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Divadelní představení Cikánský boxer a beseda u příležitosti Dne památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, Fillip Teller v roli Johanna Troll-
manna, únor 2017, Buranteatr, Brno. Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Filmový večer s projekcí filmu Tulakó-
na (1986), Milada Závodská uvádí ve-
čer, červen 2017, Café Bar Scala, Brno. 
Foto MRK – Adam Holubovský
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■ 7. 3. Pietní akt
Muzeum romské kultury si tradič-

ně připomnělo smutné výročí první-
ho velkého transportu Romů z pro-
tektorátu do koncentračního tábora 
Auschwitz II-Birkenau, který nacisté 
za přispění protektorátních bezpeč-
nostních složek realizovali 7. 3. 1943. 
Transportem bylo z  Brna odvezeno 
na tisíc romských mužů, žen a dětí. 
Většina z  nich na místě určení za-
hynula.

Pietní akt byl zahájen za pří-
tomnosti 80 hostů a  návštěvní-
ků, v  úvodu zazněl historický 
příspěvek historika muzea Dušana 
Slačky doplněný vzpomínkami 
pamětníků perzekuce Romů v době 
II. světové války v  podání Nikoly 
Bendikové a  Jany Horváthové. 
Poté promluvili pamětníci  – Jan 
Hauer zavzpomínal na osudy svých 
příbuzných, kteří prošli tábory 
v  Letech a  Osvětimi, Dezider Lacko 
se připojil vzpomínkou na svého 
tatínka a  dědečka, již zahynuli 
v koncentračním táboře v Dachau.

Pieta za oběti perzekuce a  geno-
cidy Romů v období II. světové války 
měla důstojný průběh a  navštívila 
ji řada významných osobností i ná-
vštěvníků z řad romské i neromské 
veřejnosti.

■ 7. 3. Filmový večer věnovaný při-
pomínce holocaustu Romů

V  rámci filmového večera byly 
představeny tři krátké dokumentár-
ní snímky věnované tematice pro-
tektorátního tzv. cikánského tábora 
v  Letech u  Písku, které představo-
valy tři různé pohledy a  způsoby 
audiovizuálního uchopení této pro-
blematiky. Edukační a prezentační 
film Nehodni žití (2011, Václav Hron) 
z produkce Památníku Lidice krát-
ce uvedl sám jeho autor. Snímek 
Stíny romského holocaustu (2014, 
Renata Berkyová) prezentoval po-
hled mladé romské novinářky a ak-
tivistky. Poeticky laděný snímek Ne-
zapomeňte na tohle děvčátko (1960, 
Miroslav Bárta) je vůbec prvním 
audiovizuálním ztvárněním utrpe-
ní Romů v  letském táboře. Kontext 
jeho vzniku v krátkém referátu při-
blížil historik Dušan Slačka.

▲

 Každoročně konaný pietní akt v Mu-
zeu romské kultury za uctění památ-
ky obětí romského holocaustu, bře-
zen 2017, Brno. Foto MRK – Adam 
Holubovský

PIETNÍ AKT – BŘEZEN – BRNO

▲ Zleva: Anna Šabatová, Jan Munk, 
Jáchym Kanarek, Dušan Slačka,  
každoročně konaný pietní akt v Muzeu 
romské kultury za uctění památky obětí 
romského holocaustu, březen 2017, 
Brno. Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Filmový večer věnovaný připomínce 
holocaustu Romů, březen 2017, Café 
Bar Scala, Brno. Foto MRK – Adam 
Holubovský
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■ 20.–26. 3. Týden výtvarné kultury
V roce 2017 proběhla akce s mottem S barvou ven! MRK se do ní zapojilo do-

provodným programem k výstavě Poklad Romů.

■ 3.–9. 4. BRNO – TÝDEN ROMSKÉ 
KULTURY

MRK se aktivně zapojilo do oslav 
Týdne romské kultury následujícím 
programem:
3. 4. Vázání stužek na strom 
Tolerance v Lužánkách
4. 4. Volné vstupy do výstav muzea
5. 4. Kolokvium k tématu tzv. ci-
kánského tábora v Letech u Písku 
a veřejná debata na téma: Genoci-

da Romů v období II. světové války 
a její připomínání – blíže viz oddíl 
Vzdělávací akce pro školy, instituce, 
veřejnost
6. 4. Módní přehlídka šperků Ni-
cole Taubinger a kolekce módní 
značky Gypsy Mama
v Místodržitelském paláci, Morav-
ská galerie v Brně
7. 4. Prezentační stánek MRK 
v rámci hlavního programu oslav na 
Moravském náměstí

■ 8. 4. PRAHA – MŮŽEME SPOLU
 
Romské sdružení ARA ART spo-

lečně s  dalšími neziskovými orga-
nizacemi pořádalo již potřetí osla-
vy Mezinárodního dne Romů. Jejich 
součástí byly panelové diskuze, diva-
delní představení nebo interaktivní 
videoprojekce, v  Americkém centru 
byla k vidění výstava Muzea romské 
kultury Roma Rising, kterou tvoří 
portréty romských osobností od fo-
tografa Chada Evanse Wyatta. Mu-
zeum romské kultury se představilo 
také na oslavě La Fabrika prezen-
tačním stánkem.

▲ Doprovodný program MRK k výstavě Poklad Romů v rámci Týdne výtvarné kultu-
ry, březen 2017. Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Kolokvium k tématu tzv. cikánské-
ho tábora v Letech u Písku a veřejná 
debata na téma: Genocida Romů 
v období II. světové války a její připomí-
nání, duben 2017. Foto MRK – Adam 
Holubovský

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE ROMŮ

13. 5. PIETNÍ AKT V LETECH U PÍSKU

Muzeum romské kultury díky finanč-
ní podpoře Nadačního fondu obětem 
holocaustu vypravilo autobus z  Brna 
do Letů u Písku při příležitosti konání 
tradičního květnového pietního aktu 
pořádaného Výborem pro odškodnění 
romského holocaustu. Možnosti ces-
ty na pietní akci využilo 35 zájemců, 
kteří nastoupili v Brně a v Jihlavě. Sa-
motná akce probíhala v Letech u Pís-
ku a v nedalekých Mirovicích za účasti 
významných politických, kulturních 
a společenských osobností.

▲ Pietní akt v Letech u Písku, historik Dušan Slačka a ředitelka MRK Jana Horvátho-
vá během piety, 13. 5. 2017, Lety u Písku. Foto MRK – Jana Habrovcová

▲ ▲ Pietní akt v Letech u Písku, za-
městnanci MRK s Čeňkem Růžičkou na 
hřbitově v Mirovicích, 13. 5. 2017, Lety 
u Písku. Foto MRK – Dušan Slačka

▲ Pietní akt v Letech u Písku, 
13. 5. 2017, Lety u Písku. Foto MRK – 
Jana Habrovcová
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MUZEJNÍ NOC

■ 20. 5. Brněnská muzejní noc 
(BMN)

Muzeum romské kultury se 
již tradičně zapojilo do Brněn-
ské muzejní noci a  nabídlo širo-
ké romské i  neromské veřejnosti 
volné prohlédnutí svých výstav 
a  dalších prostor pro veřejnost. 
Pro tento večer a noc byl speciál-
ně nachystán bohatý a atraktivní 
paralelní program, na nějž byl 
vstup zdarma. V  rámci ročníku 
BMN 2017 muzeum hostilo oceňo-
vanou slovenskou romskou zpě-
vačku Adrianu Drafiovou alias Gi-
tanu s  doprovodnou kapelou, na 
jejíž koncert navázala Jam sessi-
on hudebníků seskupených okolo 
mladého brněnského nahrávacího 
studia Amaro records. Program 
dále návštěvníkům nabídl exklu-
zivní komentovanou prohlídku vý-
stavy Parno Gras za přítomnosti 
samotného autora vystavovaných 
fotografií Nihada Nino Pušiji, re-
nomovaného fotografa bosenské-
ho původu. Už tradičně muzeum 
nabídlo prezentaci replik historic-
kých oděvů různých romských sku-
pin světa, v nichž byli oděni rom-
ští studenti středních a  vysokých 
škol, kteří v průběhu akce působili 
jako kustodi výstav či pomocníci 
personálu muzea.

PROGRAM:

STÁLÁ EXPOZICE Příběh Romů
VÝSTAVY: Nihad Nino Pušija: Parno Gras

V muzeu
18.00-20.30 Tisk na tašky/ dílna
18.30-19.30 Nino Nihad Pušija / pro-
hlídka výstavy za přítomnosti autora
19.30-20.30 Příběh Romů / prohlídka 
expozice s výkladem

20.30-21.30 Nino Nihad Pušija / pro-
hlídka výstavy za přítomnosti autora
21.30-22.30 Příběh Romů / prohlídka 
expozice s výkladem
22.30-23.30 Čtení z knihy Matéa Maxi-
moffa – Sudba Ursitorů

Před muzeem
19.00-19.20 Tradiční romský tanec
19.30-20.15 Adriana Drafiová – Gita-
na/ koncert

20.30-20.50 Tradiční romský tanec
21.00-21.45 Adriana Drafiová – Gita-
na/ koncert
22.00-23.30 Jam session/ hudebníci 
Amaro Records (dvůr)
+ ve výstavách kustodi v oděvech růz-
ných romských skupin světa
posezení u otevřeného ohně na dvoře 
muzea
tradiční romské pokrmy s  recepty 
v romském i českém jazyce

■ 19.–28. 5. Meeting Brno

Do druhého ročníku festivalu Meeting Brno se Muzeum 
zapojilo organizací autorského čtení Kateřiny Dubské, 
dále také účastí Jany Horváthové v diskuzi Integrace kul-
turou aneb umění jako cesta k přijetí (Meeting point – Mo-
ravské náměstí). V projektu Kateřiny Šedé ŠALINA MUSIC 
TOUR Muzeum romské kultury zajistilo vystoupení pana 
Josefa Krajčoviče, který hrál v tramvajích během 25. květ-
na, a  také vystoupením primáše Milana Horvátha a  jeho 
kapely na koncertu Šalina Music Tour (Meeting Point Mo-
ravské náměstí).▲ 

▲

 Brněnská muzejní noc v Muzeu 
romské kultury, květen 2017, Brno. 
Foto MRK – Adam Holubovský

▲

 Šalina Music Tour – v rámci festivalu Meeting Brno za muzeum 
vystoupil primáš Milan Horváth s vlastní cimbálovou kapelou, 
květen 2017, Brno. Foto MRK – Zuzana Šestáková
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PIETNÍ AKT – SRPEN – HODONÍN U KUNŠÁTU

■ 20. 8. Pietní akt v Hodo-
níně u Kunštátu

Pietní akt v Hodoníně u Kun-
štátu proběhl za účasti před-
sedy vlády Bohuslava Sobotky 
a  dalších osobností, zejména 
zástupců ambasád a  kultur-
ních institucí. Účast byla kolem 
200 osob. Nejdříve proběhlo za-
hájení u informačního kamene 
před již zkolaudovaným areá-
lem památníku, poté jsme se 
přesunuli na tzv. Žalov (místo 
hromadných hrobů v lese), kde 
jsme uctili památku romských 
obětí místního tzv. cikánského 
tábora položením věnců a kvě-
tin a  zapálením svíček. Poté 
následovaly projevy premiéra 
Sobotky, náměstka ministra 
pro lidská práva Davida Beňá-
ka, zástupce ředitele Památní-
ku Terezín historika Vojtěcha 
Blodiga, náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje Martina 
Malečka, správce památníku 
Jakuba Seinera (NPMK), Pavla 
Frieda za Židovskou obec Brno 
a pamětnice Margity Lázokové, 
akce se účastnil též předsta-
vitel Romů v  Polsku  – Roman 
Kwiatkowski z  Osvětimi. Dal-
ší část pietního shromáždění 
se konala na obecním hřbito-
vě v  Černovicích uctěním pa-
mátky zejména dětských obětí 
tzv. cikánského tábora v Hodo-
níně u Kunštátu.

GHETTOFEST

■ 10. 6. (sobota) 

Ghettofest – pouliční festival pro 
všechny, pořadatelé: spolky Tripi-
tika, Odjinud

Street festival se poprvé odehrá-
val v budově bývalé káznice a v par-
ku Hvězdička. Festival ve své dra-
maturgii záměrně neakcentuje 
jednu linku, cíl, hledisko, ale pro-
filuje se jako široká platforma pro 
různé aktivity, projekty, performan-
ce, diskuze  apod., které jsou něja-
kým způsobem tematicky či lokál-
ně inspirovány danou lokalitou. Je 
organizován lidmi, kteří v  lokalitě 
žijí, žili nebo k ní mají úzký osobní 
vztah.

Program v muzeu:
10.00 – taneční workshop Veroniky 
Kačové
13.00 a  17.00  – komentované pro-
hlídky stálé expozice Příběh Romů 
a  přechodné fotografické výstavy 
Parno Gras Nihada Nina Pušiji

14.00  – beseda  – Romská stopa, 
diskutovali: novinářka a  pracovni-
ce Muzea romské kultury Alica Sig-
mund Heráková a ředitel romského 
střediska Drom Miroslav Zima. Be-
seda byla věnovaná osobnosti zná-
mého brněnského primáše Eugena 
Horvátha a  přejmenování parku 
Hvězdička po této osobnosti.

15.00 – výtvarná dílna – tisk na tašky
16.00  – beseda  – Vize komunity  – 
nová sousedství. Diskuze byla ori-
entovaná na budoucnost celé ob-
lasti, v  jejímž centru sídlí Muzeum 
romské kultury, a měla být úvodem 
k  dlouhodobějšímu hledání vize lo-
kality.

▲ Pouliční festival Ghettofest, 10. 6. 2017, Brno. Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Pouliční festival Ghettofest, 10. 6. 2017, Brno. Foto MRK – 
Adam Holubovský

▲ Beseda Romská stopa s novinářkou a pracovnicí Muzea rom-
ské kultury Alicí Sigmund Herákovou a ředitelem romského stře-
diska Drom Miroslavem Zimou. Foto MRK – Adam Holubovský
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■ 10.–17. 9. Umělecké sympózium
Externí kurátorka: Ladislava Gaži-

ová
Sympózium bylo podpořeno Vise-

grádským fondem. Záštitu nad sym-
póziem i výstavou v Místodržitelském 
paláci převzal ministr kultury České 
republiky Daniel Herman a primátor 
města Brna Petr Vokřál.

Cílem sympózia bylo uspořádat 
setkání profesionálních a  neprofe-
sionálních tvůrců a  mezigenerační 
dialog. Sympózium s  mezinárod-
ní účastí ze zemí V4 si kladlo za cíl 
podnítit vznik série děl akcentují-
cích politickou rovinu v rámci širšího 
okruhu evropských romských umělců 
a  nastolení možné perspektivy bu-
doucího sebeuvědomění a emancipa-
ce romské kultury a zrovnoprávnění 
romského národa. Na sympózium na-

vazovala výstava v  Místodržitelském 
paláci Moravské galerie, jejíž kurá-
torkou byla opět Ladislava Gažiová 
spolu s hlavním kurátorem Moravské 
galerie Ondřejem Chrobákem a Natá-
lií Drtinovou. Sympózia se zúčastnili 
tito umělci: Jozef Brand, Věra Duž-
dová, Irena Eliášová, Luděk Farkaš, 
Robert Gabris, Krzysztof Gil, Jana 
Hejkrlíková, Tamara Moyzes, Paly Pa-
štika, Božena Přikrylová, Rudolf Rác, 
Emília Rigová, Małgorzata Mirga-Tas. 
Umělci nejen společně tvořili, ale 
měli také možnost navštívit kurz mal-
by (vedený Alexeyem Klyuykovem), 
sochařství (vedený Emílií Rigovou) 
a kurz kresby (vedený Robertem Ga-
brisem). Pro veřejnost byl den otevře-
ných ateliérů 14.  9., kdy měla široká 
veřejnost možnost setkat se s uměl-
ci a  večer také posedět u  ohně. Dne 
15. 9. se uskutečnil rapový workshop 

pro děti ve středisku DROM. Ten za-
jistila dvojice Bonus a  Mary  C., na 
workshop navázal koncert rappera 
P.A.T. Díky sympóziu jsme do sbírky 
získali 17 děl  – uměleckých výstupů 
z této akce. V návaznosti na Umělec-
ké sympózium vznikla ve spolupráci 
s Moravskou galerií výstava O kosmos 
hino kalo / Vesmír je černý / The Uni-
verse is black v Místodržitelském pa-
láci (3. 11. 2017–28. 1. 2018).

▲ Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu v místech bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně 
u Kunštátu, 20. 8. 2017, Hodonín u Kunštátu. Foto MRK – Adam Holubovský

▲

 1 Mezinárodní umělecké romské sympózi-
um v Muzeu romské kultury, přivítání účast-
níků sympózia, 10.–17. 9. 2017, Brno.

2 Umělec Paly Paštika

3 Emílie Rigová během přípravy k perfor-
manci

4 Sochař Jozef Brand

5 Malíř Luděk Farkaš při tvorbě

6 Jana Hejkrlíková při tvorbě
Foto sympózia – MRK – Adam Holubovský

UMĚLECKÉ SYMPÓZIUM

1 2

3 4

5 6
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■ 25. 10. Pamětnický večer ROMFEST II
Druhý pamětnický (a filmový) večer věnovaný Mezinárodnímu fes-

tivalu romské kultury ROMFEST 27.–29. 7. 1990
Před více než 25 lety se v Brně v Mariánském údolí konal historicky 

první Mezinárodní festival romské kultury ROMFEST 27.–29. 7. 1990. Ten-
to festival, jehož program nabídl obecenstvu vystoupení více než 40 růz-
ných romských souborů z  celého světa, se stal mimořádně atraktivní 
společenskou událostí.

Z těchto důvodů jsme veřejnosti nabídli celovečerní moderovaný pořad 
s projekcí unikátních archivních filmových záznamů a  fotografií, kon-
certními vystoupeními profesionálních i  neprofesionálních romských 
hudebníků, kteří byli před 25 lety zároveň účinkujícími Romfestu 1990, a populárně-nauč-
ným komentářem.

Součástí filmového a hudebního večera s názvem Ozvěny Romfestu bylo rovněž vyhlášení 
Ceny Muzea romské kultury za rok 2017, kterou získal Gejza Horváth (nar. 1948) za osobní 
přínos hudební a literární kultuře, za péči o uchování romského jazyka skrze novinářskou 
a pedagogickou práci, a především za autorskou textovou tvorbu. Za aktivní občanský postoj 
v podpoře romské etnoemancipace a dlouhodobou spolupráci s Muzeem romské kultury.

CENA MUZEA – PAMĚTNICKÝ VEČER

▲

 Brněnské Vánoce s prezentačním 
stánkem Muzea romské kultury, pro-
sinec 2017, Dominikánské náměstí, 
Brno. Foto MRK – Adam Holubovský

1 Druhý vzpomínkový večer 
na ROMFEST 1990 a udě-
lení Ceny MRK za rok 2017, 
říjen 2017
2 Cenu Muzea romské kul-
tury za rok 2017 pro Gejzu 
Horvátha přebírá jeho dce-
ra Monika Mihaličková.
3 Hvězda večera zpěvák 
Antonín Gondolán s ka-
pelou
4 Marek Balog a Zdeněk 
Lázok hrají s Antonínem 
Gondolánem v muzejní 
kavárně BENG!

Foto MRK – Adam Holu-
bovský

■ 18. 12. Brněnské Vánoce s prezentačním stánkem 
MRK

Dominikánské náměstí, Brno
Během vánočních trhů se muzeum prezentovalo od 11 

do 18 hodin na Dominikánském náměstí, s nabídkou kniž-
ní produkce, nových propagačních materiálů a informací 
o muzeu. Součástí byla i prezentace romského oděvu.

3 41

2
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Muzeum romské kultury se dlou-
hodobě zaměřuje na podporu vzdě-
lávání sociálně znevýhodněných 
(zejména romských) dětí a mládeže 
v rámci sociálně edukačních aktivit. 
Mezi hlavní aktivity patří individu-
ální doučování, mentoring a  volno-
časové aktivity v  rámci Dětského 
muzejního klubu.

V  rámci dětského muzejního klu-
bu pravidelně probíhalo v roce 2017 
celkem 6 odpoledních kroužků  – 2 
výtvarné (pro menší a  větší děti), 
fotbalový kroužek, sportovní krou-
žek (posilovna), taneční kroužek 
Street Dance a  taneční kroužek 
romského tance. Kroužky probíhaly 
pod vedením mentorů, dobrovolní-
ků a  studentek Pedagogické fakul-
ty Masarykovy univerzity. V  rámci 
nepravidelných aktivit Dětského 

muzejního klubu proběhlo 32 vol-
nočasových akcí  – patřily mezi ně 

například sportovní akce (fotbalové 
turnaje, bruslení, jump park, lanové 
centrum), výlety do přírody, návště-
vy kulturních a  vzdělávacích insti-
tucí a další. Některé akce byly cíle-
ně zaměřené na větší propojení dětí 
z  Dětského muzejního klubu mu-
zea  – během příměstského tábora 
v červenci se 15 dětí seznámilo s od-
bornými pracovníky a  jejich náplní 
práce. Vyvrcholením tábora byla vý-
stava děl, která vznikla v  průběhu 
tábora a následná vernisáž, kterou 
organizovaly samy děti. Pobytový tá-
bor se uskutečnil v termínu od 5. 8. 
do 12. 8. na faře v Mrákotíně a jeho 
tématem byli piráti. Tábora se zú-
častnilo 20 dětí a  osm vedoucích 
z řad pracovnic programu Doučová-
ní a dobrovolníků.

Individuální doučování je zajišťo-
váno koordinátorkou programu, 26 
dobrovolníky a  10 studentkami Pe-
dagogické fakulty Masarykovy uni-
verzity. Díky finanční podpoře na-
dace Bader Philanthropies v rámci 
projektu Afterschool Tutoring and 
Mentoring se individuálnímu do-
učování věnují 2 mentorky na 0,5 
úvazku. V  rámci projektu Společ-
ně za vzděláním III, který finanč-
ně podpořilo Ministerstvo školství, 
mládeže a  tělovýchovy ČR, bylo 
možné zaměstnat 1 mentorku na 
DPČ a  6 expertů na doučování na 
DPP, kteří se věnují podpoře v klíčo-
vých předmětech – český jazyk, ma-
tematika a angličtina. Od září 2017 
jsme zapojeni v  projektu města 
Brna Prevence školní neúspěšnosti 
v městě Brně, a díky tomu se na do-
učování podílí dva doučující na DPP 
v rozsahu 15 hodin měsíčně.

V  prvním pololetí roku 2017 na-
vštěvovalo individuální doučování 
85 dětí, v druhém pololetí jich bylo 
celkem 77  – nejmladší děti jsou ve 
věku předškoláků, nejstarší klient-
ka je ve čtvrtém ročníku SŠ.

Mentorské aktivity jsou zaměře-
né na zvýšení efektivity doučování 
a  dále podporují zapojení rodičů 
do vzdělávacího procesu. Děti jsou 
rozděleny do tří věkových skupin – 
každou z nich má na starosti jedna 
mentorka (1.–5. třída, 6.–8. třída, 9. 
třída  – SŠ). Mentoring u  nejstar-
ší věkové skupiny je mimo jiné za-
měřený na podporu přechodu žáků 

devátých tříd na střední školy a na 
podporu ve studiu na středních 
školách. Většina těchto žáků patří 
k  dlouhodobým klientům doučová-
ní. Snažíme se je podporovat jak 
prostřednictvím doučování, tak 
poradenstvím při výběru dalšího 
stupně vzdělávání. Zapojeným stu-
dentům dále pomáháme s  podává-
ním stipendijních žádostí, nebo při 
hledání brigád. Našim velkým cílem 
je zapojit je jako dobrovolníky do 
doučování a  volnočasových aktivit 
mladších dětí, případně jako bri-
gádníky či dobrovolníky samotného 
muzea.

V prvním pololetí roku 2017 jsme 
pracovali s 5 žáky devátých tříd a 4 

z  nich byli úspěšně přijati na SŠ 
nebo SOU. V  druhém pololetí roku 
2017 jsme pravidelně pracovali se 13 
studenty SŠ a SOU. 4 studentky zís-
kaly prestižní stipendium nadace 
Velux pro romské studenty. V rámci 
podpory SŠ studentů jsme se v tom-
to roce stali partnerskou organiza-
cí Člověka v tísni a Nadace Albatros 
v rámci projektu Retrostipendia.

Individuální doučování a volnoča-
sové aktivity by ve stávajícím roz-
sahu nebylo možné realizovat bez 
dobrovolníků, kteří věnují svůj vol-
ný čas a energii podpoře vzdělávání 
dětí a  mládeže ze sociálně znevý-
hodněného prostředí.

SOCIÁLNĚ-EDUKAČNÍ ČINNOST

▲ Individuální doučování v Muzeu romské kultury, 2017. Foto MRK – Adam Holubovský▲ Děti a mentoři na letním táboře v Mrákotíně, srpen, 2017. Foto MRK – Nikola Jaklová

▲ Děti s rodiči na dětské vernisáži v rámci příměstského tábora, muzejní kavárna BENG!, 
červenec 2017. Foto MRK – Adam Holubovský
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Po dvacetiletém úsilí přijala vlá-
da 21.  srpna  2017 zásadní usnesení 
„o  schválení záměru nabytí areálu 
velkovýkrmny prasat v  bezprostřed-
ní blízkosti pietního místa v  Le-
tech u  Písku ve veřejném zájmu 
státem včetně schválení výše ceny 
a  následných kroků při naložení 
s tímto majetkem“ a dne 23. 11. 2017 
v  modrém salonku Nostického pa-
láce (hlavní budova MKČR) došlo 
za účasti výhradně romských médií 
k  podpisu kupní smlouvy na odkup 
vepřína mezi ředitelkou Muzea rom-
ské kultury (organizace je státem 
pověřena hospodařit s nově nabytým 
státním majetkem) Jany Horvátho-
vé a místopředsedou představenstva 
AGPI,  a.  s., Janem Čechem, ministr  
kultury Daniel Herman na místě při 
slavnostním aktu kupní smlouvu 
kontrasignoval.

Dne 18.  12.  2017 došlo i  k  podpisu 
smlouvy o převodu Kulturní památky 
Lety u Písku z Památníku Lidice (PL) 
na Muzeum romské kultury (obě in-
stituce zřizuje MKČR), s  tím, že fy-
zické předání se musí uskutečnit do 
dvou měsíců.

Památník Hodonín u  Kunštátu 
byl rozhodnutím vlády převeden 
z  Národního pedagogického muzea 
a knihovny J. A. Komenského na Mu-

zeum romské kultury.

K  převodu Památníku Hodonín 
u Kunštátu na Muzeum romské kul-
tury došlo podpisem převodní smlou-
vy ze strany ředitelky MRK Jany 
Horváthové dne 19. 12. 2017. K fyzické-
mu předání Památníku Muzeu rom-
ské kultury má dojít do 31. 1. 2018.

Bohužel předchozí správce Památ-

ník Hodonín nedokončil plánované
expozice. MRK tedy bude muset 
v  následných letech zajistit finanč-
ní prostředky na dokončení expozic 
a zpřístupnění Památníku veřejnos-
ti, jeho termín otevření se tak odsou-
vá na neurčito.

PŘIPOMÍNKA HOLOKAUSTU. PÉČE O PIETNÍ MÍSTA

▲ Podpis smlouvy o odkupu vepřína v Letech u Písku. Nostický Palác, Praha, 23. 11. 2017. Foto Ministerstvo kultury České republiky

▲ Prohlídka pracovního zázemí Památníku v Hodoníně u Kunštátu, prosinec 2017,
Hodonín u Kunštátu. Foto MRK – Jana Habrovcová

V rámci připomínky holokaustu došlo v roce 2017 ke dvěma zlomovým rozhodnutím. Muzeum romské kultury se 
stalo správcem obou bývalých tzv. cikánských táborů – Letů u Písku a Hodonína u Kunštátu.
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Publikace 

Bulletin Muzea romské kultu-
ry, s. p. o., odborný romistický 
časopis, č. 25/2016
Jubilejní 25. číslo Bulletinu bylo ve-
řejnosti představeno při příležitosti 
výstavy O kosmos hino kalo / Vesmír 
je černý  – v  rámci jejího doprovod-
ného programu v  Moravské galerii 
7. 12. 2017.

Andrej Pešta: O Fotki
Výpravnou fotografickou publikaci 
připravoval v  průběhu celého roku 
2017 autorský tým Muzea romské 
kultury, posílený externím kuráto-
rem, teoretikem fotografie Tomášem 
Pospěchem. Vydání knihy bylo pod-

pořeno jak nadací Bader Philanthro-
pies, tak také MKČR. Ministerstvo 
podpořilo tento vydavatelský záměr 
v rámci příprav na připomínku výro-

čí 1968–2018 a kniha je součástí au-
torské výstavy v roce 2018, která nese 
název Andrej Pešta: Mire sveti – Světy 
Andreje Pešty a veřejnosti se v Muzeu 
romské kultury otevírá v příští roce – 
23. 3. 2018.

Na sklonku roku 2017 byla vydána 
druhá vydání publikací dvou žáda-
ných titulů, prezentujících atraktiv-
ní sbírkové předměty MRK.

Poklad Romů / Amare Somnaka. 
Tajemství romského šperku

Sbírky Muzea romské kultury: 
[přírůstky] 1991–2006: textil, šperk, 
nesbírkové kolekce textilu a  šper-
ku / Collections of the Museum 
of Romani Culture: [acquisitions] 
1991–2006 the textile collection, the 
jewellery collection, non-collection 
textile and jewellery acquisitions

Sbírkotvorná činnost oddělení vy-
cházela po celý rok ze sbírkotvorné 
a střednědobé koncepce Muzea rom-
ské kultury. Všechny 4 podsbírky 
byly postupně rozšiřovány vlastním 
sběrem, nákupy a dary, nesbírkové 
kolekce pak vlastní dokumentací 
a  výzkumy. Celkový počet přírůst-
ků do sbírky za rok 2017 činí 528 
přírůstkových čísel, které tvoří cel-
kem 2725 ks sbírkových předmětů. 
Z toho podsbírka jiná – romská té-
matika (signatura MRK) zaevidova-
la celkem 338 přírůstkových čísel, 
které tvoří celkem 861 ks předmětů 
(fond výtvarného umění 150, fond 
šperku a  cenin  23, fond textilu 24, 
fond sebedokumentace  200, fond 
plakátu a pozvánek 57, fond písem-
ného materiálu 400, fond ohlasů 
romské kultury v  kultuře majorit-
ní 7), podsbírka další  – audiodo-
kumentace 67 přírůstkových čísel, 
představujících stejný počet sbír-
kových předmětů, podsbírka další – 
videodokumentace 15 přírůstkových 
čísel, představující stejný počet 
sbírkových předmětů a  podsbírka 
další  – fotodokumentace celkem 
108 přírůstkových čísel, představu-
jících 1809 ks sbírkových předmětů. 
Nesbírkové pomocné fondy byly obo-
haceny o  celkem 533 přírůstkových 
čísel, které tvoří 7406 ks předmětů 
(nesbírkový fond audiodokumen-
tace 70, nesbírkový fond videodo-
kumentace 147, nesbírkový fond 
fotodokumentace 6787, nesbírkový 
fond výtvarného umění 180, nesbír-

kový fond šperku a  cenin 6 ks, 
nesbírkový fond textilu 13, kopie ar-
chivních materiálů 200, nesbírkový 
fond dokumentace vybavení romské-
ho interiéru 3 ks). Nadstandardní 
rozšíření zaznamenal – v souvislos-
ti se zpracováváním fotografické po-
zůstalosti Andreje Pešty a přípravy 

výstavy a doprovodné publikace vě-
nované jeho osobnosti  – fond foto-
dokumentace. Cenným materiálem 
je také soubor autorských fotogra-
fií – digitálních tisků Františka Sys-
la z  1. světového festivalu Romfest 
1990 a obsáhlý unikátní soubor au-
torských dokumentárních snímků 

VYDAVATELSKÁ ČINNOST

▲ Křest bulletinu MRK za rok 2017 a scé-
nické čtení z díla Matéo Maximoffa  
– Sudba Ursitorů, knihovna Artmap, 
Místodržitelský palác Moravské galerie, 
Brno, 7. 12. 2017. Foto MRK – Adam 
Holubovský

▲ Fotografie z pozůstalosti Andreje Pešty, 2. pol. 20. stol., Brno. Foto Andrej Pešta. 
Ze sbírek MRK.

ČINNOST ODBORNÉHO ODDĚLENÍ
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(tzv.  vintage printů) zachycujících 
život Romů na Slovensku na počát-
ku 90. let 20. stol.

K  významnému rozšíření došlo 
také u fondu výtvarného umění, který 
zaznamenal akvizice děl současných 
romských profesionálních i insitních 
umělců i  o  díla neromských autorů 
pracujících s  romskou tématikou. 
Díky mezinárodnímu umělecké-
mu sympóziu, které MRK pořádalo 
v  září, jsme do sbírky získali téměř 
dvě desítky děl – uměleckých výstupů 
z této akce.

Fond textilu byl již tradičně roz-
šířen díky kontaktu s  dlouholetou 
spolupracovnicí muzea a bývalou prů-
vodkyní Reghinou Maruntelu ze sku-
piny Kalderašů z  oblasti rumunské 
Fagaraše, odkud muzeum zakoupi-
lo dva soubory ženských a  dívčích 
oděvních součástí. Během výzkumné 

a dokumentační cesty do jižní 
Francie a pouti za patronkou 
Kaľi Sárou do Saintes Maries 
de la Mer se podařilo získat 
soubor oděvů a  doplňků ze-
jména ve stylu flamenco. Dále 
se podařilo získat oděvy bra-
zilské romské skupiny Calon.

Fond šperku a cenin zazna-
menal zajímavé přírůstky bě-
hem cesty do Saintes Maries 
de la Mer (bižuterní pánské 
prsteny s motivem ježka a koň-
ské hlavy). Vůbec nejvzácnější 
akvizicí roku jsou však stří-
brné manžetové knoflíčky od 
světoznámé romské šperkařky 
Rosy Taikon ze Švédska.

Fond písemného materiálu 
zaznamenal kromě jiných pří-
růstků výjimečný dokument, 
kterým je propustka vyda-

ná dne 2.  2.  1943 Okresním úřadem 
v Uherském Brodě panu Františkovi 
(Franz) Holomkovi z Luhačovic (MRK 
291/17). Tato svému držiteli umožňo-
vala pohyb na říšském území od 2. 2. 
do 30. 4. 1943. Jde o vzácný dokument 
z období, kdy probíhaly přípravy na 
deportace moravských Romů do kon-
centračního tábora Auschwitz II-Bir-
kenau a  v  kontextu fondu se jedná 
o  materiál ojedinělý. Významným 
přírůstkem nepísemného charakte-
ru je také soubor vyznamenání pří-
slušníka československé zahraniční 

armády v období druhé světové války 
Imricha Horvátha (1912–1977). Fond 
byl dále rozšířen o soubor písemnos-
tí z pozůstalosti někdejšího funkcio-
náře Svazu Cikánů-Romů, pedagoga, 
dlouhodobého spolupracovníka mu-
zea a  laureáta Ceny Muzea rom-
ské kultury za rok 2015 Ignáce Zimy 
(1938–2017).

Fond audiodokumentace byl rozší-
řen zejména o CD nosiče, které ma-
pují současnou česko-slovenskou 
a  světovou romskou hudební scénu. 
Výrazným přírůstkem v  tomto okru-
hu je soubor CD, na jejichž produkci 
spolupracoval přední český jazzový 
kontrabasista Josef Fečo. Z badatel-
ského hlediska je velmi cenným pří-
růstkem do sbírky soubor 3 MC kazet 
se záznamy výpovědí pamětníků pro-
tektorátního tzv.  cikánského tábora 
Lety u  Písku. Kolekce nesbírkových 
předmětů byla rozšířena o  born di-
gital záznamy (nahrané a editované 
v  digitálním formátu) zachycující 
vlastní dokumentační a  výzkumnou 
činnost muzea. Byla navázána užší 
spolupráce s hudební kavárnou a na-
hrávacím studiem Amaro records 
v podobě záznamů koncertů.

Fond videodokumentace byl rozší-
řen např. o 6 kusů BetaCam kazet se 
záznamy pamětníků genocidy Romů 
během druhé světové války, získaných 
darem od Nadace Film & Sociologie. 
Začátkem roku 2017 byly z  United 
States Holocaust Memorial Muse-
um získány kvalitní digitální verze 
rozhovorů s  několika pamětníky ge-

nocidy Romů během druhé světové 
války.

V  souvislosti se změnami v  orga-
nizační struktuře organizace došlo 
k rozšíření oddělení o úsek knihovny. 
Provoz knihovny a studovny probíhal 
po celý rok v zavedeném režimu. Vět-
ší část fondu je přístupná pouze for-
mou prezenčních výpůjček – v zájmu 
zachování celistvosti fondu s odbor-
ným zaměřením. Knihovna setrvale 
pracuje na elektronickém i fyzickém 
uspořádání fondu i  nových přírůst-
ků, včetně výstřižků z tisku. Knihov-
ní fond se soustřeďuje na romskou 
krásnou literaturu, vedle toho na od-
borné a populárně naučné publika-
ce o Romech a  taktéž (výběrově) na 
literatury tzv. ohlasové – zachycující 

ohlas romské kultury v písemné kul-
tuře majoritní. Počet přírůstků za 
rok 2017 činí 236 jednotek. Vedle ak-
vizice klasických tištěných publikací 
probíhá souběžně i  sběr elektronic-
kých publikací a  jejich zařazení do 
systematické evidence. Knihovnu 
v roce 2017 navštívilo 71 badatelů v 111 
badatelských návštěvách.

Sbírkotvorná činnost šla ruku 
v  ruce s  výzkumem a  dokumentací, 
jejichž hlavní oblasti se v  roce 2017 
týkaly romské hudby, výtvarné tvor-
by romských tvůrců a osobnosti An-
dreje Pešty. Dále byl zahájen výzkum 
zaměřený na společensko-politickou 
angažovanost Romů a snahy o zalo-
žení romské organizace v poválečném 
Československu ještě před vznikem 

▲ Stříbrné manžetové knoflíky z dílny Rosy Taikon a Bernda Janusche, 
Švédsko, MRK 310/17. Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Rozhovor s hudebníkem Jozefem Bagárem, říjen 2017, Muzeum romské kultury. 
Foto MRK – Adam Holubovský

▲ Propustka vystavená Františkovi (Franz) Holomkovi 
z Luhačovic. Ze sbírek MRK.
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Svazu Cikánů-Romů, jehož výsledky 
budou prezentovány v roce 2018. V ob-
lasti hudby šlo zejména o tři výzkum-
né okruhy  – hudebně-performativní 
skupina Perumos, festival Romfest 
1990 a romská hudba v Brně. Všechny 
tyto okruhy se na různých úrovních 
vzájemně prolínají. Byly realizovány 
výzkumné rozhovory s  řadou výraz-
ných osobností, které spadají do více 
zkoumaných oblastí.

V oblasti genocidy Romů za 2. svě-
tové války realizoval historik archivní 
výzkum zaměřený na získání informa-
cí k pozadí vzniku filmu Nezapomeňte 
na tohle děvčátko režiséra Miroslava 
Bárty z  roku 1960 v  Národním filmo-
vém archivu (fond Ústřední ředitelství 
Československého filmu), v  Krátkém 
filmu - Praha na Barrandově.

Vedle sbírkotvorné a  výzkumné 
činnosti se odborní pracovníci věno-
vali přípravě několika přechodných 
výstav  – fotografické výstavy Nina 
Nihada Pušiji Parno gras, výstavy 
O kosmos hino kalo / Vesmír je černý 
/ The Universe is Black (pořádanou 
ve spolupráci s  Moravskou galerií 
a  externí kurátorkou Laďou Gažio-
vou) a  výstavy současného angažo-
vaného umění Bez nenávisti/Hate 
Free?

Odborní pracovníci dále jako ko-
ordinátoři zajišťovali celou řadu 
dalších akcí pro veřejnost jako kupř. 
Kolokvium a veřejnou debatu k tema-
tice protektorátního tzv. cikánského 
tábora v  Letech u  Písku, filmový ve-
čer věnovaný připomínce genocidy 
Romů, filmový večer věnovaný sním-

ku Tulakóna natočený dle literární 
předlohy spisovatelky Tery Fabiáno-
vé aj. Od 10. do 17. 9. proběhlo v MRK 
Umělecké sympozium, 5. setkání rom-
ských umělců. Cílem sympozia bylo 
uspořádat setkání profesionálních 
a  neprofesionálních tvůrců a  zajis-
tit mezigenerační dialog. 25. 10. se na 
půdě muzea uskutečnil již druhý pa-
mětnický večer věnovaný 1. světovému 
festivalu Romfest 1990. V  rámci 
večera vystoupil Antonín Gondolán 
s doprovodnou skupinou a Marek Ba-
log a Zdeněk Lázok. Coby hlavní host 
se zúčastnil Milan Ščuka – hlavní or-
ganizátor Romfestu 1990. Dramatur-
gie večera se soustředila především 
na setkání pamětníků, účinkujících 
a organizátorů festivalu, kterým byl 
dán prostor pro sdílení osobních 
vzpomínek, promítání archivních 
fotografií a  dobového snímku Odpo-
ledne na Romfestu režiséra Karla 
Fuksy. Součástí pamětnického večera 
se dále stala výstava fotografií Fran-
tiška Sysla v muzejní kavárně BENG!, 
která mapuje průběh festivalu.

Pracovníci Odborného oddělení 
připravili k vydání také několik pub-
likačních titulů, a to v prvé řadě další 
číslo odborného romistického časo-
pisu Bulletin Muzea romské kultury 
25/2016. Významným publikačním 
počinem je fotografická kniha An-
drej Pešta, O Fotki foto 011 k připra-
vované výstavě Andrej Pešta: Mire 
sveti / Světy Andreje Pešty, na jejíž 
přípravě se kromě týmu odborných 
pracovníků MRK podílelo také něko-
lik odborníků z oboru fotografie.

Odborní pracovníci zajišťovali 
po celý rok přednášky, účastnili se 
např. mezinárodní konference Iden-
tita evropských Romů ve 20. století ve 
světle dokumentace obětí holocaus-
tu, mezinárodní konference Tracing 
the Legacies of the Roma Genocide), 
připravili workshop věnovaný Svazu 
Cikánů-Romů a poskytovali odborné 
konzultace a komentáře. Po celý rok 
se věnovali badatelům, připravovali 
rešerše a  materiály ze sbírky MRK 
k  dalšímu užití. Nadále pokračova-
la komunikace a příprava materiálů 
v  rámci spolupráce s  RomArchive  – 
Digitálním archivem Romů Berlín. 
Historik muzea se již tradičně zú-
častnil 2 zasedání mezinárodní or-
ganizace International Holocaust 

Remmembrance Alliance (IHRA), 
jednání Education Working Group 
(Pracovní skupina pro vzdělávání) 
a Committe on the Genocide of the 
Roma (Komise pro otázky genocidy 
Romů) a byl zvolen do užšího tříčlen-
ného předsednictva (tzv. Troika) Ko-
mise pro otázky genocidy Romů.

Činnost oddělení zajišťovalo v roce 
2017 celkem 9 odborných pracovníků. 
Tým byl rozšířen o samostatnou pozi-
ci kurátora fondu výtvarného umění 
(MgA. Anita Somrová) a o pozici doku-
mentátora sbírkové evidence (Pavla 
Břoušková). Na pozici fotodokumentá-
tora a kurátora fondu fotodokumen-
tace vystřídal MgA.  Lenku Mitrengu, 
jež nastoupila na mateřskou dovole-
nou, Mgr. Adam Holubovský.

▲ 5. mezinárodní umělecké sympózium, 10.-17. 9. 2017, Muzeum romské kultury.  
Foto MRK – Adam Holubovský 

▲ Knižní publikace Andrej Pešta: O Fotki, Muzeum romské kultury, Brno, 2017.

▲ Rozhovor s filmovým režisérem Karlem Fuksou, červenec 2017, Brno. Foto MRK – 
Adam Holubovský 



Vydává Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
IČO: 71239812

Redakční rada:
Mgr. Jana Habrovcová, prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.,  
Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph. D., Mgr. Alica Heráková

Odpovědný redaktor: PhDr. Jana Horváthová
Výkonní redaktoři: Mgr. Dušan Slačka, Mgr. et Mgr. Milada Závodská, Ph.D.
Jazykové korektury: PhDr. Hana Palová (český jazyk), Gwendolyn Albert (anglický jazyk)
Fotografie na obálce: Romský kovář Koloman Gábor si ve svém bytě prohlíží plakát Romfestu 1990, červen 1990,  
Spišský Štvrtok, Slovensko. Foto František Sysel. Ze sbírky Muzea romské kultury, F 91/2017/014.
Na přiloženém CD je plné znění Výroční zprávy Muzea romské kultury, s. p. o. za rok 2017.

Technické zpracování, grafická úprava: Daniela Kramerová
Tisk: Didot Brno
Vychází 1x ročně
Náklad: 300 kusů

ISBN 978-80-86656-38-0
ISSN 1212-0707 (Print)
ISSN 2533-5057 (Online)

Adresa vydavatele a redakce:
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Bratislavská 67, 602 00 Brno
www.rommuz.cz
Tel.: +420 545 571 798
GSM: +420 734 645 449
e-mail: sekretariat@rommuz.cz
Toto číslo vyšlo v prosinci 2018.

bulletin
muzea romské kultury 26/2017
odborný romistický časopis



b
u

lle
ti

n
 m

u
ze

a 
ro

m
sk

é 
ku

lt
u

ry
 

26
/2

01
7

muzea romskē kultury
bulletin

26/2017
odborný romistický časopis

Věnováno Karlu Holomkovi

V roce 2017 oslavil významné 
životní jubileum Ing. Karel Holomek 
(narozený 6. března 1937), spolu-
zakladatel muzea, dlouholetý 
čestný předseda Společnosti pro 
založení Muzea romské kultury 
a posléze Společnosti odborníků 
a přátel MRK.

Redakce se připojuje ke gratulantům 
a věnuje jubilantovi toto číslo 
Bulletinu Muzea romské kultury!

But bacht the sasťipen!
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