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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá tradičními řemesly a jinými zdroji obživy, které jsou součástí 

romské kultury. Některé profese zanikly již před desetiletími, avšak jiné jsou živé dodnes. 

Po uvedení do historických a společenských souvislostí se bude práce věnovat jednotlivým 

řemeslům. Mezi ně patří kotláři, kotlíkáři, kováři, klempíři, zlatníci, cihláři, korytáři či 

zlatotepci, košíkáři a sítaři. Cílem bude popsat, čím se daní řemeslníci zabývají a jaké jsou 

jejich typické výrobky. V některých případech práce ozřejmí výrobní postupy a používané 

materiály. Následující kapitoly se zaměří na profese spojené s hudbou či magií a na další 

výdělečné činnosti, jež mohly být pro Romy především v minulosti hlavním zdrojem obživy. 

Dílo bude doplněno o úryvky z vyprávění rumunských Romů, jejichž originální znění, stejně 

jako užité citace, jsou obsaženy v příloze. Zde se také nachází fotografie výrobků 

vytvořených Romy.  

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with traditional crafts and other sources of livelihood, which are 

part of the Romany culture. Some professions disappeared decades ago, but others are still 

surviving today. After introducing the historical and social context, this work will be devoted 

to the individual crafts. These include coppersmiths, cast pot makers, ironsmiths, tinsmiths, 

silversmiths, bricklayers, woodcarvers, goldsmiths, weavers and sievers. The aim will be to 

describe what the craftsmen were doing and what their typical products were. In some cases, 

thesis will describe the manufacturing processes and materials used. The following chapters 

will focus on music-related (fiddler) or magic-related professions, and other crafts that 

provided the main source of livelihood for the Roma. The diploma thesis will be 

supplemented by excerpts from the narratives of the Romanian Roma, whose original 

wording, as well as the quotes used, are attached in the appendix. There are also photographs 

of products made by Roma. 
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1 Úvod 

Romové jsou a po staletí byli jedním z nejpočetnějších etnik v Rumunsku. Ačkoliv je 

jejich pravlastí jednoznačně Indie, mnoho lidí se mylně domnívá, že pocházejí z Rumunska. 

Jejich počet je zde oproti jiným evropským státům tak markantní, že jsou i tací, kteří si toto 

etnikum s Rumunskem nejen automaticky spojují, ale také předpokládají, že v této zemi žijí 

převážně Romové či dokonce považují Rumuny za Romy. V samotném Rumunsku takové 

názory samozřejmě neexistují, ba naopak, obvykle se striktně odděluje, kdo je Rumun a kdo 

Rom. 

Romové se vždy do jisté míry odlišovali od okolního obyvatelstva ať už jazykem, kroji 

či tradicemi. Rumunským Romům a jejich životu se věnovalo už široké spektrum odborných 

prací, stále však existují témata, která nebyla dodnes popsána vůbec, či jen velice zběžně. 

Součástí romské kultury jsou i řemesla. Práce si klade za cíl uvést soupis nejběžnějších 

profesí, kterým se tato menšina věnuje dodnes, a pokusit se podat informace, které dané řemeslo 

vystihují. V minulosti se romské etnikum věnovalo různým činnostem, kterými vyplňovalo 

jakousi „díru na trhu“, případně je převzalo od tamějšího obyvatelstva. Některá řemesla byla 

více žádaná než jiná a to jsou obvykle ta, která jsou živá dodnes. Mnoho z nich však zaniklo 

i vlivem moderní doby a nástupem strojů, které tradiční řemeslníky nahradily. 

První kapitola si klade za cíl obecně popsat Romy a jejich místo ve společnosti i to, čím 

se od ní odlišují, uvést, kolik jich v Rumunsku žije a jaká je situace ohledně etnonym. Po 

uvedení do problematiky práce nastíní historii Romů od doby, kdy přišli na rumunské území, 

přes dobu otroctví a útlaku až po diskriminaci v období 2. světové války a situaci ve druhé 

polovině 20. století. 

V práci budou postupně popsána tradiční řemesla, která jsou živá dodnes, přestože 

v některých případech je Romové praktikují jen zcela výjimečně. Mezi ně patří kotláři 

a kotlíkáři, kováři, klempíři, zlatníci, cihláři, korytáři či zlatotepci, košíkáři a sítaři. V každé 

kapitole bych ráda popsala dané řemeslo, jaké výrobky řemeslníci vyrábí a pomocí jakých 

materiálů. V některých případech byl původní materiál vyměněn za jiný, který je dostupnější. 

Stejně tak se změnila poptávka, a proto se i Romové v některých případech přizpůsobili době 

a své výrobky modernizovali, či dokonce začali vyrábět zcela jiné. Práce se zaměří i na 

specifika dané skupiny a případné odlišnosti od ostatních romských řemesel.  

Další kapitoly jsou věnovány různým zdrojům obživy, jimž se Romové věnují. Jednou 

z charakteristik, jež je Romům přisuzovaná, je magie a věštění, čtení budoucnosti i jiné 
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nadpřirozené schopnosti. Ať už se jedná o poctivou práci či obelhávání zákazníka za účelem 

zisku, jde o významný zdroj obživy, a tak se práce zaměří i na toto odvětví. 

Ve svém životě Romové vždy využívali koně, a to jak k dopravě při kočovném životě, 

tak jako zdroj financí. Koňům se věnovali kováři, ale také další řemeslníci, jejichž práce bude 

popsána v další kapitole. Mezi ně patří především handlíři, kteří měli několik tajných způsobů 

pro uzdravení, zkrášlení a prodej koní, nebo tzv. hamurai, kteří vyráběli koňské postroje, ale 

i další kožené výrobky. 

Zřejmě nejznámějším romskou profesí je hudba. Té se různé romské skupiny věnují od 

pradávna a zřejmě v každém státě, kde žijí. Ani Rumunsko není výjimkou, ba naopak jsou zde 

hudbou proslaveni a romské hudební skupiny jsou Rumuny oblíbené. V práci bude popsáno, 

čím se vyznačuje romský hudebník, jaké hraje hudební žánry i na jaké hudební nástroje a při 

jakých příležitostech. 

Předposlední kapitola popíše řemesla, která jsou v dnešní době již zaniklá či prakticky 

nevyužívaná. Jde o takové profese, které nejsou již příliš žádané, a to především z důvodu 

modernizace a industrializace, ale i méně časté poptávce po zemědělském náčiní. Do této 

skupiny budou zařazena řemesla jako květináři, zvonkaři, medvědáři a další. 

Poslední kapitola doplní celkový obraz práce o několik výrazů z romštiny vztahujících 

se k řemeslům, které si převzala rumunština a užívá je dodnes, ač v některých případech již jen 

regionálně. 

Práci bych chtěla doplnit o svědectví Romů, kteří se tradičním řemeslům věnují nebo 

mají v živé paměti, jak to vypadalo, když se jim věnovali jejich předci. V poslední části práce 

poskytnu fotografický materiál pořízený osobně v župě Caraș-Severin v Rumunsku. Na 

fotografiích jsou zachycené autentické výrobky Romů, ať už ze současnosti, nebo i několik 

desítek let staré. 

V této diplomové práci nebude jistě dostatek prostoru, aby mohla obsáhnout veškeré 

informace o všech řemeslech, pokusím se však co nejlépe a nejpřesněji obsáhnout ta, která by 

nejen laikům, ale i rumunistům mohla přinést nové poznatky či shrnutí o tradičních romských 

řemeslech. 
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2 Romové a společnost 

Tématem Romů se začali badatelé zabývat teprve v posledních desetiletích, jelikož dříve 

nebyl o romskou kulturu a jazyk oficiálně zájem.1 Vznikaly o nich tak pouze mýty, stereotypy 

a polopravdy, které jsou dodnes zakořeněné nejen v rumunské společnosti. 

Romská identita je dána několika aspekty. Rumunským obyvatelstvem jsou 

charakterizováni typickými fyzickými rysy, jazykem, tradičními kroji a hudbou, dnes již 

v menší míře tradičními řemesly a specifickým způsobem života. Přestože bychom si mohli 

myslet, že je v současnosti jasně definováno, kdo je a kdo není Rom, není tomu tak. W. Cohn 

ve svém díle Cikáni chápe Romy jako jednu z cikánských skupin vedle Sintů, Bojašů aj. Někteří 

se k tomu, že jsou Romové, Sinti či jiná cikánská skupina hrdě hlásí, jiní se však za žádnou 

z těchto skupin nepovažují či svůj původ zavrhují kvůli zažitým stereotypům. Pokud bychom 

se měli zabývat tím, kolik cikánských skupin existuje, museli bychom se věnovat každému 

kontinentu, státu či dokonce městu zvlášť. V Rumunsku se kromě Romů nachází také bojaši 

(boias), skupina Romů hovořící rumunsky, přičemž se nacházejí i mimo území Balkánu.2 

Podstatným problémem je také dvojí pojmenování etnika – Rom a Cikán. Tato 

problematika je spíše kulturní, nikoliv lingvistická, a proto jsou někteří lingvisté proti užívání 

výrazu Rom, který je výdobytkem moderní doby.3 V rumunštině navíc existuje kromě názvu 

țigan a rom také rrom. „Prostě a jednoduše je užití v rumunštině složité: kromě toho, že 

neexistuje jednotné ortografické pravidlo (s jedním či dvěma r), slovo nemá jednoduché 

skloňování (netuším, jak by měl vypadat genitiv ženského rodu).“4 Výraz țigan může mít 

pejorativní konotace, navíc toto slovo nevychází z romského jazyka, ale pochází z výrazu 

„atsigani“.5 Oproti tomu výraz rom/rrom pochází pravděpodobně z romštiny, kde označuje 

člověka. Dle informací národní agentury pro Romy z roku 2009 se 66 % populace deklaruje 

jako Cikán a 30 % jako Rom.6 

Další problematikou je podobnost mezi výrazy Rom (rom/rrom) a Rumun (român), kdy 

je někteří lidé mohou považovat za jedno a totéž, přestože byl indický původ Romů prokázán 

                                                      
1 KAHL, Thede. Ţiganii ca purtători de limbă română. Despre limba şi cultura romilor vorbitori de limbă română 
a băieşilor şi a rudarilor. Jena: Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena, Academia de Științe a Austriei, 2016. 
2 COHN, Werner. Cikáni. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-008-7. 
3 KIVU, Mircea. Rrom sau ţigan? In: Romanialibera.ro [online]. 2010 [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: 
http://romanialibera.ro/opinii/comentarii/rrom-sau-tigan---201104 
4 Tamtéž. 
5 DIEACONU, D. De la călăi, la lăutari – istoria ţiganilor din Ţările Române. In: Historia.ro [online]. 2016 [cit. 
2017-18-03]. Dostupné z: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/de–la–calai–la–lautari–istoria–
tiganilor–din–tarile–romane 
6 FLECK, Gábor, FLOREA, Ioana, Dénes KISS a Cosima RUGHINIŞ. Vino mai aproape: incluziunea şi 
excluziunea romilor în societatea românească de azi. Bucureşti: Human Dynamics, 2008. ISBN 973-8973-08-2. 
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již koncem osmnáctého století. Později dokonce došlo k diskuzi, zda by se Romům nemělo 

oficiálně říkat Cikáni.7 Tento palčivý problém byl řešen i v 90. letech, kdy byl zaveden výraz 

rrom. To však v jazyce působí cizorodě, protože žádné rumunské slovo nezačíná dvěma 

stejnými souhláskami. Výraz rom je zase totožný s výrazem pro označení rumu.  

Zjistit přesný počet Romů je prakticky nemožné, a to jak ve světě, tak v Rumunsku 

samotném. Počty ztěžuje především to, že se všichni k tomuto etniku nehlásí. Během historie 

bylo navíc těžké sečíst kočovné Romy. Rumunský cenzus z roku 1965 uváděl, že jich zde žije 

pouze 0,6 % z celkového počtu obyvatelstva, ale reálná čísla byla vždy vyšší. Dle sčítání 

zde v roce 1998 žil 1 452 700–1 588 552.8 Odhady však mluví až o 2 500 000 Romů.9 Jsou 

deklarováni jakožto národní menšina, tedy nikoliv jen rasová, etnická či náboženská. V dnešní 

době jsou rozptýleni prakticky po celém Rumunsku. Na oficiální úrovni užívají rumunštinu 

(v některých oblastech mluví také maďarsky), avšak dle statistik až 60 % umí romsky 

(Romani).10 Tento jazyk se dokonce vyučuje na několika školách. Většina Romů mluví romsky 

jen příležitostně, existují však i tací, kteří takto hovoří denně. Náboženství se v dnešní době 

prakticky shoduje s rumunským obyvatelstvem – 83,5 % ortodoxní, 4,7 % katolíci 

a 4,3 % protestanté.11 

Romská kultura se odlišuje v mnoha ohledech. Romové respektují své zvyky a tradice 

více než ty své země. Životní filozofie Romů je založena na čistotě, která staví na celosvětovém 

řádu a harmonii.12 Jelikož je pro Romy důležitá vlastní komunita, řeší své konflikty mezi sebou, 

případně i za pomoci svého soudce.13 Stejně tak kladou důraz na svou rodinu. Svatba je velkou 

událostí, které se účastní celá široká rodina. Svatebčanům může být i 13–14 let a nezřídka je 

svatba domluvená.14 

                                                      
7 MAPPES-NIEDIEK, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni: co je pravdy na našich předsudcích. Brno: Host, 
2013. ISBN 9788072948697. 
8 Recensamantul Romania [online]. 2011 [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: http://www.recensamantromania.ro/ 
9 O’GRADY, Cathy a Daniela TARNOVSCHI. Romii din România. Bucureşti: Centrul de documentare şi 
informare despre minorităţile din Europa de Sud- Est, 2015. 
10 DRIMBA, Vladimir. Cercetări etimologice. București: Univers enciclopedic, 2001. ISBN 973-8240-12-3. 
11 Recensamantul Romania. VOLUMUL II: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA ETNICĂ 
ŞI CONFESIONALĂ. Recensamantromania.ro [online]. 2011 [cit. 2018–07–18]. Dostupné z: 
http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul–ii–populatia–stabila–rezidenta–structura–etnica–si–
confesionala/ 
12 NICOARĂ, Toader. Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
2005, s. 55–65. ISBN 973-0-04229-2. 
13 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978-973-
0-04492–8. 
14 O’GRADY, Cathy a Daniela TARNOVSCHI. Romii din România. Bucureşti: Centrul de documentare şi 
informare despre minorităţile din Europa de Sud- Est, 2015, s. 12. 
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Romské obyvatelstvo je z ekonomického hlediska nejvíce znevýhodňovanou menšinou. 

Během komunismu byli zaměstnáváni hlavně v zemědělství, lesnictví, na stavbách 

a v potravinářském průmyslu.15 Jejich znevýhodňování a diskriminace se netýká pouze 

ekonomického hlediska, nýbrž i toho sociálního. „Jak vyplývá z Euro barometru o evropských 

hodnotách v rumunských vesnicích, uskutečněného nadací pro otevřenou společnost v roce 

2005, 40 % venkovského obyvatelstva by souhlasilo s tím, aby Romové žili odděleně od zbytku 

společnosti, protože se nedokáží integrovat, 46 % se domnívá, že by stát měl podniknout kroky 

k zastavení růstu počtu Romů, a 78 % si myslí, že většina Romů porušuje zákon, což je varovným 

signálem o vnímání Romů.“16 V některých městech a vesnicích jsou dokonce celé ulice či části, 

tzv. țigania, kde žijí pouze Romové. 

Před rokem 2000 se předpokládalo, že 60 % Romů v Rumunsku žije na pokraji chudoby. 

Teprve od začátku devadesátých let se však propadla většina z nich do nezaměstnanosti.17 

Velkou vinu na tom měl útlak, socialismus, modernizace, industrializace a nahrazování 

řemeslníků stroji. Chudoba se však netýká všech Romů. V Rumunsku jsou mezi nimi velké 

rozdíly, setkáme se zde s Romem na pokraji chudoby, prakticky bez domova, a s Romem, který 

vlastní vily, auta a především zlaté šperky. Zaměstnanost Romů je jedním z nejdiskutovanějších 

témat týkajících se tohoto etnika. Někteří Romové se kvůli velké nezaměstnanosti vraceli ke 

svým tradičním řemeslům, přestože jsou stále méně vyhledávána. Jejich budoucnost je tak 

nejistá. Důvodem je nedostatečné vzdělání Romů, malá informovanost, nedostatek materiálu 

a v některých případech i geografická izolovanost.18 Základním problémem však zůstává stále 

menší zájem o tradiční výrobky, které Romové nenahrazují dle aktuální poptávky. 

  

                                                      
15 Tamtéž, s. 38. 
16 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006, s. 3. ISBN 978-
973-0-04492–8. 
17 ZAMFIR, Cătălin a Marian PREDA. Romii în România. București: Editura Expert, 2002. ISBN 973-8177-80-
4. 
18 SARĂU, Gheorghe. Floarea rromă = I rromani luludǐ: 55 de exponenţi rromi din România, decedaţi după 
1989. Bucureşti: Vanemonde, 2016. ISBN 978-973-1733-56-2. 



Andrea Schneiderová, Romové v rumunské kultuře 
 

 

12 

 

Mnoho lidí dnes podléhá stereotypům. Ty obvykle vyplývají z představ, že Romové 

jsou nebezpeční, nevychovaní a líní. Mezi mýty, které se o nich vypráví, nesmíme opomenout, 

že Romům se také přisuzovaly krádeže dětí.19 Neexistuje však ani jeden autentický případ. 

Další obraz o Romech je méně negativní. Někteří si Romy spojují se zábavou, hudbou i tancem. 

Ale i tento stereotyp může mít negativní konotaci, když je spojován s leností a nezodpovědností. 

Je však faktem, že hudba patří k hlavním zdrojům obživy.20 V minulosti se většina Romů živila 

tradičními řemesly, jako jsou kovářství, kotlářství, zlatotepectví a zlatnictví, klempířství 

a mnoho dalších. Své výrobky a služby nabízeli pouličně, když projížděli vesnicemi s vozy 

nebo klepali na vrata, na trzích nebo před svými domy.21 Výhodou bylo, že mohli nabídnout 

jak výrobky, které šlo jinak těžko obstarat, tak dobrou cenu a originalitu, jelikož vše bylo 

vyrobené ručně. Dnes to může být považováno za výhodu, která přiláká zákazníky. Zůstává 

však faktem, že ruční výroba zabere mnohem více času a samozřejmě finančních prostředků, 

což se také odráží na ceně. Výměnný obchod, který byl zcela obvyklou variantou, byl výhodný 

jak pro Romy, kteří ho oceňovali především v době kočování, tak pro Rumuny, kteří jakožto 

zemědělci mohli mít daných produktů nadbytek. Dnes vyrábějí své produkty v dílnách 

a improvizovaných ateliérech vedle domů, následně je prodávají na trzích ve vesnicích.22 

  

                                                      
19 CRĂCIUN, Maria, BAICU, Mariana, PUIU, Edda, Gheorghe SARĂU a Liviu GURĂU. Monografia satului 

Ineu. Oradea: Primus, 2014. 
20 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 
973-0-03353-6. 
21 NICOARĂ, Toader. Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
2005, s. 55–65. ISBN 973-0-04229-2. 
22 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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3 Historie Romů na rumunském území 

Romové jsou etnikum pocházející ze střední či severozápadní Indie, ovšem dlouho byl 

jejich původ neznámý, nebo jim byl nesprávně přisuzován jiný. Přestože měli Romové složité 

postavení, nejasný původ a čelili po staletí různým tlakům, podařilo se jim jakožto etniku přežít 

a uchovat si svoji identitu. První písemná zmínka o Romech v Evropě pochází  

z 11. století z Byzance.23 V rámci kočování se Romové dostali i na území dnešního Rumunska. 

První zmínky o tom pocházejí ze 14. století z Valašska, poté z 15. století z Moldavska a 

Sedmihradska. Podobně jsou Romové (jako Cikáni) na českém území zmiňováni v pramenech 

na konci 14. století. Jedna z písemností zachycující romské kočovníky je z roku 1416, kdy 

dnešní Brašov poskytl peníze pánovi Emausovi a jeho stodvacetičlennému doprovodu.24 „První 

zmínku o nich najdeme v rumunských archivech v dokumentu vojvody Dana I., pána Valašska, 

vydaném v roce 1385 ku prospěchu kláštera Panny Marie v Tismaně. Dokumentem vojvoda 

stvrzuje dar čtyřiceti cikánských rodin (atsingani) klášteru sv. Antonína ve Voditze, državě 

tismanského kláštera.“25 Do Valašska a Moldavska se Romové dostali pravděpodobně 

s expanzí Osmanské říše v první polovině 14. století.26 Ne všichni Romové, kteří přišli na 

rumunské území, se zde usadili. Někteří pokračovali v cestě dále na západ, tím se postupně 

dostali do celé Evropy.  

Jejich životní postavení bylo v obou knížectvích prakticky totožné. Byli zde více méně 

v pozici otroků, a to až do 19. století. Žili jako ještě nižší vrstva než znevolnění rolníci, kteří je 

mohli dokonce vlastnit. V Moldavsku i ve Valašsku si ponechali Romy jako levnou pracovní 

sílu, kterou zprvu využívala církev a kláštery, vladaři a poté i bojaři (příslušníci rumunské 

šlechty). Ti, kteří nikomu nepatřili, se stali majetkem státu a jemu museli odvádět vyměřené 

dávky. Pokud bychom se pokusili o dělení zotročených Romů, mohlo by to být podle činnosti, 

kterou vykonávali, či podle dle vlastníků. Mohli být tedy otroky bojarů (ţiganii boiereşti), 

knížat (ţiganii domneşti) či klášterů (ţiganii mănăstireşti). Stejně tak byly diferencované 

obživné aktivity.  

V Sedmihradsku, jež bylo součástí Uher až do roku 1918, žili Romové také, přitom ale 

není zcela jasné, jakým způsobem a kdy přesně se tu objevili. V Uhrách se dočkali větší 

                                                      
23 ACHIM, Viorel. Ţiganii in istoria României. Bucureşti: Editura enciclopedică, 1998. 
24 JENÍČEK, Tomáš, ed. Romové – reflexe problému: soubor textů k romské problematice. Praha: SOFIS, 1997. 
ISBN 80-902439-0-8. 
25 FRASER, Angus M. Cikáni. Přeložila Marta MIKLUŠÁKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
1998, s. 12. ISBN 80-7106-212-x. 
26 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
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tolerance než v sousedních rumunských knížectvích, ale i zde byla velká část znevolněna. 

Romové tu byli přímými poddanými krále, ale již v roce 1538 Jan Zápolský podpořil zachování 

jejich původních svobod.27 V Sedmihradsku byli Romové otroky jen v případě, že žili na území, 

které bylo součástí majetku moldavských či valašských knížat. V opačném případě byli 

svobodnými občany, avšak podřadnými, kteří museli platit výraznější daně. Za odevzdání daní 

byl zodpovědný jeden předák, jenž se v Moldavsku nazýval jude a ve Valašsku voievod. Kvůli 

lepší kontrole nad Romy měli tito knížecí otroci svého určeného představitele, tzv. bulibašu. 

Během vlády Marie Terezie byl realizován program povinného usazení Romů a byly zrušeny 

i poslední zbytky otroctví. Kočovní Romové v této době ale představovali jen zanedbatelné 

množství z cekového počtu, protože ostatní již byli do značné míry asimilováni. Zatímco 

většina kočovných Romů hovořila romsky, z usedlých znala svou mateřštinu (tj. některý 

z romských dialektů) již méně než polovina.28 Díky sčítání lidu v roce 1880 máme lepší 

představu o jejich rozmístění v rámci Uher. Celkově jich na tomto území mělo být necelých 

275 tisíc, přitom 105 tisíc žilo v samotném Sedmihradsku a z nich více než 90 % bylo 

usazených. 

Romové byli vždy považováni za bezprávné občany a v mnoha státech se dostali na 

pozici otroků. Až v 17. století se díky pozdějším opatřením Marie Terezie začalo jejich 

postavení měnit. To ale neplatilo pro všechny oblasti, kde žili a kočovali, někde přetrvávaly 

podmínky útlaku až do 19. století. Velkou změnu pro romský životní styl na rumunském území 

přineslo 18. století, během něhož se někteří Romové začali usazovat, a to zejména ti, kdo 

dokázali v místě pobytu nabídnout žádané služby a zároveň se přizpůsobit okolí. Od vozu se 

tak přes stany a polozemnice dostali až k domkům z cihel, které si často sami pálili. Romové 

začínají být postupně stále důležitější i pro rumunskou ekonomiku. Stále jsou ale vnímáni spíše 

jako otroci. Je však nutné podotknout, že až do příchodu první generace rumunských vzdělanců 

ze západní Evropy ve 40. letech 19. století to není ani vnímáno jako problém. První návrhy na 

změnu jejich postavení se nezmiňují o osobní svobodě, nýbrž jen o usazení, popřípadě o dílčím 

zlepšení jejich životních podmínek.  

Za osvobození Romů bojovali, jak jsme již zmínili, především navrátilci ze studií 

v západní Evropě. Intelektuálové vydali řadu výzev v tomto duchu – zmiňme třeba Mihaila 

                                                      
27 FRASER, Angus M. Cikáni. Přeložila Marta MIKLUŠÁKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
1998. ISBN 80-7106-212-x. 
28 DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom: cesty Romů 1945–1990. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 
1995. ISBN 80-706-7533-8. 
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Kogălniceana nebo Cezara Bolliaca. Vznikla celá hnutí a také fóra, obzvláště časopisecká, kde 

se střetávaly konzervativní názory na romskou problematiku s těmi modernějšími. 

Ke zrušení otroctví docházelo na rumunském území postupně během 19. století. Nejprve 

byli osvobozeni Romové patřící státu (knížecí otroci – robi domneşti) roku 1843 ve Valašsku, 

1844 v Moldavsku. Dále následovali Romové patřící církvi (klášterní otroci – robi mănăstireşti) 

v letech 1844 v Moldavsku, 1847 ve Valašsku. Poslední otroci, kterým se dostalo svobody, byli 

ti v osobním vlastnictví, patřící zejména bojarům (soukromí otroci – robi particulari), a to v roce 

1855 v Moldavsku, 1856 ve Valašsku.29 

S tímto krokem však nebyli všichni spokojeni, naopak šlechta a hlavně církev s tím 

výrazně nesouhlasily a vnímaly to jako útok vůči nim samotným. I zde se však našly výjimky, 

jež na otázku otroctví již dříve upozorňovaly. Řada kněží se v některých případech snažila 

i o evangelizaci Romů.  

Velmi složité bylo sociální postavení Romů, kdy většina z nich byla po osvobození 

postavena vně rumunské společnosti, jen někteří se asimilovali. Romové měli původně získat 

část půdy a svým postavením se měli vyrovnat ostatním rumunským zemědělcům, což se 

nicméně nepodařilo zrealizovat. Někteří Romové uprchli, aby se vyhnuli placení daní, 

a následně se potulovali a kradli prakticky po celém Rumunsku. Po svém osvobození začali 

někteří Romové odcházet do zahraničí. Ti, kteří mluvili rumunsky (rudari a ursari), byli 

nazýváni černí Valaši neboli karavlasi. Romsky mluvící (căldăraşi a ciurari) se pak označovali 

jako rumunští Cikáni, případně valašští Cikáni. 

Během 2. světové války docházelo v Rumunsku stejně jako v ostatních státech na straně 

Osy k diskriminaci a vyvražďování Romů (společně s Židy). Romové tak nenesli jen útrapy 

samotné války, v níž také bojovali, ale navíc generál Antonescu rozhodl o jejich deportaci do 

Podněstří (Transnistria), kde žili a umírali v nelidských podmínkách. Počáteční diskriminace 

Romů, která začala v roce 1941, vyústila o rok později v pogrom. Konce války se tak nedožilo 

na 36 000 Romů.30 

„V meziválečném období nebyla rumunská společnost nijak zvláště znepokojena 

Cikány. V mnoha ohledech Cikáni pokračovali ve stejném stylu života jako dříve.“31 Zatímco 

období 20. a 30. let lze vnímat jako období jisté emancipace Romů, první polovina 40. let otřásla 

                                                      
29 ACHIM, Venera a Raluca TOMI. Documente de arhivă privind robia țiganilor: epoca dezrobirii. București: 
Editura Academiei Române, 2010. ISBN 978-973-27-2014-1. 
30 JENÍČEK, Tomáš, ed. Romové – reflexe problému: soubor textů k romské problematice. Praha: SOFIS, 1997. 
ISBN 80-902439-0-8. 
31 ACHIM, Viorel. Ţiganii in istoria României. Bucureşti: Editura enciclopedică, 1998, s. 133. 
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jejich životem od základů. Ač ve 30. letech byli někteří Romové antisemity, během války potkal 

obě skupiny stejný osud. K diskriminaci Romů docházelo i před 2. světovou válkou, Romové 

ale byli v této době částečně asimilováni a předpokládalo se, že postupně splynou s většinovým 

rumunským obyvatelstvem, o čemž svědčilo i to, že většina Romů pokládala za svůj mateřský 

jazyk rumunštinu a věnovala se různým řemeslům místo kočování. Mnohá řemesla 

však  v 1. polovině 20. století zanikala kvůli neschopnosti konkurovat rozvíjející se průmyslové 

výrobě. Někteří z Romů byli před válkou rolníky, ale stále existovali ti, kteří žili tradičním 

způsobem a kočovali. Již od 30. let se v evropských státech množí zákony, podle nichž jsou 

Romové fakticky diskriminováni. Tato nálada a hlasy proti Romům se začínají postupně 

objevovat i v Rumunsku, i když spíše ojediněle. Stále ale zůstávali skupinou, jež se stále více 

považovala za Rumuny, dokonce se mnoho Romů hlásilo k pravoslavné církvi. Dalo by se říci, 

že mezi válkami bylo soužití Romů a Rumunů spíše klidnější, bez výraznějších excesů. V téže 

době začali Romové také usilovat o nahrazení označení Cikán výrazem Rom. 

Po vypuknutí 2. světové války a po nástupu Antonescovy diktatury měla být „romská 

otázka“ skutečně řešena. Už na začátku války byla zaváděna vybraná diskriminační opatření 

a postavení Romů se tak zhoršilo. Někteří z nich již nemohli provozovat svá umění (tanec, zpěv, 

hraní na hudební nástroje), museli si hledat zdroj obživy jinde, například v zemědělství. V roce 

1939 bylo kočovným Romům zakázáno potulování, údajně kvůli nakažlivým chorobám, které 

měli mít. Jednalo se zejména o skvrnitý tyfus, jenž byl spojován s kočovným způsobem života. 

Romové měli být usazeni a podrobeni zdravotnímu dohledu. Jedním z Antonescových plánů 

bylo také vystěhovat Romy z Bukurešti a dalších významných měst. Jako záminka mu sloužilo 

právě i zdravotní ohrožení, jež mohli představovat. Následovaly další pokusy o usazení, spíše 

však o omezení kočování Romů. Nedá se ale říci, že by se setkaly s úspěchem, a to i kvůli tomu, 

že nebyla stanovená jasná pravidla či plán realizace jejich usazení a nebyly popsány ani 

důsledky, které by z nedodržení nových předpisů plynuly.32 

V roce 1942 začaly být prováděny deportace kočovných Romů do Transnistrie 

(Podněstří). Výjimka byla udělena pouze těm, kteří měli užitečné zaměstnání. Mezi lety  

1942–1943 mělo být do Transnistrie deportováno asi 25 tisíc Romů, z toho 13 176 usedlých 

(konkrétně těch, kteří představovali pro společnost určitou „přítěž“, například byli ve vězení) 

a 11 441 kočovných. To představovalo přibližně 12 % všech Romů v Rumunsku.33 Zbylí 

                                                      
32 NICOARĂ, Toader. Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
2005, s. 55–65. ISBN 973-0-04229-2. 
33 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
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Romové dále nebyli předmětem zájmu Antonescovy vlády a do Transnistrie nikdy deportováni 

nebyli. Stále měli teoreticky svá práva jako rumunští občané. Přesto nelze opomenout reálný 

stav, v němž se většina Romů v této době nacházela. Žili ve strachu, že budou i oni deportováni, 

což mnoho policistů a státních úředníků verbálně podporovalo. Oficiální politika vůči Romům 

se měla týkat všech, ve skutečnosti se ale ta nejdrastičtější opatření týkala jen části romské 

populace.  

Kromě skupiny deportované do Transnitrie existovaly i další skupiny Romů, jejichž 

osudy se vyvíjely různým způsobem. Část Romů utekla do Sedmihradska, což bylo území 

spadající pod maďarskou správu. Zde se stovky Romů usazovaly ve městech, například v Kluži. 

Utíkali především proto, aby nemuseli narukovat do rumunské armády. Další skupinou byli ti, 

kteří žili na jihu země na velkostatcích a několik let snášeli nesnadné podmínky práce i bydlení. 

V roce 1943 vydal sám Antonescu příkaz, aby majitelé těchto pozemků vytvořili pro tamní 

Romy stabilní podmínky k bydlení. To však bylo uskutečněno jen na několika místech. I tato 

skupina čítala stovky lidí.34 

„Deportace Romů do Transnistrie byla zcela v režii vlády Antonesca (…) Před 

Antonescovým režimem neexistovala v Rumunsku rasová politika vůči Romům. Na politické 

úrovni nepředstavovali Romové „problém“.“35 Důvodem k deportaci měla být údajná ochrana 

rumunského lidu. Ten se však Romů ve většině případů zastal, což představuje největší paradox 

této doby. Romové při své deportaci netušili, že jdou v podstatě na smrt. Nevěděli o tom, že se 

Antonescu snaží o homogenizaci rumunského obyvatelstva. Na území Rumunska také kolovaly 

fámy, že Romové tam dostanou novou půdu a domy.  

Cesta Romů do Transnistrie probíhala v nelidských podmínkách. „Kočovní Romové 

cestovali pěšky nebo vozem z místa na místo, proto doprava trvala několik týdnů. Operace byla 

oficiálně ukončena 15. srpna 1942. Ti, kteří se v době evakuace nacházeli na frontě nebo byli 

mobilizováni, byli vyřazeni z vojenských záznamů na základě příkazu generálního štábu, 

posláni domů a nasměrováni za svými rodinami do Transnistrie. Do 2. října sem bylo 

deportováno celkově 11 441 kočovných Romů (2 352 mužů, 2 375 žen a 6 714 dětí).“36 Kočovní 

Romové, kterých se týkala první vlna deportace, byli mobilní a přesouvali se ve vlastních 

povozech v konvojích. Tato cesta byla pro mnohé z nich ale plná utrpení, týrání a hladovění. 

                                                      
34 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
35 WIESEL, Elie et al., eds. Final report of the International Commission on the Holocaust in Romania. Bucureşti: 
Polirom, 2004, s. 265. ISBN 973-681-989-2. 
36 WIESEL, Elie et al., eds. Final report of the International Commission on the Holocaust in Romania. Bucureşti: 
Polirom, 2004, s. 271. ISBN 973-681-989-2. 
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Některé konvoje však měly volnější atmosféru a Romové mohli chodit do vesnic pro jídlo 

a pití.37 

Přímo v Transnistrii byly podmínky pro život špatně snesitelné. Speciální zacházení 

měli mít Romové, kteří měli své příbuzné na frontě, ale zřejmě k tomu nedošlo. Území 

Transnistrie bylo samo o sobě velmi chudé a životní podmínky místních obyvatel byly na bídné 

úrovni. Místní správa nebyla připravena na přísun nového obyvatelstva, chyběly ubytovací 

kapacity i strava. Ze začátku byli Romové ponecháni svému osudu, což mohlo být způsobeno 

tím, že Antonescova vláda jejich likvidaci plánovala. Někteří se usadili v zemljankách, jiní 

neměli ani to. V zimě nebylo čím topit, jídla byl permanentní nedostatek. Všichni ve věku  

12–60 let byli povinni pracovat, ovšem často nebylo kde.  

Romové dostávali omezený příděl chleba, brambor a zřídka ryby. Většina Romů po 

době strávené v Transnistrii překonala své osobní zábrany a kvůli hladu jedla i psy, kočky, koně 

a myši. Šířily se samozřejmě různé nemoci jako tyfus, rovněž vši a blechy. Romové neměli 

lékaře ani léky. Na jednom místě žilo příliš mnoho lidí, aby se dalo zabránit nemocím, ba 

naopak byla v takovýchto podmínkách doslova úrodná půda pro jejich vznik a šíření. Někteří 

místní dávali Romům rady ohledně jejich nemocí, to však nemohlo stačit na zlepšení situace. 

Ojediněle Romové dostávali vakcíny a docházelo k jejich deparazitaci.38 

Každým dnem stoupaly počty mrtvých, ať už kvůli zimě, hladu nebo nemocem, a to ve 

všech okresech, kam byli deportováni. Někteří Romové si kromě výše zmíněného museli 

protrpět i další hrůzy, když byli mučeni a ženy znásilňovány.39 Romové tak žili v neustálém 

strachu z toho, že někdo blízký onemocní a zemře, ale také v obavách z chování hlídačů, 

tj. četníků a vojáků, kteří na nich páchali zločiny, za které nebyl pravděpodobně nikdo souzen. 

O případech násilí víme hlavně díky svědectví přeživších, protože v oficiálních dokumentech 

se o těchto zločinech píše jen velmi zřídka.  

Romové byli usazováni do různých vesnic. Z některých byli proto nejprve vystěhováni 

dřívější obyvatelé, v jiných byla určena polovina domů pro starousedlíky, druhá pro Romy. 

K tomu docházelo zejména kvůli snaze kočovné Romy usadit. Přestože někteří měli dům, 

v němž mohli žít, vše ostatní chybělo, a tak neměli na čem spát, na čem vařit, ani čím si zatopit. 

Byly zde například snahy přemístit Romy do okresů s dostatkem dřeva nebo vybudovat zázemí 

                                                      
37 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
38 ACHIM, Viorel. Ţiganii in istoria României. Bucureşti: Editura enciclopedică, 1998. 
39 Tamtéž. 
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z jejich prodaného majetku v Rumunsku, k ničemu takovému však nedošlo.40 Konce války se 

nakonec nedožilo na 36 000 Romů.41 

Po 2. světové válce se začali přeživší Romové vracet do země s ustupující rumunskou 

armádou. Následně se mnoho Romů přesunulo například i do průmyslových center, někteří 

emigrovali do zahraničí (někteří se dostali až do Čech a na Moravu), neboť hledali práci.42 

V období „výstavby socialismu“ (1946–1989) byli Romové v Rumunsku vnímáni jako 

národnost, která se nesetkávala se zvláštní pozorností ani s útlakem, jakému byli vystaveni 

dříve. Jejich život se v mnoha směrech bezesporu změnil k lepšímu. Mohli se vzdělávat, 

pracovat i bydlet jako jiní rumunští občané. Mnoho jich však zůstalo chudými a izolovanými 

od modernizující se rumunské společnosti. Od 70. let věnoval rumunský stát této otázce stále 

více pozornosti, ale také finančních prostředků.43 Nedostavily se však znatelné výsledky. 

Romové si stále uchovávali své odlišnosti. Důležitou roli tu hrály i jejich zkušenosti 

z válečných let a situaci ještě ztěžovala vysoká porodnost, jež byla zřejmě zapříčiněna 

i Ceaușescovou státní podporou rodin s více dětmi. Jejich počet se od 2. světové války až 

ztrojnásobil a Romové dnes představují rostoucí procentuální část celkové populace Rumunska, 

byť řada z nich v posledních letech z Rumunska emigruje (do Itálie, Franice apod.).44 

  

                                                      
40 ZAMFIR, Cătălin a Marian PREDA. Romii în România. București: Editura Expert, 2002. ISBN 973-8177-80-
4. 
41 JENÍČEK, Tomáš, ed. Romové – reflexe problému: soubor textů k romské problematice. Praha: SOFIS, 1997. 
ISBN 80-902439-0-8. 
42 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
43 O’GRADY, Cathy a Daniela TARNOVSCHI. Romii din România. Bucureşti: Centrul de documentare şi 
informare despre minorităţile din Europa de Sud- Est, 2015. 
44 Recensamantul Romania. [online]. 2011 [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: http:// 
www.recensamantromania.ro/. 
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4 Tradiční řemesla Romů v dnešní době  

4.1 Căldărari (kotláři, kovotepci) 

Kovotepci či kïkavară (v romském jazyce)45 jsou jednou z tradičnějších 

a konzervativnějších skupin, o čemž svědčí i to, že dodnes mluví romským jazykem a obléká 

se do tradičních krojů. Udržuje si hodnoty založené na bratrství, vzájemné pomoci a čistotě, 

na což jsou všichni patřičně pyšní. Za nečisté považují například dotknutí se spodní části těla, 

a proto se i spodní prádlo pere zvlášť a ženy nosí dlouhé sukně. Nemohou mít také toaletu 

v domě, přinejmenším by měla být co možná nejdále od kuchyně.46 Název skupiny je odvozen 

od rumunského výrazu pro kotel (căldare).47 Ten se od kotlíku (ceaun) odlišuje velikostí, jde 

totiž o větší nádobu užívanou např. na vaření povidel nebo pálenky. Pro kotláře je velice 

důležitá rodina, a proto je pro ně nepředstavitelné, aby za prací odešli do ciziny. Raději omezí 

svoji výrobu či nároky na život. Řemeslo se předává po mužské linii z otce na syna.48 Ženy by 

se měly vdát také za Roma, který praktikuje toto řemeslo, aby se udržela tradice. Děti odmala 

pomáhají svým rodičům s menšími úkoly a postupně se učí celému řemeslu, které následně 

samy praktikují a připravují na ně další generaci. Na původ Romů ve skupině kotlářů může 

poukazovat i příjmení (např. Căldărar). 

Výběr užitého materiálu nebyl závislý jen na tom, z čeho se daný předmět obvykle 

vyráběl, ale také na dostupnosti materiálu v určité době. Dnes kotláři pracují s kovy, především 

s mědí a měděnými plechy, hliníkem, bronzem, mosazí, železem a nerezovou ocelí.49 Materiál 

mohou nakupovat v obchodech, ale cenově výhodnější je pro ně sběrný dvůr či užívání 

materiálu od klientů, který následně zpracují na výrobek. Pracují s nástroji jako kladivo, 

kovadlina, kleště, nůžky, dřevěné kladivo, dlátka, ale i matice nebo kružítka. Nejčastěji vyrábějí 

produkty pro domácnost a zemědělství, ale také je opravují. Dnes se nezřídka věnují opravám, 

především cínování kotlů či hrnců. Stejně tak – pokud je některý jejich výrobek rozbitý – takto 

jej opraví nebo vymění, aby si udrželi dobrou pověst. Umění práce s kovy stejně jako 

                                                      
45 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
46 MAPPES-NIEDIEK, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni: co je pravdy na našich předsudcích. Brno: Host, 
2013. ISBN 9788072948697. 
47 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 
973-0-03353-6. 
48 ŠULEŘ, Petr. Romové: tradice a současnost = O Roma: angoder the akának. Brno: Muzeum romské kultury, 
1999. ISBN 80-859-5614-4. 
49 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 
973-0-03353-6. 
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měditepectví si přinesli Romové možná z Indie.50 Díky své zručnosti dokáží z kusu kovu 

vyrobit za použití jednoduchých nástrojů různé produkty. Protože každý řemeslník měl své 

specifikum, poznali mezi sebou své výrobky. Mezi ty tradiční patří kbelíky, kotle, konvice, 

pánve, misky, lžičky, ale i například křtitelnice či trubky. V minulosti se věnovali také výrobě 

kamen, kdy za nejhezčí a dodnes užívaná jsou považována ta, která jsou bíle glazovaná. 

Inspirováni moderními technologiemi dnes vyrábějí i speciální grilovací pánve. Velká poptávka 

je po malých kotlích na vaření pálenky, které se v obchodech neprodávají, ale jsou pro výrobu 

domácího destilátu nezbytné. Na produktech vytvářejí i dekorativní malby, jako jsou 

geometrické obrazce, pruhy či listy.51 

Veškeré výrobky jsou vždy vytvářeny vyklepáváním nebo vytepáváním, a to ručně 

s pomocí kladiva. Díky tomu jde také o vcelku nebezpečné zaměstnání, kde se často setkáváme 

s úrazy. Práce je i fyzicky náročná, například pro výrobu jednoho jediného kotle je zapotřebí 

4 000 ran kladivem.52 „Mistr má největší kladivo a upravuje celý výrobek, ostatní kotláři 

postupně tlučou kladivy, až má výrobek daný tvar.“53 Míry dříve kotláři stanovovali pomocí 

ruky a prstů, dnes se samozřejmě využívá modernějších technologií, ale např. Romové ze 

Sărulești dodnes tyto míry užívají.54 Významnou částí jejich práce je „cikánské mosazování“, 

které se dědí, je tajné a vyžaduje velkou zručnost. 

Pokud pracují s mosazí, musí nejprve za pomoci dřeva ze švestky připravit oheň v peci, 

ve kterém se po dva dny nahřívá materiál. Poté je vytvořen požadovaný tvar výrobku. Pokud 

chtějí dát dohromady více menších částí, po okrajích je nastříhají do tvaru ocasu vlaštovky 

a následně v daných místech spojí pomocí úderů kladiva. Dnes se spoj může také jen pocínovat. 

Výrobek se opakovaně vkládá do ohně a zchlazuje, během čehož se mu dává požadovaný tvar 

a získává tak pevnost. Následně se spoje polijí kyselinou chlorovodíkovou, čímž se vyčistí, 

a posypou se kousky mědi kvůli jednotnosti. Aby nebyla nádoba vlhká a zmíněné kousky se 

udržely, posypou se solí a nádoba se opět nahřívá. Poté se mohou kotláři věnovat různým 

ornamentům.55 Při cínování se vylévá bílo-stříbrný roztavený kov do vnitřní strany nádoby. 

Tohoto postupu se užívá, aby nádoba neoxidovala. V minulosti se nádoby po určité době 

                                                      
50 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
51 BURSUC, Roxana. Neamurile de romi. Roxanabursuc.com [online]. 2012 [cit. 2018-10-11]. Dostupné z: 
https://roxanabursuc.com/neamurile-de-romi/ 
52 FLECK, Gábor, FLOREA, Ioana, Dénes KISS a Cosima RUGHINIŞ. Vino mai aproape: incluziunea şi 
excluziunea romilor în societatea românească de azi. Bucureşti: Human Dynamics, 2008. ISBN 973-8973-08-2. 
53 Rozhovor s A. C., nar. 1968, Rom kotlář. Bozovici, Rumunsko 22.10.2018. 
54 Tamtéž. 
55 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
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pocínovaly, docházelo k tomu obvykle na Velikonoce, kdy se lidé zaměřovali na úklid a úpravy 

svých domácností.56 

Při výrobě kotlů musejí Romové znát přesné míry výrobku, aby splnili očekávání 

zákazníka. „Například pro vytvoření kotle na sto litrů je potřebný plech o velikosti metr 

osmdesát na čtyřicet centimetrů (1,8 m × 0,4 m).“57 Plechy se i dnes upravují pomocí kladiv, 

kovadliny a majzlíku až na sílu jeden milimetr. Kov se ohřívá při vysokých teplotách 

v závislosti na šířce a typu výrobku, načež je kujný a tvaruje se z něj výrobek, případně se 

přikovají či přivaří ještě za tepla další části jako úchytky. Nakonec ženy výrobek naleští 

a finálně upraví, aby se lépe prodával. Produkty z hliníku se nepoměďují ani nebronzují, pouze 

jim výrobci dají požadovaný tvar a rukojeti z mědi či železa. Pro nádobí se dnes užívá 

potravinářská měď, která obsahuje co nejméně slitiny. Výroba kotle zabere tři dny, kbelíku 

jeden až dva a na výrobu malé konvičky, tzv. džezvy, stačí jeden den.58 V některých případech 

tito Romové vyrábějí i jiné předměty, které jsou typické pro kováře (fierari). 

V minulosti se skupiny Căldărari týkalo mnoho omezení. Byla např. poslední usazenou 

skupinou Romů a v době komunismu směla používat jen staré železo.59 Prodej se uskutečňoval 

především tradiční cestou, kdy koláři projížděli na vozech, případně si postavili stany ve 

vesnicích a přitom výrobky prodávali. Tradičně je vesničané přijímali a šířili mezi sebou, že 

přijeli. Romové se pohybovali především na místech spojených se zemědělstvím, kde bylo také 

potřeba jejich výrobků. Vybírali si především území, kde byl nedostatek dřeva i keramiky, proto 

tam bylo toto řemeslo více vyhledávané. Obvykle preferovali prodej výrobků v létě, ať 

už  z praktických důvodů, nebo kvůli větší poptávce. Prodej probíhal případně také na podzim, 

který je tradičně spojený se sběrem hroznového vína i jiného ovoce a vařením pálenky, díky 

čemuž bylo potřeba jejich výrobků. Nedílnou součástí prodeje bylo a stále je smlouvání o ceně. 

„Většinou jezdíme po vesnici nebo na trhy a prodáváme kotlíky a hrnce. Máme ještě i vůz, ale 

nemáme koně, tak jezdíme autem. Když chtějí velké kotle, hlavně na kořalku, tak za něj chceme 

peníze. Když ale máme malé hrnce, tak ty někdy i měníme za ořechy. Hrnec, který chtějí, dvakrát 

naplní ořechy, a pak si ho mohou nechat.“60 

                                                      
56 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
57 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011, s. 80. 
58 Tamtéž. 
59 MAPPES-NIEDIEK, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni: co je pravdy na našich předsudcích. Brno: Host, 
2013. ISBN 9788072948697. 
60 Rozhovor s A. C., nar. 1968, Rom kotlář. Bozovici, Rumunsko 22.10.2018. 
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Pro toto řemeslo je zhoubou sériová výroba. V dnešní době je poměr ceny za materiál 

a ruční práci neúměrný očekávání zákazníků, jelikož velkoobchodníci mohou nabídnout cenu 

nižší. Proto je řemeslo stále méně praktikováno a prodej probíhá především tak, že zákazníci 

přijdou za Romy a ti jim zhotoví výrobky na objednávku.61 Stále méně se tak setkáváme 

s tradičním prodejem na ulicích či tržištích. Důvodem je i to, že za povolení prodeje v některých 

místech musejí zaplatit poplatek. Řemeslníci si navzájem nekonkurují, pokud se tedy jeden 

účastní trhu, druhý tam již své výrobky nenabízí. Vztah ke kovu si však zachovali dodnes i tím, 

že asi osmdesát procent všech sběrných dvorů starého kovu v Rumunsku je ve vlastnictví 

Romů.62 Sběrem starých kovů či jeho získáváním z předmětů, které již nikdo nepotřebuje, se 

Romové zabývají již po desetiletí. Někdy se však kvůli tomu dostanou do rozporu se zákonem, 

protože kov je ukradený, ať už záměrně, nebo protože se mohlo zdát, že nikomu nepatří. 

V Rumunsku žijí kotláři prakticky po celé zemi, především v Oltenii a Sedmihradsku, 

ale také v župách Iași, Mureș, Craiova, Olt, Suceava a dalších. Kromě Rumunska se tato skupina 

usadila i v Evropě – ve Francii, Španělsku, Belgii, Maďarsku, Rusku, Finsku, Ukrajině a Polsku, 

ale i v Americe či Austrálii.63 Některé rodiny žijí již moderním způsobem života, přestože se 

považují za součást kovotepců, avšak jsou i tací, kteří dodržují tradiční řemeslo i zvyky. Ve 

vesnici Zanea v župě Iași žije několik desítek rodin v komunitě, která je toho příkladem. 

Dodržují tradice jim vlastní, nosí kroje, rodiče vybírají dcerám manžely, mají svého vůdce, 

tzv.„bulibašu“, i vlastní soudy, kdy v jejich komunitě rozhodují starší lidé. Dobré jméno rodiny 

závisí i na tom, jak velké má domy a kolik nosí zlata. V létě se věnuje výrobě kotlů a v zimě 

žije ve svých vilách. Dodnes kotláři žijí ve velkých rodinách, jejichž hlavou je muž, zatímco 

žena se stará o domácnost a děti. Není výjimkou, že se ženy vdávají už ve 12–13 letech. 

Budoucí manžel jim je vybrán rodiči už v raném dětství. Svatba je potom velkou událostí, které 

se účastní celá rodina, novomanželé dostávají spoustu darů, především „zlaťáků“ (galbeni). 

Není nezvyklé, že jako jméno dítěte se volí typická romská jména jako Luludy či O Phabaj, ale 

i jména řek či měst v Rumunsku jako Timişoara, Sighişoara, Oradea nebo jména z telenovel, 

jakými jsou Tarzan, Sandocan, Casandra a další. Dodnes mluví romským jazykem, který je 

však ovlivněn rumunštinou, a je tak oddělen od ostatních romských dialektů.64 

                                                      
61 DUMINICĂ, Ion. Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană. Buletinul ştiinţic al 
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. 2009, 13(26), s. 154–164. 
62 MAPPES-NIEDIEK, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni: co je pravdy na našich předsudcích. Brno: Host, 
2013. ISBN 9788072948697. 
63 SARĂU, Gheorghe. Rromii, India și limba rromani. Bucureşti: Kriterion, 1997. 
64 SARĂU, Gheorghe. Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 973-0-
03353-6. 
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4.2 Ceaunari (kotlíkáři) 

Kotlíkáři zhotovují stejně jako kotláři zemědělské náčiní a výrobky do domácnosti, ale 

především z neželezných kovů. Pracují z velké části s hliníkem, který odlévají do forem, jež 

sami vyrobili. I toto řemeslo se předává z generace na generaci, avšak vyučení trvá dva až tři 

roky. Od rodičů se očekává, dokonce je považované za samozřejmost, že další generace 

v řemesle pokračuje, a tak se děti začínají učit řemeslu již v útlém věku, přibližně v sedmi až 

osmi letech. Povolení pro práci s pecí ale dostávají až po určité době praxe, obvykle poté, co 

dosáhnou dospělosti.65 Řemeslo se začíná předávat pomocí jednoduchých úkonů a názvů 

technik, je však více kladen důraz na praxi než na teorii. Existují i případy, kdy se řemeslo od 

Romů učili i Rumuni, kteří k tomu ale potřebují nejen talent, ale také mnoho úsilí.66 

Ke své práci potřebují kotlíkáři materiál, ze kterého se daný výrobek vytváří, předlohu 

či formu a kladívko. Zajišťování materiálu je prakticky stejné jako u kotlářů. V některých 

případech se užívají i starší výrobky, které řemeslníci znovu zpracovávají. Pokud si materiál 

zakoupí, musí zajistit dopravu na místo zpracování, ať už automobily, či tradiční cestou na 

vozech. Dále je zapotřebí kvalitní uhlí, které však může být při nákupu vyměněno za méně 

kvalitní, kvůli čemuž Romové sami přicházejí o finanční prostředky i nutné suroviny. 

Vzhledem k teplotě, při které se pracuje s hliníkem, nejde o povolání příliš bezpečné. Obvykle 

je pro tuto práci určené pracovní místo vedle příbytku.67 

Jakmile rozdělají oheň, dají roztavit hliník a během toho ve formě udusají písek 

pokropený vodou a obrátí ji vzhůru. Přes první vrstvu se následně nasype hrubší písek, aby se 

daný materiál nepřilepil na model. Poté se hliník vylije a vloží se na 5 minut temperovat při 

600–700 stupních. Namočený písek může být použitý i na další výrobek. Celý tento proces trvá 

přibližně 5 hodin. U výroby kotlíků je časově náročnější příprava materiálu, která trvá  

2–3 hodiny, a to na rozdíl od samotného tvarování trvajícího do dvou hodin. Během dne se tak 

dá vyrobit 15–30 kotlíků.68 Ty si připravují řemeslníci do zásoby, aby je mohli následně 

prodávat na jarmarcích a trzích na více místech, proto také často cestují. Dnes jsou jejich 

produkty žádané především na vesnicích, ovšem dříve probíhal prodej i ve městech,  

                                                      

 
 

66 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
67 NICOARĂ, Toader. Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România. Bucureşti: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
2005, s. 55–65. ISBN 973-0-04229-2. 
68 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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a to například před továrnami v den výplat.69 Největší zájem ze strany zákazníků přichází v létě, 

především v srpnu, když se vrací také Rumuni pracující v cizině a nakupují dané výrobky pro 

sebe i své blízké ze zahraničí. 

Práce příslušného řemesla je dnes přizpůsobena kulturním variacím. Poptávka je na 

každém území jiná a musí se tomu přizpůsobit tvar výrobků nebo jejich úchytek.  

Např. v Oltensku se prodávají jen speciální kotlíky s rovnými úchytkami. Pro zákazníky je 

primárně důležitá kvalita výrobku, ale také chuť jídla, které se v nich připravuje. Dle samotných 

kotlíkářů jsou tito řemeslníci Rumuny dobře přijímáni, protože se nezabývají krádežemi 

a žebráním, ale čestnou a respektovanou prací. Ač jde o časově i fyzicky náročné povolání, není 

příliš výdělečné. Například ve vesnici Toflea stojí jeden kotlík 10–35 lei.70 U kotlíkářů se 

můžeme setkat také s výměnným obchodem, kdy žádají potraviny, ale i staré železo.  

Dnes žijí v župách Iași, Bacău, Galați nebo Călărași.71 Řemeslo kotlíkářů je však 

praktikováno zřídka a nebylo dodnes předmětem mnoha socio-antropologických nebo 

etnografických studií, a proto je o něm známo velmi málo. Ojediněle se můžeme setkat se 

skupinami kotlíkářů, které jsou vedeny „bulibašou“, mluví romským dialektem medvědářů 

a ženy se oblékají do tradičních krojů. Většina řemeslníků se však věnuje kotlíkářství jen 

ojediněle a rodinu živí jinou prací, za kterou odjíždějí také do zahraničí, ženy případně 

vypomáhají díky příjmům z prodeje nasbíraných plodů.  

                                                      
69 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
70 Tamtéž. 
71 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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4.3 Fierari (kováři) 

„Kovářství je považováno za jedno z nejtypičtějších romských řemesel. Romové si jej 

přinesli do Evropy z indické pravlasti. Přicházeli jako kočovní řemeslníci, jejichž způsob práce 

se od okolní majoritní společnosti v mnoha ohledech lišil. Právě z důvodu, že kovářství bylo 

pro mnohé romské skupiny hlavním a nejrozšířenějším způsobem obživy, se o něm dochovalo 

množství historických záznamů.“72 Kovářství je rozděleno na několik odvětví: podkovářství, 

zámečnictví a železářství. Později se také vyprofilovaly další podskupiny jako výrobci sít. 

Samotné kovářství nepochází od Romů, ač je v některých zemích s nimi spojováno. Mezi jejich 

vynálezy však patří např. kování za studena,73 které je užíváno především při opravě starších 

předmětů. Dříve bylo toto řemeslo praktikováno ve větší míře, avšak i dnes se setkáváme 

s Romy kováři. „Někteří autoři dokonce tvrdí, že Romové kováři měli po staletí 

monopol v tomto řemesle ve vesnicích ve východní Evropě a na Pyrenejském poloostrově.“74 

I tito Romové se považují za pracovité, nikoliv za ty, kteří jsou odsuzováni a stavěni na okraj 

společnosti. Na některých vesnicích se v minulosti dokonce rozlišovalo mezi Romem 

a romským kovářem. Patří mezi první skupiny, které se usadily, ale také mezi první, které 

ztratily svůj jazyk.75 Mnoho z nich se na sklonku 20. století odklonilo od svého řemesla a začalo 

pracovat v zemědělství nebo průmyslu. 

Řemeslo bylo zprvu praktikováno jako kočovné a kováři pracovali za použití 

elementárních výrobních prostředků. Romové jezdili s vozy mezi vesnicemi a nabízeli své 

služby. Postupem času přestali kočovat a mít přenosná náčiní. Ač k jejich usazení došlo už na 

začátku 19. století,76 ještě dlouho poté jezdili své výrobky prodávat na vozech a můžeme se 

s tím ostatně setkat i dnes. Typické pro ně bylo, že pracovali vsedě nebo na kolenou. Dříve se 

hrouda železa roztavila v primitivní peci s prohlubní, ve které bylo uhlí, a následně se železo 

upravovalo na kovadlině. V současnosti mají kováři častokrát malé dílničky, kde již pracují 

vestoje. Také si vytvořili nářadí, které již není přenosné a je stále modernější. Stejně tak i výheň 

je dnes ve stejné úrovni jako pracovní místo, tedy ne na zemi, jak tomu bylo dříve. Kováři 

                                                      
72 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991-2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008, s 31. ISBN 978-80-86656-14-4.  
73 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-7. 
74 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013, s. 24. 
75 ZAMFIR, Cătălin a Marian PREDA. Romii în România. București: Editura Expert, 2002. ISBN 973-8177-80-
4. 
76 ACHIM, Viorel. Ţiganii in istoria României. Bucureşti: Editura enciclopedică, 1998. 
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musejí být zruční a pracovití, jelikož při své práci vykonávají několik úkonů a technik. Patří 

mezi ně ohýbání i rovnání, štěpení, osazování, zkrucování, ostření, prodlužování či pěchování.77 

Řemeslníci vyrábějí řetězy, vidle, motyky, pohrabáče, krumpáče, klíny, trojnožky na 

oheň, hřebíky a mnoho dalšího. Nespecializují se pouze na výrobu, ale také na opravy náčiní 

především zemědělského charakteru. Mnoho nástrojů se dá již zakoupit, ale je běžné, že se dědí 

z otce na syna. Ke své práci potřebují kovadliny a kladiva různých velikostí. Dále používají 

podle druhu výrobku kleště, aby mohli dávat železo do ohně, speciální pilník (tzv. hrașpă), 

poříz, šídlo, nákovu, měch, svěrák, průbojník, podkováky. Kladiva jsou různých velikosti 

o váze od 1–5 kg. Tomu největšímu, perlíku, se říká „baros“. Stejně tak kleště mohou mít různé 

tvary i velikosti v závislosti na tom, k čemu jsou určené. Stále se užívají kovadliny a měchy, 

nejsou však již přenosné a měch je zavěšen na konstrukci, která vede k výhni. Pro rozdělání 

ohně se používalo dřevěné uhlí, to se poté nahrazovalo kamenným (černým uhlím). V tomto 

odvětví se objevují stále nové technické vymoženosti, které práci ulehčují a mění. Například 

místo pilníku se užívala manuální bruska, a nyní především ta elektrická. Někteří také využívají 

techniky sváření.78 

Nedílnou součástí jejich práce bylo okování koní, případně i krav, což vyžaduje nejen 

práci s kovy, ale i se zvířaty, a jsou proto potřeba určité dovednosti. Pokud by podkovář jen 

o kousek netrefil dané místo, může kůň dostat infekci a celá práce by musela probíhat znovu po 

uzdravení zvířete. Práce s některými koňmi je navíc obtížnější, a proto se musejí uchytit. 

Podkovář byl v některých případech považován i za veterináře, protože kromě kování dokázal 

také ošetřit rány zvířat.79 

Kováři současnosti dokáží vyrobit až sto různých výrobků za měsíc.80 Ty tvoří obvykle 

na objednávku, aby mohli peníze okamžitě využít na obživu a nákup materiálu. Výhodný je pro 

ně také sběr starého železa nebo využití materiálu od klientů. Cena je vždy stanovena muži, 

ženy o ní nemohou vyjednávat, zatímco děti tuto možnost mají i z toho důvodu, aby se naučily 

celému řemeslu. Výsledná cena jejich práce se odvíjí i od komplikovanosti, jelikož někdy je 

práce doprovázená svařováním nebo zmíněnou prací se zvířaty. Romové dříve preferovali 

výměnný obchod za potraviny i jiné zboží. To se sice praktikuje i dnes, ale někteří již dávají 

                                                      
77 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
78 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
79 Tamtéž. 
80 Tamtéž. 
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přednost finanční odměně, přestože je jednodušší po zemědělcích požadovat zemědělské 

produkty, kterých mají obvykle dostatek. 

„Vesničtí kováři si již nevystačí jen s broušením radlic u pluhu.“81 To, že jejich výrobky 

nejsou natolik žádané, má za výsledek, že si tito Romové často ještě přivydělávají různými 

pracemi, které přizpůsobují situaci a ročnímu období. Příkladem je prodej vyloupaných ořechů, 

práce v zemědělství, také převážení různých předmětů na vozech tažených koňmi, hraní na 

housle nebo sběr starého železa. Jelikož je řemeslo v ohrožení, mnoho mladých Romů se 

vydává jinou cestou než jejich rodiče, aby si zajistili živobytí. Kovářství se tak už nepředává 

jen v rodině, jako tomu bylo dříve, ale také učňům z rumunské společnosti, kteří o něj mají 

zájem. V tomto řemeslu se zcela jasně rozlišuje práce mužů a žen, kdy ženy mohly pomáhat 

mužům jen v určitých úkonech. V dnešní době však existují i ženy, které se řemeslu věnují, a to 

stejně dobře jako muži.82 

Dodnes se s kováři setkáváme v župách Călărași, Suceava, Botoșani, Constanța, Dolj, 

Bacău.83 I když zde žije více Romů, kteří se považují za součást této skupiny, řemeslu se jich 

věnuje minimum. V některých městech jako Medgidia v župě Constanța se věnují kovářství 

pouze Romové starší 60 let,84 a proto není pravděpodobné, že by zde řemeslo pokračovalo 

napříč dalšími generacemi. Mnoho skupin také zanevřelo na tradiční zvyky, dokonce i na 

romštinu, kterou v některých případech užívá jen starší generace. 

4.4 Tinichigii (klempíři) 

Klempíři se dělí do několika skupin, a to v závislosti na tom, k čemu jsou jejich výrobky 

užívány. První skupinou jsou kuchyňské potřeby – hrnce, rendlíky, nálevky a trychtýře, plničky 

klobás, pánve či tácy na pečivo. Dalšími výrobky určenými pro domácí práce jsou kbelíky na 

vodu ve studnách i jiné pozinkované kbelíky, vědra, lavory, lopatky, větrní kohouti a jiné 

ozdoby na střechy, nůžky, trychtýře na benzín, konve na zalévání, ale i skříňky, police nebo 

pohřební lampy. Do skupiny průmyslového klempířství pak patří háky, okapy a plechy na 

střechu, kovová kamínka nebo kouřové roury.85 

Výrobní proces každého výrobku má jasné postupy, které musí Romové dodržovat. Pro 

vytvoření žlabů a okapů je nezbytné nejprve rozřezat pozinkovaný plech tak, aby odpovídal 

                                                      
81 AGARBICEANU, Ion. File din cartea naturii. Bucureşti: ASTRO, 2013, s. 3. ISBN 606-8148-28-1. 
82 Tamtéž. 
83 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
84 Tamtéž. 
85 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
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délce strany domu. Poté se plechy ohnou do půlkruhu a okraje se upraví válcem. Následně se 

plech opět řeže, aby vytvořil tvar vaničky. Materiál se ohýbá, dokud nemá požadovaný tvar, 

a následně se připevní háky z pásoviny na krovy, na něž se připevní okapy. Vzhledem k tomu, 

že jde o práci namáhavou, musí být řemeslník technicky i fyzicky zdatný, ale neobejde se ani 

bez znalosti fyzikálních zákonů, aby věděl, jaké jsou vlastnosti daných kovů. Výroba menších 

produktů, jako je např. lopatka, je oproti tomu velice snadná, zabere přibližně deset minut. 

Pouze se uřízne kus plechu do tvaru obdélníku, z toho se odřízne další kus na výrobu násady 

a poté se upravují okraje. Žlaby a okapy se vyrábějí především na jaře a v létě, menším 

výrobkům se klempíři mohou věnovat i mimo dané období.86 

Romové patřící do průmyslového klempířství nenabízeli své výrobky na trzích, ale 

museli cestovat za prací k lidem, kteří si výrobu či opravu objednali. V dnešní době jim ztěžuje 

situaci i to, že k přesunu a pouličnímu prodeji výrobků je potřebné povolení.87 Mnoho Romů 

se tak omezilo jen na prodej menších výrobků do domácností na okolních trzích. Řemeslo se 

stejně jako dříve předává v rodině. Děti se učí praxí, začínají s názvy materiálů a potřebných 

nástrojů, postupně pomáhají s jednoduššími úkony, až nakonec celý proces provádějí samy. Ač 

je dnes řemeslo praktikováno v menší míře, někteří lidé preferují výrobky od Romů, a to 

z několika důvodů. Oproti plastovým okapům je výhodou například to, že jejich okapy jsou 

odolnější a řemeslníci je i sami sestaví.88 Dle samotných klempířů jim nejlepší pověst dělá 

dobrá práce, kterou vidí další lidé, ti poté požadují totéž. Za objednaný výrobek platí klient 

zálohu, za kterou řemeslník nakoupí materiál a vydá potvrzení.89 

4.5 Argintarii (zlatníci) 

Přestože je rumunský název odvozen od slova stříbro (argint), v češtině bychom užili 

výrazu zlatník, který odpovídá práci řemeslníků. Toto pojmenování bylo zvoleno i proto, aby 

se odlišili od skupiny aurari, tedy zlatotepců, ale především kvůli preferovanému materiálu, 

a to stříbru, které je upřednostňováno církví i rumunskými obyvateli. Jde o materiál, který je 

levnější, ale zároveň má náboženský význam. Daná skupina pochází z knížecích otroků, 

a třebaže byli po staletí kočovníky, jsou považováni za jakousi „vyšší třídu“ mezi romskými 

                                                      
86 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
87 DUMINICĂ, Ion. Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană. Buletinul ştiinţic al 
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. 2009, 13(26), s. 154–164. 
88 Tamtéž. 
89 SARĂU, Gheorghe. Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 973-0-
03353-6. 
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řemeslníky.90 Skupina argintari byla v historii rozdělena na samotné zlatníky (zlătari) nebo 

výrobce prstýnků (inelari). Zlatnictví je zapsáno mezi oficiální řemesla v Rumunsku na 

Ministerstvu práce a sociálních věcí.91 

Jejich práce spočívá ve zpracování cenných materiálů, jako jsou stříbro, zlato, platina 

nebo i jiné materiály, jimiž cenné kovy nahrazují a z nichž vytvářejí šperky. Materiál shánějí 

nejčastěji na tržištích, ale také od lidí, kteří jim dají staré výrobky, Romové je přetvoří v nový 

produkt. V tomto případě platí klient jen za práci řemeslníka. Zlato bylo dříve dodáváno 

skupinou Romů aurari, kteří jej rýžovali a shromažďovali z písku nebo z vod. Mezi produkty 

zlatníků patří předměty určené pro kostely a votivní předměty jako ikony a rámy na ně, křížky, 

kadidelnice, zvony a zvonky, svícny nebo lustry se svíčkami. Známí jsou výrobou prstýnků, 

náramků, řetízků, broží, náušnic, diadémů, knoflíků, křížků, spon na kravaty a skřipců. 

„Nejčastěji chtějí lidé prstýnky, hlavně zásnubní, potom také nášnice pro ženy.“92 Do šperků 

mohou přidávat také korálky či kameny a jiné látky. V neposlední řadě vytvářejí dekorativní 

předměty, jako jsou sady na nádobí, příbory, zkřížené zbraně nebo zařízení pro knihvazače. Při 

práci užívají zlatníci kovadlinu (ke které se dají připojit další kovadla), kleště, pinzetu, pilu, 

svařovací lampu, kladiva, nůžky a pilník.93 Při této práci je potřeba více smyslu pro detail než 

u jiných řemesel.  

Při výrobě se musí postupovat v několika krocích. Materiál se nashromáždí a poté 

roztaví. Kov se slévá, vystříhává a upravuje kladívkem do požadovaného tvaru, případně se do 

něj vyrývá. Následně se kvůli lepšímu prodeji leptá a vyleští. Dnes se k nahřívání užívá vařič 

na líh, ve kterém je zlato posypané boraxem. Poté je vyklepáno na kovadlině. Při zpracování 

cenných kovů je důležité se věnovat detailům, na což existuje několik různých 

postupů – pomocí dláta a kladiva, použitím matric, doplněním drahých kamenů, puncováním 

a vyražením, vytvářením různých ornamentů, technikou filigránu či modelování reliéfu.94 

„Většinou přijdou lidi se zlatem a já z toho udělám nějaký šperk. Ať už mají staré náušnice po 

babičce nebo zlaťák, tak to roztavím a vyrobím, co chtějí. Mám na to formy. Někdy chtějí i různé 

znaky, písmena a obrázky, to je potom cena větší, a ne každý Cikán to umí. Když mají zlato, tak 

                                                      
90 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 
973-0-03353-6. 
91 Viz http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r 
92 Rozhovor s C. P., nar. 1979, Rom zlatník. Bozovici, Rumunsko 23.10.2018. 
93 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 
973-0-03353-6. 
94 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
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je to stojí míň, ale když nemají, tak platí i za materiál. Někteří se ale bojí, že naše zlato nemá 

punc, a raději si přinesou to svoje.“95 

Většina řemeslníků pracuje ve svém domě, jen někteří mají dílnu, již případně sdílejí 

s dalšími. Práci se věnují na rozdíl od jiných romských řemesel i v zimě. Každý zlatník je 

zaměřen na určitý segment i dle toho, v jakém postupu zpracování je zručnější, ať jde 

o broušení, gravírování nebo svařování. V dnešní době zlatníci dokážou vyrobit  

500–600 výrobků měsíčně.96 

Kvůli prodeji musejí často cestovat a mít schopnost navázat kontakt s potenciálními 

zákazníky, a to jak s Rumuny, tak i s Romy a jinými minoritami, jež by mohly mít případně 

zájem o jejich výrobky. Zlatníci obvykle pracují přímo před zraky svých potenciálních 

zákazníků, ale mají i produkty, které vyrobili již dříve, a mohou je tak prodávat kdykoliv. Jsou 

si vědomi, že praktikování řemesla na veřejnosti může zvýšit povědomí a zájem o jejich 

výrobky. Každý má za cíl dosáhnout jedinečnosti svého produktu nejen oproti jiným 

řemeslníkům, ale také oproti velkovýrobě, díky čemuž je o něj větší zájem. Rumuni vědí, že 

výrobky Romů jsou tvořeny ručně a z kvalitního materiálu, aby si řemeslníci zachovali dobrou 

pověst, což je jejich jedinou reklamou. Jelikož nemají jasně stanoveno, kde prodávat zboží, jsou 

obvyklou variantou trhy. Mnoho potenciálních míst vhodných k prodeji je zpoplatněno, a tak 

Romové raději prodávají své výrobky na ulicích či na jarmarcích. Řemeslníci se navzájem 

podporují, pomáhají si a informují se o místech s možností prodeje. Prodej jejich výrobků však 

každým dnem klesá. U tohoto řemesla je běžné, že smlouvání a výsledné ceny jsou zcela v režii 

ženy.97 

Dané řemeslo bylo základem skupinové identity a předávalo se v rodině, a to bez jiného 

vzdělávání. Dnes se někteří věnují studiu klenotnictví, což jim může výrazně pomoci 

v pracovním postupu, ale také ve shánění zaměstnání. Je však zcela běžné, že i když se řemeslo 

předává, věnují se mladí zároveň jinému pracovnímu odvětví. V životě dodržují zlatníci tradice 

a nepsaná pravidla, která jsou typická pro tuto komunitu. Dne jsou však přizpůsobena moderní 

době. Stále mají početné rodiny s 6–12 členy, o které se starají manželky, avšak manželství již 

není domluvené.98 V oblasti oblékání se již vymanili z tradic, kromě dvoubarevných bot 

preferovaných muži se s tradičními kroji již nesetkáme. Přestože doma stále mluví romským 

                                                      
95 Rozhovor s C. P., nar. 1979, Rom zlatník. Bozovici, Rumunsko 23.10.2018. 
96 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
97 Tamtéž. 
98 BANU, Oana a Ionela IONESCU. Romii argintari: De la ajustarea adaptivă a secolului XX. 
la integrarea progresivă din secolul XXI. Revista Calitatea Vieţtii. 2014. 
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jazykem, který má mnoho rumunských slov, v každodenním životě užívají rumunštinu, a to 

především při prodeji. Jejich domy si zachovaly tradiční rysy – barevné stěny, perské koberce 

a živé barvy. Není výjimkou, že v jednom domě žije i více generací. 

Dle Romů samotných žije v Rumunsku na 1000 rodin zlatníků, jde tak o řemeslo, 

u něhož je nepravděpodobné, že bude v budoucnosti zachováno.99 Zlatnictví se věnují 

v Bukurešti, Teleormanu, Ialomiţi, Ilfově a v župě Tulcea.100 Ztratili mnoho ze svých tradičních 

hodnot a zvyků, postup výroby však zůstal u většiny prakticky nezměněný. Ti, kteří se od 

tradičního postupu odklonili, vyrábějí své šperky po více kusech za pomoci moderních 

technologií a výrobky prodávají v obchodech. V roce 2013 provedly Oană Banu a Ionela 

Ionescu výzkum, při kterém zkoumaly zlatníky z hlavního města Rumunska. Z tohoto výzkumu 

vyplývá, že Romové mají stejný přístup na trh práce, ovšem mnoho z nich má nižší vzdělání. 

Jelikož nemají kvůli řemeslu stálý příjem, řada z nich se přizpůsobila moderní době 

a požadavkům na životní úroveň. 

4.6 Cărămidari (cihláři) 

„Jsem Cikán cihlář, 

jsem Cikán a jsem pyšný, 

nechodím s hlavou skloněnou k zemi, 

nemám proč se stydět, 

každému se můžu podívat do očí, 

protože mám čistou duši, 

před nikým se nestydím.“101 

Jak naznačuje název, tato skupina se zabývá výrobou cihel. Toto řemeslo, ač je mezi 

Rumuny proslavené, je ostatními Romy považováno za podřadné. Hlavním důvodem je práce, 

která je prováděna v blátě a za nepříznivých podmínek. Není přesně známo, kdy si Romové 

toto řemeslo osvojili, je ovšem překvapivé, že právě tato skupina tvořila nejpočetnější romské 

řemeslníky.102 

Existuje rozdíl mezi výrobou pálených a nepálených cihel. Ty první se vyrábějí pouze 

z hlíny a dotváří se pomocí ohně, respektive kouře. Do druhého typu se přidává sláma či další 

                                                      
99 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
100 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
101 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013, s. 45. 
102 Tamtéž. 
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součásti a nechávají se proschnout na slunci.103 Dle toho, zda si Romové hlínu obstarávají sami, 

či ji jen zpracovávají, by se toto řemeslo mohlo rozdělit na dvě podskupiny. První, která je spíše 

využívaná dnes, je ta praktikovaná „u stolu“. Hlína je jim tedy přivezena odjinud. Druhá, 

praktikovaná spíše dříve, spočívá v tom, že si Romové sami vykopou díru a hlínu zde 

zpracovávají. Prvně zmiňovaná technika je více používaná, jelikož se nemusí pracovat v jámě 

a být tak ve vodě. Pokud si sami hloubí díru, musejí k tomu být minimálně dva 

pracovníci – jeden aby pracoval v jámě a druhý dával hlínu do forem. Je však obvyklé, že 

pracují ve více lidech, často spolupracuje i několik rodin. U cihlářů je jasné rozdělení práce 

mezi pohlavími – syn se učí fyzicky náročnější práci od otce, matka učí tu jednodušší svou 

dceru, případně i to, jak využívat hlínu při léčbě revmatických onemocnění.104 

Výroba cihel je možná jen v létě, kdy je nižší vlhkost a zároveň kdy je možné využít 

sluneční záření. Kvůli tomu, že déšť může zkazit veškerou práci, se cihláři uchylovali 

k magickým rituálům, kdy například obětovali žábu, kterou upálili současně s cihlami, nebo 

zakopali panenku.105 Omezení kvůli počasí je také důvodem, proč se cihláři zabývali 

i zpracováním železa, šumařením (lăutăria), výrobou produktů ze dřeva, pletením proutků nebo 

výrobou rohoží.106 Cihly se tvoří obvykle do zásoby, protože při objednávce klienti očekávají 

okamžitý odběr. K prodeji poté dochází především v létě a na podzim. „Když byly cihly 

černější, tak jsme je prodávali levněji. Mohly se dát do základů domu. Pro Rumuny to bylo 

výhodné, někdy to měli o půlku levnější než v obchodech nebo když jim vyráběl cihly nějaký 

Rumun. Mohli přijít tam, kde jsme měli cihlářskou pec, a podívat se, jak jsou cihly kvalitní.“107 

Při výrobě cihel je velice důležitý materiál. Aby byly vytvořeny kvalitní cihly, 

je využíván jeden jediný druh hlíny (černo-žluté barvy). V minulosti nebylo obtížné hlínu najít, 

ovšem dnes ji nelze získávat kdekoliv, jelikož mnoho pozemků je ve státním či osobním 

vlastnictví, a tak se řemeslníci vymezují jen na půdu, která jim náleží. I kdyby Romové vlastnili 

větší část půdy, nejednalo by se o dlouhodobé řešení. Možností je tedy vykopávat hlínu v noci 

na okrajích vesnic nebo ji nakupovat od dělníků pracujících na stavbách. Kromě místa, kde se 

hlína získává, je potřeba také prostor na její usušení a zpracování. Pokud je materiál vykopán 

na jiném místě, než kde se zpracovává, musí ji následně cihlář pomocí kolečka a kbelíků 

                                                      
103 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-
7. 
104 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. 
ISBN 973-0-03353-6. 
105 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
106 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
107 Rozhovor s G. O., nar. 1940, Rom cihlář. Bozovici, Rumunsko 25.10.2018. 
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přepravit na dané místo, kde se zpracovává. Při výrobě cihel je nezbytností velké množství 

vody, proto je často studna vedle místa zpracování. V některých případech je také využívána 

voda z řek, kterou na dané místo přivážejí v barelech na povozech. Kromě hlíny a vody je 

nezbytné přesné množství písku. Tím se kromě jiného vyplní forma, ve které se cihla tvaruje, 

aby se hlína nepřilepila na nádobu. Náčiní k míchání materiálů a formu si Romové vyrábějí 

sami z prken a hřebíků.108 

Výroba cihel není jednoduchá a ke zdárnému výsledku je nutné postupovat v předem 

stanovených devíti krocích. Jako první se musí vykopat jáma, ze které se za pomocí rýče získává 

potřebná hlína, případně se už zde sešlapává a připravuje tak na další krok. V noci se nechá 

„odstát“ a cihly se vyrobí až následující den. Druhá etapa spočívá ve vytváření několika 

hromádek, ke kterým se pomocí motyky přidává další hlína, aby měla hromádka nakonec tvar 

talíře se zvednutými okraji. Následně se doprostřed nalije voda, aby byl materiál dobře 

namočený, a motykou se prohrabává. Posléze se smíchají okraje s mokrým středem a opět se 

přidává voda. Je důležité, aby měl výsledný materiál správnou konzistenci a lepil, což se během 

celého procesu neustále kontroluje. To se provádí s namočenou motykou, někdy i pomocí 

nohou.109 

V dalších krocích Romové přecházejí k samotné výrobě cihel. Umyje se forma a nasype 

se do ní písek. Připraví se mlat, aby do něj mohly být cihly umístěny. Dále se hlína vkládá do 

forem, srovnává se a poté se cihla odnese na určené místo, kde dosychá na slunci. To může 

trvat až několik dnů, načež se zkouší úderem hrany ruky do cihly, zda je dostatečně pevná. 

Cihly se postaví po třech kusech do písmene „N“ a pokračují takto v řadě. Vytvoří se z nich 

„pec“, která musí mít uprostřed příkop. Ten se táhne středem z jedné strany na druhou a do něj 

se vloží uhlí. Zeď je postavená z cihel, které nejsou správně vytvořené. Slepí se hlínou, pískem 

a pokryje slámou, aby byl oheň izolovaný. Jakmile je vysoký půl metru, díry se ucpou. Ve 

chvíli, kdy z pece nejde kouř, ale pára, se cihly nechávají 10 dní takto dopéci. Následně se 

během pravidelného otáčení nechávají na suchém místě, které je zároveň mimo sluneční záření. 

Cihly jsou zcela hotové a použitelné až po 34 týdnech.110 

„Cihly jsme dělali, když jsme byli mladší, dneska už je nikdo nechce. To jsme se 

domluvili s Rumunem, kolik cihel a kdy je bude potřebovat, potom jsme pracovali u něj na 

                                                      
108 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
109 Tamtéž. 
110 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991-2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
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zahradě, když to šlo. Vykopali jsme hlínu, udělali cihly a potom tam někdo musel spát a dohlížet 

na to, aby dobře schly. Tak dva týdny. Tam jsem spal, jedl, pil…“111 

V minulosti se cihláři usazovali především na místech, kde není dřevo (což je jeden 

z hlavních materiálů na stavbu), tedy především v nížinách. Dnes žijí cihláři v župách Buzău, 

Călărași, Mureș, Dolj a dalších. Někteří už nemluví romsky, považují se za „porumunštěné 

Romy“.112 K prodeji cihel dochází obvykle na objednávku, případně probíhá prodej před 

domem řemeslníka. V dnešní době stojí hlína z jednoho nákladního automobilu přibližně  

100–200 lei. Takové množství vystačí na 25–30 000 tenkých cihel nebo 12–15 000 cihel 

určených na stavbu. Cena jednoho kusu se pohybuje okolo 0,3–0,5 lei v závislosti na smlouvání, 

období, ale i místě prodeje.113 Písek mohou Romové buď zakoupit, anebo získat z řek. Jako 

topivo se již nevyužívá uhlí, které bylo preferováno dříve, nýbrž dřevo, jež je cenově 

výhodnější. Řemeslu se dařilo především v období komunismu, a to díky objednávkám od 

zemědělských družstev, kdy byly cihly využívány na příbytky pro zvířata, chlévy, kravíny, stáje 

a ohrady. V létě tak Romové opustili svá obydlí často i s dobytkem a usadili se na místech, kde 

byla jejich práce vyžadována. Dnes řemeslo není příliš výdělečné, navíc jde o těžkou fyzickou 

práci, a proto chce mnoho Romů pro své děti jinou budoucnost.114 Peníze, které mohou vydělat 

za prodej v létě, nestačí na obživu celé rodiny po celý rok, a proto se obracejí i k jiným řemeslům 

či práci v zahraničí. 

                                                      
111 Rozhovor s G. O., nar. 1940, Rom cihlář. Bozovici, Rumunsko 25.10.2018. 
112 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
113 Tamtéž. 
114 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
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4.7 Rudari / Aurari (korytáři / zlatotepci) 

V dnešní době je toto řemeslo praktikováno už pouze jako práce se dřevem, kdy se 

řemeslníci nazývají rudari, případně existuje výraz băieși.115 V minulosti však šlo o řemeslo 

prakticky totožné s aurari, které se zabývalo rýžováním zlata z řek v létě a v zimě práci se 

dřevem. Později však řemeslníci většinou přešli pouze ke zpracování dřeva, u toho zůstali až 

dodnes, případně se někteří z nich začali následně věnovat výrobě cihel.116 Zlato se z řek 

rýžovalo pomocí zařízení ze dřeva, které se postavilo proti proudu řeky, na připevněnou vlnu 

se přichytávaly kousky zlata, jež se musely následně oddělit od písku. Poté se zlato rozdrobilo 

v litinové nádobě se rtutí a roztavilo se. Někdy se celý tento postup prováděl potají, aby mohlo 

být zlato prodáváno dále od nalezišzě a zdroj nebyl prozrazen. Část cenného kovu si zlatotepci 

nechávali. „Vášeň pro zlato, kterou můžeme na různých romských slavnostech pozorovat 

dodnes, má svůj původ právě zde.“117 

Původ názvu rudari pochází ze slovanského ruda (rumunsky minereu). Někteří Romové 

tvrdí, že tento termín pochází z „înrudiți cu lemnul“ čili spříznění se dřevem. Zajímavé na této 

skupině je tvrzení některých z nich, že nejsou příbuzní s Romy. Jsou pro etnology zvláštním 

případem, jelikož se považují za potomky Dáků nebo Římanů. Existují i tací, kteří je považují 

za zvláštní skupinu s prastarými zvyky a tradicemi, ale je součástí majoritní rumunské 

společnosti.118 Dle Vasila Burtey patří mezi rumunské etnikum už z toho důvodu, že nemluví 

romsky. To, že opustili romštinu, mělo za následek i izolovaný život korytářů v lesích, kde se 

museli přizpůsobit okolnímu životu a lidem, se kterými žili, a od nichž také převzali kulturní 

specifika. Od ostatních Romů se liší i svými tradičními kroji, které se skládají z tkané bílé košile 

a kalhot (tzv. ițari), jež nejsou z praktických důvodů moc užívané, Romové je nosí jen při 

prodeji na trzích. U této skupiny jsou běžné i smíšené sňatky s jinými Romy či Rumuny. Nemají 

ani své vůdce jako jiné skupiny. V tomto odvětví se vyčlenilo několik dalších řemesel jako 

lingurari (vyrábějící lžičky), butnari (bečváři), covătari/ albieri (vyrábějící koryta), lădări 

(věnující se nábytku). V Moldavsku jsou dokonce známí jen jako jako lingurari nebo blidar.119 

                                                      
115 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
116 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
117 MAPPES-NIEDIEK, Norbert. Chudáci Romové, zlí Cikáni: co je pravdy na našich předsudcích. Brno: Host, 
2013, s. 162. ISBN 9788072948697.  
118 Tamtéž. 
119 FRASER, Angus M. Cikáni. Přeložila Marta MIKLUŠÁKOVÁ. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
1998. ISBN 80-7106-212-x. 
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Dříve šlo o řemeslo vyhledávané a často provozované, protože materiál se jednoduše 

sháněl, a to bez jakýchkoliv finančních prostředků. Stejně jako v případě cihlářů si tito 

řemeslníci mohli materiál dříve obstarat kdekoliv, protože zalesněné pozemky nikomu 

nepatřily. Dnes už tomu tak není, a jsou tak omezeni na malou část lesů, kterou mohou využívat, 

případně si musejí dřevo obstarávat jiným způsobem. Situaci ještě ztěžuje fakt, že řemeslníci 

preferují měkká dřeva, se kterými se lépe pracuje, a nemusejí tak používat další nástroje. 

Vhodné je dřevo z vrby, třešně, buku, jasanu, topolu nebo habru. Nejvhodnější je bílé dřevo. 

Starší generace dává přednost práci s tamaryškem čtyřmužným, který považuje za posvátný.120 

Potíže spojené s obstaráváním materiálu byly důvodem toho, že mnoho řemeslníků opustilo 

svou profesi již v době komunismu. Ani v dnešní době není situace jednoduchá. Aby sehnali 

správné dřevo, cestují často i do vzdálenějších lesů, odkud ho následně musí dopravit do svých 

dílen, k čemuž musí využívat dopravní prostředky, jež si obvykle pronajímají, tím stoupá i cena 

za výsledný produkt. 

Pro práci využívají korytáři tradiční nástroje, především sekery, nože, dlátka a skoby. 

Někteří řemeslníci neradi své vybavení a postupy modernizují kvůli porušení tradic, a tak 

i nadále vše tvoří manuálně. Setkáváme se však i s moderní technologií, jako jsou soustruh na 

dřevo nebo motorová pila na kácení a rozřezávání stromů. Ke zpracování musí být použito jen 

suché dřevo. Aby s ním mohli pracovat i v zimě, využívá se uzení, tedy sušení za pomoci kouře, 

nikoliv přímého ohně, který by mohl ztížit možnosti zpracování. Po vytvoření daného produktu 

se může řemeslník věnovat kresbám, k čemuž využívá kružítka.  

Práce řemeslníků vychází z potřeb venkovanů, a tak vyrábějí talíře, mísy, konvice, lžíce, 

vařečky, kbelíky. Za měsíc se dá vyrobit přibližně 100 vařeček.121 Dnes se věnují i zhotovování 

nábytku, jako jsou stoly, skříně, kolébky, židle a truhly. Ty jsou známy svou kvalitou, protože 

Romové pracují jen s prvotřídním dřevem. Většina však vyrábí jen menší předměty, jako jsou 

zmíněné vařečky. Dříve patřily mezi jejich tradiční výrobky také truhly na věno, které byly 

typické svými ornamenty, a nízké kulaté stolky se třemi nohami, ke kterým byly vyrobeny 

i nízké židle.122 

Ač se zdá, že toto řemeslo nepatří mezi fyzicky nejnáročnější, jde o řemeslo obtížné. Od 

shánění dřeva až po výsledný produkt se musí postupovat v několika krocích, které mohou trvat 

                                                      
120 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
121 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
122 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
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3–4 měsíce.123 Řemeslník musí pečlivě vybrat strom, který je dostatečně vzrostlý a zároveň 

vyzrálý, aby byl vhodný na další zpracování. Následně ho upraví sekerou, poté ho ohobluje. 

Nejsložitější částí je vydlabávání kmene, ze kterého se získává dřevo. Koryta se dříve vyráběla 

přímo na místě, kde se pokácel strom a rozřezal dle délky. Tomu se korytáři mohli věnovat 

pouze v létě, zatímco ostatní výrobky se vytvářely celoročně. Výrobky tvoří řemeslníci 

především na objednávku, případně je prodávají na trzích a jarmarcích, které se konají 

několikrát měsíčně. Takový tradiční trh, který existuje přes 200 let, se pořádá například každé 

úterý v Gura Humorului, kde korytáři i jiní romští řemeslníci dodnes prodávají své výtvory.124 

Prodej je především záležitostí žen. Výměnný obchod provozují spíše starší generace, zatímco 

mladší preferují finance. Na trzích si mohou klienti prohlédnout i jejich ruční výrobu, což může 

zvýšit prodej. Řemeslníci se zároveň seznamují s novými trendy a prací svých kolegů. K prodeji 

dochází obvykle v letních měsících. Někteří řemeslníci výjimečně prodávají výrobky i klientům 

do zahraničí, kteří nemají v blízkosti Romy rudari. V současnosti se účastní také různých 

expozic, veletrhů a výstav v muzeích. 

Toto řemeslo se předává v rodině. Od fyzicky náročnějších řemesel se liší tím, že pracují 

i staří muži a ženy, někdy i děti. Aby se mohli této práci věnovat, musí dodržovat určité 

standardy, být citově zapojení a mít i praktické dovednosti. Dřevo je považováno za posvátný 

materiál, a tak musí mít i řemeslník „čistou duši“, aby ho mohl zpracovávat. Starší generace 

považuje řemeslo za tradiční, mladí v něm však vidí jen možnost obživy bez jakýchkoliv tradic 

a symbolů. V dnešní době se tak věnuje opracování dřeva jen velice málo Romů v župách 

Vâlcea, Suceava, Dolj, Buzău, a jak říkají Romové z Băbeni, v župě Suceava. Je tak možné, že 

jde o poslední generaci. V této vesnici byly dokonce vypsány kurzy zpracování dřeva, avšak 

ani romské děti se do nich nehlásily.125 V některých případech je řemeslo udržováno jen 

z nedostatku pracovních možností Romů. Mladí tak zůstávají u řemesla až v případě, že 

vyčerpají všechny ostatní alternativy.  

4.8 Împletitori (košíkáři) 

Împletitori známí také jako corfari (z německého slova „Korf“, jehož překlad je 

proutěný koš), nuielari (odvozeno od „nuie“, tedy proutek) nebo rogojinari (ze slova „rogojină“ 

neboli rohož) se zabývají opracováním rákosu a mladých větviček z břízy i jiných stromů.126 

                                                      
123 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
124 Tamtéž. 
125 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
126 Roma inspiration [online]. 2016 [cit. 2018-112-26]. Dostupné z: http://romainspiration.ro/ 
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Z nich vyrábějí rohože, ohrádky, bedýnky, košíky, košťata a další předměty do domácnosti, ale 

i dekorativní předměty jako lahve oplétané proutím. Výrobě se věnují celoročně, ale největší 

zájem je o jejich výrobky na podzim, jenž je spojený s prací v zemědělství. Výroba 

dekorativních předmětů je složitější než těch do domácnosti, jelikož jejich zhotovení trvá déle, 

aby vypadaly co nejlépe a byly pokud možno co nejoriginálnější. Košíkáři se dnes obvykle živí 

jiným zaměstnáním a proutěné výrobky tvoří ve svém volném čase do zásoby, na objednávku 

zcela výjimečně.127 Prodej probíhá zpravidla pouličně, kdy jezdí po vesnicích a vykřikují, že 

prodávají koše. Žijí především v Oltenii, což je jedno z mála míst v celém Rumunsku, kde je 

můžeme v současnosti potkat. Jedná se především o horské oblasti a místa, kde jsou porosty 

buků nebo ořešáků.128 

Toto řemeslo bylo v minulosti více vyhledáváno, jelikož romské výrobky byly 

dodávány do skleníků, zemědělských družstev i fabrik na nábytek. Zákazníci jim přivezli 

materiál a odvezli si hotové výrobky, za které byla předem smluvená cena.129 Výrobky tak byly 

vyrobené předem, aby řemeslníci stihli splnit požadavky zákazníků v co nejkratším čase. Zánik 

zemědělských družstev byl pro ně devastující, protože přišli o stálý příjem. Dnes jsou zákazníky 

jednotlivci, především zemědělci. Materiál mohou košíkáři nakupovat z lesních školek nebo si 

ho shánět sami. Kromě umělohmotných náhražek jako bužírek se postup ani materiál za celá 

staletí téměř nezměnil.130 

Pro výrobu se užívá především nůž, případně šídlo, kleště nebo například kladivo pro 

nahuštění vrstev.131 Zásadní jsou pro výrobu proutky. Řemeslníci musí vědět, kde získat 

materiál vhodný pro zpracování a zároveň znátveškeré jeho vlastnosti jako ohebnost, aby se při 

zpracování nezlomil. Proutky se zpracovávají buď co nejdříve po jejich odštěpu, což se provádí 

především v létě, nebo po namočení a následném oklepání, což je varianta užívaná v zimě. Při 

prvně zmiňované metodě musí řemeslník poznat, kdy je proutek dostatečně zralý, ale zároveň 

mladý, zpravidla jednoroční.132 Zároveň nesmí být zmrzlý, což je důvodem, proč se v zimě 

proutky vaří. V tomto případě mají tmavší barvu než ty neuvařené. Pokud jsou proutky 

zpracované ihned po jejich useknutí, barva postupně tmavne v souvislosti s usycháním. Méně 

                                                      
127 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
128 Roma inspiration [online]. 2016 [cit. 2018-112-26]. Dostupné z: http://romainspiration.ro/ 
129 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
130 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4.  
131 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
132 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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častou variantou je loupání proutků, k čemuž dochází až u zcela usazených Romů. To lze 

provádět v době, kdy proutkům raší první lístky.133 Jsou umístěné na několik hodin do nádrže 

s teplou vodou a ještě teplé se loupají. V tomto případě mají hnědočervenou barvu. Dnes je 

možné docílit i jiných barev pomocí moření.  

Nejčastějším výrobkem jsou košíky, ať už s jedním uchem, nebo dvěma, opálky, ošatky, 

dříve i kukaně na slepice. Při výrobě se začíná spodní částí koše, která má tvar kříže, kruhu 

nebo oválu, a poté se proplétají další proutky do požadované velikosti. Nejsložitější částí je 

pletení madel, která musejí být pevná a odolná. Samotné pletení může být provedeno několika 

technikami. Stejně tak existuje několik možností zdobení jako například tažená technika.134 

Dříve se košíkáři často věnovali výrobě rohoží, které užívali také jako koberce, balili do 

nich v zimě plodiny a květiny nebo jimi přikryli čerstvě vybetonované místo. Postupně se však 

staly postradatelným výrobkem, který je užíván častěji jako slunečník nebo dekorativní 

předmět. Jeho výroba byla na rozdíl od košíků složitější, a to za pomoci svislého rámu na 

tkalcovském stroji. Paprsek držel proutky v požadované šíři a přirážel je k hotové části. Mezery 

mezi nimi mohly být různé v závislosti na požadavcích klienta a toho, k čemu byl produkt 

určený. Například na rohoži, která má necelé čtyři čtvereční metry, pracují dva řemeslníci tři 

až čtyři hodiny.135 

4.9 Sitari a Ciurari (sítaři) 

Sítaři jsou jakousi podkategorií či podskupinou vydělenou z kovářů a kotlářů. 

V minulosti vytvářeli především síta, ostatně od toho je také odvozen jejich název. Dnes 

vyrábějí i jiné produkty, čímž prakticky splynuli s dalšími řemesly, například s klempířstvím. 

Vyrábějí i ozdoby na střechy, nádoby na vodu, jako jsou konve, ale také lopaty, kbelíky a jiné 

předměty do domácnosti. V Rumunsku existují dvě skupiny, které se věnují či věnovaly výrobě 

sít. Jedni jsou „sitari“, kteří vytvářeli menší síta. Ty větší, případně i kartáče, potom vytvářeli 

„ciurari“.136 Jejich názvy jsou odvozené od rumunských výrazů pro síta – menšímu se říká „sită“ 

a velkému „ciur“. 

                                                      
133 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
134 Tamtéž. 
135 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
136 DUMINICĂ, Ion. Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană. Buletinul ştiinţic al 
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. 2009, 13(26), s. 154–164. 
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Rozdíl mezi síty je kromě velikosti i v užitém materiálu. „Ciur“ je vytvořený z kůže 

zvířat, a to především z krávy, prasete, kozy či ovce. Prasečí se sháněla hůře, protože si ji 

zemědělci nechávali v domácnostech jako potravinu. Aby se z kůže mohlo vyrobit síto, musí 

být upravena a zpracována. Nejdříve se namočí, poté se vyčistí a udělají se do ní menší dírky. 

Následně se vytvoří kruh z tenkého plátku dřeva jedle nebo buku. Dírkami v kůži se protáhne 

pásek, jímž se připevní na dřevo tak, aby byla kůže natažená.137 Díky tomu, že jsou tato síta 

vytvořená z kůže, je jejich cena mnohem vyšší než u tzv. „site“, a to až pětinásobně. Cena byla 

vždy domluvená dopředu, zaplacená byla však až po předání zboží. 

„Site“ jsou menší síta určená na pšeničnou a kukuřičnou mouku. Vytvářejí se prakticky 

stejně jako „ciur“, ale s tím rozdílem, že zde není použita kůže. Pomocí kusu dřeva se vytvářejí 

hrany sít. Široké jsou 3–5 mm a dlouhé 60–150 cm v závislosti na velikosti výsledného 

produktu. Síto na pšeničnou mouku má průměr pouhých 20 cm, na kukuřičnou je to až 60 cm. 

Dřevo se upraví, aby nebylo hrubé, a zároveň aby bylo poddajné. Stlačuje se do kruhu, dokud 

se kraje nepřekrývají na 5–10 cm. Pro připevnění jsou využívány hřebíčky. Ty musejí být čisté 

a rozžhavené, načež se dobře zatlučou, aby následně nebyly překážkou v užívání. Poté se 

připraví ještě jeden menší kruh o šířce jen 3–6 cm, který přiléhá k velkému kruhu tak, aby 

nespadl. Dolů se připevní síť, na které nesmí být ohyby a jež musí být napnutá.138 Dnes jsou 

síta vytvářená i z plechů, kovového pletiva, zinkovaného plechu, nebo dokonce plastu. 

V dnešní době žijí sítaři jen v několika vesnicích po celém Rumunsku, například 

v Mărtinești v župě Kluž. Obvykle se zabývají zároveň i jinými řemesly, síta jsou tak jen malou 

částí jejich výdělku. Výrobky prodávají především na objednávku, výjimečně u cest nebo na 

trzích, kde výrobky náležitě upraví a poskládají.  

Dnes se ojediněle věnují podomnímu prodeji, vyměnili však vozy za auta.139 Během 

takového prodeje vyvolávají „pojďte na síta, máme síta, prodáváme síta….“ Dříve také klepali 

na dveře vesničanů. Následuje vždy smlouvání o ceně, což je převážně ženská záležitost. Někdy 

při prodeji také opravovali starší síta. Pokud byly jejich výrobky rozbité, tak je opravili 

zadarmo, aby si udrželi dobrou pověst. Síla sít se zkoušela tak, že si na něj Romové stoupli 

a muselo vydržet.  

                                                      
137 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
138 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
139 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
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Řemeslníci používají kladivo a kovadlinu, nůžky a případně brusné papíry na dřevo. 

Je možné vyrobit až 100 sít denně, jedno může zabrat 10–15 minut v závislosti na tom, jak je 

velké a z čeho je vyrobené.140 Důležitou surovinou je dřevo, kvůli kterému Romové jezdí 

i stovky kilometrů. Dříve existovali také řemeslníci, kteří se věnovali pouze vytváření 

potřebných plátků dřeva, jež následně prodávali Romům po více kusech.  

Práce se udržuje v komunitě, obvykle v rodině. Pracují zde i ženy, dokonce někdy jako 

vdovy převezmou řemeslo po zesnulém manželovi. Proto bylo v minulosti při námluvách 

oceňováno, pokud byl muž řemeslník, aby mohl ženu uživit, ale také ji učit řemeslu. Děti se 

poté učí vyrábět síta od nejjednodušších úkonů, jako sou zatloukání hřebíků a čištění. Pokud již 

vytváří síta samostatně, jsou kontrolovány, zda nedělají chyby, za což dříve mohly dostat přes 

ruce proutkem. Sítařem se učeň stal až ve chvíli, kdy jeho učitel uznal, že je schopný pracovat 

samostatně.141 

                                                      
140 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
141 Tamtéž. 
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5 Ostatní profese 

5.1 Magie a věštění 

Romové mají odpradávna vztah k nadpřirozenu a jsou spojováni s magickými 

schopnostmi. Starší hluché nebo slepé ženy byly považovány za jasnovidky a mnoho z nich si 

tím vydělávalo.142 Ostatně i dnes se někteří Romové, především ženy, věnují věštění, 

předpovídání budoucnosti a dalším praktikám, které jsou spojené s nadpřirozenem. Často je to 

považováno za určitý druh žebráctví, jelikož mezi žebráním a nabízením služby, která nemá 

očekávané výsledky, je tenká hranice.143 Není také výjimkou, že se zároveň věnují prodeji 

obnošeného oblečení. Přesto jsou Romky jako čarodějnice, jasnovidky, ale i léčitelky 

vyhledávané. Za čarodějnici je považována ta, která může přivodit dobro, přivést lásku 

a předpovědět budoucnost, ale i užít kouzel pro zbavení uhranutí a odstranění nemocí. Léčitelky 

se stejně tak zabývají léčením, ale používají rostliny a bylinky v různých kombinacích, které 

znají jen ony. Mohou je přidávat například do mastiček, čajů nebo jiných „lektvarů“. Do těch 

někdy přidávaly např. i mateřské mléko, menstruační krev panny, kousky kůže, vlasů, nehtů 

nebo zvířecí výkaly.144 Někdy to kombinují s různými masážemi, zaříkávadly, půstem, 

modlitbami nebo jen zapálenými svíčkami.145 V některých případech Romové dokázali 

přesvědčit daného člověka, že mu hrozí nebezpečí nebo umírá, a ten díky tomu požadoval jejich 

služby. Romové také nabízeli různé amulety pro štěstí jako ochranu před zlem. Nabízet tyto 

služby bylo možné především proto, že byli kočovníky a jejich zákazníci se styděli přiznat, že 

byli podvedeni.146 „Dřív chodili Cikánky po trzích a vydělávaly si na chleba tím, že četly z ruky 

nebo prodávaly pytlíky, ve kterých byly prstýnky, brože, míčky na gumičce plněné pilinami, 

spousty drobností… které měly přinést štěstí nebo radost těm, kteří si to koupí. Jiní hádali 

z fazolí nebo věštili z karet. Někdy tam byli i Cikáni, co měli papouška, který vytahoval papírky 

z krabice, na kterých byl napsaný osud. Balamutili různě…“147 

                                                      
142 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
143 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. 
ISBN 973-0-03353-6. 
144 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
145 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. 
ISBN 973-0-03353-6. 
146 FLECK, Gábor, FLOREA, Ioana, Dénes KISS a Cosima RUGHINIŞ. Vino mai aproape: incluziunea şi 
excluziunea romilor în societatea românească de azi. Bucureşti: Human Dynamics, 2008. ISBN 973-8973-08-2. 
147 Rozhovor s A. S., nar. 1956, Rumun. Timișoara, Rumunsko 25.10.2018. 
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V tradiční romské kultuře se rozděluje dobro a zlo. Dobrý je Bůh (O Del), zlý naopak 

ďábel (o Beng), který je v literatuře často přelstěn chytrým Romem. Ďábel je tu proto, aby byla 

ve světě udržena rovnováha mezi dobrem a zlem.148 Mezi zlo patří i nemoci, před kterými se 

Romové snaží chránit různými pořekadly, ale i eufemismy. Dětem se dávají přezdívky, protože 

se věří, že nemoc si najde dítě, jehož jméno zná. Jakékoliv zlé znamení je pro Romy předzvěstí 

špatných událostí, a tak se mu snaží vyhnout všemi způsoby, někdy dokonce ani 

nevychází  z domu.149 Pro Romy je také významná tzv. „čistota“, kdy existuje jistá spojitost 

mezi nečistým a zlým. Za nečisté jsou považováni např. hadi nebo žáby, kteří jsou využíváni 

při různých rituálech. Pokud chtěli Romové někomu uškodit, mohli tato zvířata využít jako 

náhradu za člověka, kterému se mělo stát to, co bylo provedeno zvířeti.150 Tradiční Romové 

věří v prokletí a přísahu. Některé kletby se užívají v každodenní mluvě. Stejně tak existují 

i přísahy, které nejsou brány tak vážně, jsou metaforické a až humorné. Jiné přísahy se však 

neberou na lehkou váhu, především ty, které se týkají dětí či zemřelých, a v případě nesplnění 

se mají obrátit proti člověku, který ji vyřkl.151 

Romské ženy jsou považovány za apotropaické, stejně tak ale existují zaříkadla, kterými 

přivolají nemoc, nebo dokonce smrt na daného člověka. Takové prokletí má vliv především 

kvůli tomu, že v něj „Neromové“ věří.152 Obvykle má být prokleta celá rodina. Čím si jsou blíž 

s člověkem, který je proklel, tím je prokletí silnější. Romky tím mohly docílit i toho, že se někdo 

přiznal ke svému činu, jelikož se bál prokletí, a proto raději svou vinu napravil. Dělaly to 

obvykle před co největším davem lidí, včetně toho, koho se to týkalo, aby tak kletba měla větší 

účinek. „Cikánky se zabývaly různými tajemnými věcmi, uměly začarovat člověka i ze stop ve 

sněhu, proto si lidi dávali pozor, kudy chodili.“153 

Předpovídání budoucnosti je často vyhledávané a mnoho romských žen se jím tak může 

živit. Přestože Romové věří v nadpřirozeno, čtení z dlaně provádějí pouze Neromům.154 Dříve 

                                                      
148 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
149 MEHEDINŢI, Mihaela. Imagini ale grupurilor minoritare: Relatările călătorilor străini din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea privind „micile popoare” ale transilvaniei. Imaginea în istorie. 2013, 19–20. 
150 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
151 MEHEDINŢI, Mihaela. Imagini ale grupurilor minoritare: Relatările călătorilor străini din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea privind „micile popoare” ale transilvaniei. Imaginea în istorie. 2013, 19–20. 
152 O’GRADY, Cathy a Daniela TARNOVSCHI. Romii din România. Bucureşti: Centrul de documentare şi 
informare despre minorităţile din Europa de Sud- Est, 2015. 
153 Rozhovor s A. S., nar. 1956, Rumun. Timișoara, Rumunsko 25.10.2018. 
154 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-
7. 
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přišel klient za Romkou do jejího domu, na ulici nebo na trh, kde nabízela své služby. Dnes se 

věštkyně přizpůsobily době a předpovídají tak budoucnost i přes telefon, internet nebo dokonce 

v televizi. Tradičně se však užívá osobního kontaktu, kdy se věští ze zrnek, čemuž rozumí jen 

zasvěcení, z jehel nebo krystalů.155 Mohou využívat také karet, nejčastěji tarotových, 

čtení z ruky nebo magických předmětů, které jim mají sdělit budoucnost dotyčného 

zákazníka.156 Jejich výklad se týká pouze přítomnosti a budoucnosti, nikdy minulosti. Zároveň 

nemají jednoznačnou odpověď, ale obecněji popisují osud. Dříve si některé věštkyně na 

vesnicích zjistily informace o zákazníkovi, které mu poté sdělily, aby si získaly důvěru.157 

Věštkyně mohou zjistit budoucnost, ale také pomoci v rozhodování, uklidnit myšlenky, ale 

i povzbudit. Ten, kdo chce předpovídat osud, se musí zcela otevřít, věřit v nadpřirozeno 

a respektovat práci věštkyně. Romské ženy při této práci často využívají mimiku, tep nebo řeč 

těla, aby poznaly, jak zákazník reaguje na jejich slova, a věděly tak, jakým směrem se ubírat.158 

„Holky často chodily ke mně domů, abych jim předpověděla budoucnost nebo jim pomohla 

získat kluka, jakého chtěly. Někdy mi za to daly mouku, šunku, jindy peníze, někdy slepici, jak 

jsme se domluvily.“159 

S nadpřirozenem je spojené i uhranutí, které se projevuje bolestí hlavy i nevolností. 

Může být způsobené chtěně i nechtěně, například tím, že se někdo dívá na dítě s láskou 

a obdivem. Romové však byli vyhledáváni i díky tomu, že dokázali uhranutému člověku 

různými zaříkávadly a magickými formulemi pomoci. Mezi ně patřilo poplivání nebo utření 

obličeje rubem oblečení. Měli i několik způsobů, jak mu předejít – např. nosili spodničku nebo 

spodní část prádla naruby a k posteli dítěte dávali něco červeného.160 

                                                      
155 Tamtéž. 
156 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. 
ISBN 973-0-03353-6. 
157 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
158 Tamtéž. 
159 Rozhovor s A. M., nar. 1948, Romka věštkyně. Prilipeț, Rumunsko 28.10.2018. 
160 SARĂU, Gheorghe. Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 973-0-
03353-6. 
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5.2 Řemesla týkající se koní 

Kůň je jedním ze symbolů užívaných Romy, je jejich nejoblíbenějším zvířetem, 

považovaným za součást „čistého“.161 Romové vždy potřebovali koně ke svému životu, a to 

především jako dopravní prostředek, ale také jako zdroj obživy. Kromě již zmiňovaného 

podkovářství se věnovali výrobě postrojů a dalších potřeb pro práci s koňmi, ale také 

samotnému obchodování s nimi. Koně byli v minulosti nezbytností pro práci na polích, a proto 

byla žádaná i tato romská řemesla. Romové mohli nabídnout nižší cenu, někdy však na úkor 

menší kvality, kterou před zákazníky skryli. To se týká především koňského handlířství, které 

si dle některých badatelů přinesli již z Malé Asie.162 Zabývaly se jím skupiny zvané „geambaşi“ 

nebo „lovari“, které žily především v Banátu a v Sedmihradsku.163 Věnovali se mu především 

Romové z Rakouska-Uherska, a proto se užívá také výraz maďarští Romové.  

Koně před prodejem různě upravili, aby se lépe prodávali. O handlířích se říkávalo, že 

znají řeč koní.164 V některých případech šlo pouze o to, že staršího koně, který byl vyčerpán 

prací na poli, nechali v létě odpočinout, tak nabyl nové síly. Dokázali také mnoho menších 

nemocí léčit bylinkami, obklady z octa a hlíny nebo bylinnými odvary, kdy si přesné receptury 

nechávali zásadně jen pro sebe a dědili je v rodině. Někdy však zacházeli kvůli dobrému zisku 

dál bez ohledu na týrání zvířete. Aby koně vypadali energičtěji, zapíchli jim do sedla hřebíky, 

naopak pokud byli nepoddajní, krotili je bičem. Ty si obvykle sami vyráběli ze dřeva, kůže 

a dalších dostupných materiálů a následně je dědili. Koňům také přidávali do jídla nebo pití 

arzen či pálenku, brousili jim zuby. Existoval nespočet možností, jak koně „vylepšit“ a prodat 

tak za vyšší cenu. Každý Rom mohl mít vlastní nápady, a tak nikdo nevěděl, jaké jsou skutečné 

vlastnosti koně a co je pouze dočasné jako v následujícím případě. „Šel jsem s tátou na trh 

koupit koně, to bylo v šedesátém prvním roce. Potřebovali jsme nového na pole, protože ten 

starý už nic neutáhl. Přijdeme tam a hezky vypadal ten od Cikána, byl černý jako vrána, vzpínal 

se a řehtal… Tak táta smlouval a smlouval, až jsme se dostali na dobrou cenu. Cikán ho 

vychvaloval a ten kůň vypadal dobře. Tak jsme zaplatili, vzali koně a šli domů. Jenže cesta byla 

dlouhá, když jsme šli tak hodinu, tak začalo pršet a z koně začala kapat černá barva. Ten Cikán 

                                                      
161 DUMINICĂ, Ion. Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană. Buletinul ştiinţic al 
Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. 2009, 13(26), s. 154–164. 
162 SARĂU, Gheorghe. Rromii, India și limba rromani. Bucureşti: Kriterion, 1997. 
163 National Geographic. Neamuri Ţigăneşti. Natgeo.ro [online]. 2010 [cit. 2018-10-11]. Dostupné z: 
https://www.natgeo.ro/locuri-si-oameni/comunitati/9165-neamuri-tiganesti 
164 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
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nás obelhal, koně obarvil, čert ví čím…, aby vypadal mladší. Za pár dnů začal i dýchat jako 

starý. To už byl ale Cikán i s rodinou pryč a nikdo nevěděl, kam zmizeli.“165 

Nebylo také výjimkou, že prodávali koně ukradeného. Rom, který ho ukradl, byl pak 

mezi svou rodinou i ostatními oslavován. Koně pro ně byli součástí života, i přes občasné 

nevhodné zacházení k nim přistupovali s jakousi úctou, takže například nesměli jíst koňské 

maso. Své koně si až hýčkali, dávali na ně různé dekorační předměty a zdobili jejich postroje. 

Výdělek za prodaného koně byl obvykle několikanásobný oproti nákupu, jelikož 

Romové znali praktiky, jak takového prodeje docílit. Kromě úpravy koně, která se prováděla 

obvykle v den prodeje nebo několik dní před ním, bylo důležité umět koně správně prodat. 

Prodejce šel se svým koněm na trh, kde se prodával dobytek, koně upravil a následně s kupcem 

dlouze smlouval o ceně. Existují i záznamy toho, že si Romové obstarali falešné zákazníky 

kvůli zvýšení ceny. Handlíři patřili mezi nejbohatší Romy díky tomu, že nepožadovali naturálie, 

ale peníze. Ty obvykle vyměnili za zlato a cenné šperky, které schovávali.  

Pokud prodali koně, u kterého věděli, že se jeho stav za pár dní opět zhorší, museli 

rychle opustit vesnici. To bylo důvodem, proč mohlo být řemeslo praktikováno pouze jako 

kočovné, v dnešní době se s ním setkáváme ojediněle na trzích dobytka.166 Industrializace, ale 

i usazení byly důvody, proč Romové přicházeli o výdělky, takže mnoho z nich přešlo k jinému 

řemeslu. Dnes si koně Romů pronajímají také lidé na vesnicích kvůli převozu plodin z polí, ale 

i písku nebo dřeva, kterým topí v zimě.167 Můžeme se setkat s obdobou koňského handlířství 

při prodeji starého zboží, které Romové nakoupí za nízké ceny a různě upravují, ale také ho 

kradou nebo získávají na skládkách. Prodej se týká prakticky všeho, o co je zájem: automobily, 

oblečení, elektronika, ale i hrnce a jiné domácí potřeby. Zboží prodávají především na trzích, 

ale také podomním prodejem.168 

Díky potřebě využívat koně v zemědělství se romští řemeslníci mohli věnovat i výrobě 

souvisejících věcí, jakými jsou postroje. Tito řemeslníci se nazývají „hamurari“ a dnes žijí 

především na vesnicích ve Valašsku a Sedmihradsku nebo například ve městě Medgidia v župě 

Konstanca. Mnoho jich žilo právě v této župě díky tomu, že zde byl známý hřebčín v Mangalii. 

Během komunismu mnoho Romů opustilo své řemeslo, jelikož museli pracovat v zemědělství. 

                                                      
165 Rozhovor s A. M. Rumun, nar. 1938, Prilipeț, Rumunsko 27.10.2018. 
166 ŠULEŘ, Petr. Romové: tradice a současnost = O Roma: angoder the akának. Brno: Muzeum romské kultury, 
1999. ISBN 80-859-5614-4. 
167 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
168 Tamtéž. 
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Po pádu režimu začali z nedostatku pracovních míst někteří pobírat důchod, ať už starobní, či 

invalidní, ale jsou i tací, kteří se k řemeslu vrátili.169 

Hlavní náplní těchto řemeslníků je výroba kožených postrojů pro zvířata, především 

koně, ale i opasků, řemínků k hodinkám, vodítek a dalších. Z kůže mohou vyrobit i obuv, 

kabelky či rukavice. Nejčastěji užívají kůži z krav a prasat. Musejí ji dobře znát, aby věděli, 

kdy je kvalitní a dostatečně silná, aby vydržela. Mohou ji také kombinovat s koženkou, která 

však nemá takovou kvalitu. Kůže musí být nejdříve zpracována. V neupraveném stavu ji 

dopraví do koželužny, kde je ve speciálních sudech chemicky upravená především sulfátem 

hliníku, napne se na desku, kde schne, projde lisem a následně se rozřeže, přeměří a podle toho 

se vytváří daný výrobek. Upraví se okraje, udělají se díry, kůže se obarví na černo nebo na 

hnědo a opět následně schne. Nezbytnou součástí jsou proužky, kterými se kůže prošívá. Ty 

mohou být vyrobeny z kůže telecí, ovčí či kozí. Pokud se výrobek zdobí, připevní se hřebíky 

a vyšívá. Barvy a styl se přizpůsobují místu prodeje a požadavkům zákazníka.  

Tyto výrobky se tvoří především na objednávku, jelikož o ně již není takový zájem. 

Pokud je prodávají na trzích, vytvářejí různé velikosti pro různé koně, aby si mohli potenciální 

zákazníci vybrat. Často jsou zákazníky zároveň i ti, od kterých Romové nakupují materiál, což 

je pro ně nevýhodné, protože nemohou korigovat cenu a výdělek. Kůži mohou získávat také na 

jatkách. Podstatné je její zpracování, ale též následné uskladnění, aby ji hlodavci nerozkousali. 

Řemeslníci mají rozdělené povinnosti. Jeden se věnuje stříhání a prvotnímu zpracování, další 

samotnému vyšívání a ostatnímu zdobení. Někdy také jeden řemeslník pracuje se železem, 

vytváří kroužky i jiné železné komponenty a následně je připevňuje k sobě. Postroj se 

skládá z chomoutu, lacle, podocasníku, ohlávky s udidlem, nákřižníku, opratí a případně 

i dalších součástí.170 

                                                      
169 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
170 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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5.3 Hudba 

První zmínka o romské muzice pochází z roku 1489, kdy měl romský hudebník hrát na 

loutnu manželce uherského krále Matyáše Korvína.171 Předpokládá se, že se někteří hudebníci 

oddělili od skupiny medvědářů (ursari), není však jisté, kdy řemeslo vzniklo nebo zda bylo 

přineseno již z Indie. „Mělo se za to, že Romové – co se týká praktikování hudby – jsou příbuzní 

se starými Indy, přivedenými perským králem Bahramem (430–443), aby hráli na loutnu na 

jeho dvoře, nebo s Káfiry, dalším indickým národem, který se věnuje hudbě.“172 V době otroctví 

bylo šumařství považováno za řemeslo otroků, a až v roce 1775 za vlády Alexandra Ipsilantiho 

se stalo uznávaným řemeslem, jelikož patřilo do cechu. Zcela soběstačným se pak stalo na konci 

19. století.173 I v době, kdy již byli šumaři považováni za lidové muzikanty, na ně bylo 

pohlíženo spíše pejorativně.174 

Ve 20. století byli romští hudebníci, tzv. lăutari neboli šumaři, často vyhledáváni pro 

pobavení. Dělili se na vesnické a městské hudebníky. Zatímco ti první hrávali na různých 

společenských akcích jako svatbách, křtinách, bálech a posvíceních, ti druzí bavili rumunské 

obecenstvo v kavárnách a restauracích.175 Odměna byla zcela výjimečně v naturáliích, naopak 

ve většině případů byla peněžní, nikdy však zcela nedocenila práci skrytou za zábavou. 

Existovaly různé organizace jako „Junimea muzicală“ (Hudební omladina), které se věnovaly 

zlepšení životní situace romských hudebníků, ale též se staraly o to, aby byli pozitivně 

přijímáni. 

Za komunismu mohli být muzikanti součástí folklorních souborů nebo mohli pracovat 

ve státních kapelách, které si mohli Rumuni najmout. Kapely hrávaly především na svatbách, 

což nebylo dostatečně výdělečné, a tak se jejich členové ve státních podnicích zabývali i jinou 

prací. Mezi hudebníky začala vznikat konkurence, a protože byla poptávka nižší než dříve, 

mnoho hudebníků svou profesi opustilo. Kapely mohly být pouze státní, a tak jim bylo vždy 

určováno, kde a kdy budou hrát. „Taťka byl zaměstnaný jako horník v důlní společnosti v Anině, 

                                                      
171 O’GRADY, Cathy a Daniela TARNOVSCHI. Romii din România. Bucureşti: Centrul de documentare şi 
informare despre minorităţile din Europa de Sud- Est, 2015. 
172 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003, s. 3. ISBN 973-86043-7-0.  
173 Tamtéž. 
174 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
175 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
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ale společně s dalšími kamarády hrávali na podnikových slavnostech. Když bylo potřeba, tak 

je zavolali a hráli. Táta ale hrál i doma, aby byl připravený, až ho zavolají.“176 

Šumaři se zabývají profesí, která je zřejmě Rumuny nejvíce vyhledávána. Je často 

studována a na rozdíl od jiných povolání či tradičních řemesel je stále živá.177 V některých 

případech je romská hudba dokonce preferována před rumunskou a hudebníci jsou zváni na 

různé oslavy. Byli také hlavními hrdiny mnoha romantických děl, především poezie.178 Na 

některých místech v Rumunsku je tento zdroj obživy natolik rozšířen, že se Romům říká 

„lăutari“. 

„Takto analyzuje Heman, A. cikánskou hudbu: 

− Cikán miluje zpěv 

− při bezcílných cestách mají líní Cikáni vždycky čas zpívat 

− zkracují si cestu zpěvem 

− lépe si odpočine, když zpívá, a zbaví se bolesti na duši 

− zpívá, když ulehá v lese na zem, bez stébla trávy, jejíž barva se příliš neliší od té jeho.“179 

V minulosti byl šumařem ten, kdo hrál na jakýkoliv strunný nástroj, přestože je název 

odvozen od loutny (lăută).180 Dnes se sem řadí hudebníci, kteří hrají na různé nástroje, ať už 

samostatně, či ve skupinách. „Lăutarem“ však nemůže být nikdo jiný než Rom. Romská hudba 

ani její hudebníci nemají jasná pravidla, jak a na co musejí hrát. Existuje však několik typických 

bodů, díky kterým je můžeme poznat.  

„Jsou i Rumuni, kteří hrají lépe než Cikáni, ale něco jim chybí, nevím… cikánský 

styl…“181 Romové zahrají cokoliv, co si klienti žádají. Jde jak o vokální, tak instrumentální 

produkci, od smutných pohřebních písní přes lidové rumunské, typicky romské až po veselé 

melodie na svatebních i jiných hostinách. Dokáží kombinovat několik melodií a stylů, hudbu 

moderní i tradiční. Mohou do ní přidávat i turecké nebo arabské prvky.182 Hrají spíše podle 

sluchu, v dnešní době však není výjimkou, že hudbu studují. Pro samotnou romskou hudbu jsou 

typické vysoké tóny (někdy napodobují ptáčky), střídání rytmů i taktů, výrazná emocionalita 

                                                      
176 Rozhovor s I. M., Rom houslista, nar. 1970. Doman, Rumunsko 26.10.2018. 
177 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
178 SARĂU, Gheorghe. Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. ISBN 973-0-
03353-6. 
179 Tamtéž, s. 56. 
180 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
181 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013, s. 87. 
182 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
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i prostor pro jednotlivce, kde mohou předvést svou virtuozitu. Používají také vlastní 

tzv. „cikánskou hudební stupnici“.183 Hudba se vyznačuje spontánností a improvizací, což je 

také důvodem, proč se někteří hudebně nadaní Romové věnují jazzu plnému variací 

a improvizace.184 

Romská hudba je dnes řazena k tzv. wold music (též ethno music). Hudebníci však hrají 

prakticky všechny styly hudby v závislosti na požadavcích posluchačů. Obvykle se jedná 

o romskou hudbu nebo rumunskou lidovou hudbu, ale také například balkánské dechovky nebo 

v poslední době oblíbené „manele“. Mnoho lidí se domnívá, že jde o romskou hudbu, je však 

doplněná o vlivy turecké, bulharské, srbské, maďarské a další, a proto jsou někteří Romové až 

dotčeni, že jim je tento druh hudby přisuzován.185 Tyto melodii jsou však oblíbené jak mladými 

Romy, tak Rumuny. 

Jde stále o žádanou profesi, která není na rozdíl od ostatních preferována starším 

obyvatelstvem na venkově. Dnes se mnoho hudebníků asimilovalo, nemluví již romsky 

a kulturu si ponechali pouze částečně. Pro mnoho z nich je hudba koníčkem, ale zároveň se mu 

věnují jako zaměstnání. Žijí především ve Valašsku a Moldavsku, například ve vesnicích Almaș 

v župě Sălaj, Zmeu a Zece Prăjini v župě Iași, Dolhasca v župě Suceava nebo Curcan 

v Călărași.186 Setkáváme se s nimi ale ve vesnicích i městech prakticky po celém Rumunsku. 

Nejčastěji používané nástroje jsou ty strunné, především housle, ale i viola, která má 

šest strun a smyčec do tvaru půlkruhu, violoncello a kontrabas, kdy oběma říkají basa, kytara, 

mandolína, loutna.187 Z dechových to jsou píšťaly z vrby, osiky i rákosu, klarinet nebo kobza, 

Panova flétna nebo delší flétna nazývající se „caval“ (šalmaj).188 Dnes hrají také na harmoniku, 

kterou převzali z německé hudby, dudy, tamburínu, klarinet, klávesy a bicí. To, jaké nástroje 

užívají, souvisí i s místem, odkud muzikanti pochází. Ve Valašsku a Oltenii hrají na kobzu 

a cimbál, v Moldavsku na trubku a flétnu, v Sedmihradsku na klarinet, v Marmaroši se můžeme 

setkat s kytarou, která má pouze 2–3 struny. Někteří hudebníci si vybírají i pseudoinstrumenty 

                                                      
183 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
184 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
185 JURKOVÁ, Zuzana, ed. Romská hudba na přelomu tisíciletí: sborník referátů z etnomuzikologické konference: 
Praha, 26. 5. 2003. Praha: Studio Production Saga, 2003. ISBN 8023922378. 
186 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
187 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
188 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-
7. 
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jako listy, šupiny, březovou kůru nebo trávu. Existují i skupiny, kde hrají všichni hudebníci na 

stejný druh nástroje, jako jsou píšťaly. Hudební nástroje jsou pro ně neodmyslitelnou součástí 

práce, váží si jich, starají se o ně a často je také dědí. I proto se o nich vyprávějí i různé báje 

a pověsti. Své nástroje by také neměli půjčovat nikomu, kdo na ně běžně nehraje a nepatří mezi 

„lăutari“.189 

Je zcela běžné, že romští hudebníci hrají zpaměti,190 písně se učí od útlého věku. 

I několik set písní je předáváno ústně mezi generacemi, kdy se dodržuje základní melodie, ale 

některé tóny si hudebník může přizpůsobit.191 I proto hraje každá kapela stejnou píseň trochu 

jinak. „Dneska hrajeme hudbu, co se lidem líbí. Málokdy už hrajeme v cikánské osadě jen tak, 

potřebujeme z něčeho žít. Někdy Rumuni chtějí jen svoji hudbu, jindy to nechají na nás a chtějí, 

abychom se postarali o zábavu. Někteří hrají třeba s houslemi za hlavou, to se lidem líbí.“192 

Talent se dědí v rodině a stejně tak se i hudebníci učí. Obvykle se mezi nimi traduje, že 

to mají „v krvi“, ale musí na tom pracovat, aby byl výsledek opravdu dobrý. Těmi nejlepšími 

mají být ti, kteří zpívají či hrají od dětství.193 Ne každý v rodině však zdědí talent na hudbu, 

a tak se věnuje jinému povolání. Stejně pokud si nevybere hudbu jako zdroj obživy, není k tomu 

rodinou nucen. Profese spojená s hudbou se předává po mužské linii, někdy se však učí od 

strýců či jiných členů rodiny. Také se již jako děti vybízejí, čímž trénují a zlepšují se. Až 

přibližně ve 12–16 letech si mohou začít vydělávat hudbou díky přijetí do skupiny.194 Ty byli 

v minulosti často sestavované pouze z členů rodiny. Dnes už je předností kvalita před 

příbuzenstvím. Dodnes si však vypomáhají se získáváním zakázek. Někdy mohou hudebníky 

doplnit rodinní příslušníci, kteří tančí především romské tance.195 Hrají k poslechu, ale 

především k tanci. Proto existuje nespočet romských tanců jako cingardia, halaripu, chilabaua, 

romana a mnoho dalších. Obvykle jsou hudební skupiny složené z mužů. Někde se to striktně 

dodržuje, jinde jsou ženy zpěvačkami, ale na nástroje hrají zcela výjimečně.196 Při hraní 

vystupují zcela ojediněle v krojích, častěji v černých kalhotách a bílé košili. 

                                                      
189 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
190 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-
7. 
191 Některé romské písně (včetně rumunských překladů) jsou uvedené např. v díle CONSTANTINESCU, 
Barbu. Cântece ţigăneşti. Bucureşti: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016. ISBN 978-973-167-383-7. 
192 Rozhovor s I. M., Rom houslista, nar. 1970. Doman, Rumunsko 26.10.2018. 
193 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
194 ŠULEŘ, Petr. Romové: tradice a současnost = O Roma: angoder the akának. Brno: Muzeum romské kultury, 
1999. ISBN 80-859-5614-4. 
195 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
196 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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Hudebníci hrají buď samostatně, nebo v souborech, skupinách či kapelách a „tarafech“, 

což je skupina hudebníků šumařů. Obvykle mají 3–8 členů. Pokud hrají „balkánskou 

dechovku“, má kapela i 10 členů. V některých případech jsou do skupin pozvaní i Rumuni či 

Maďaři. Samostatní hudebníci se věnují především hraní na housle. V současnosti se potýkají 

s nedostatkem hudebních nástrojů, které jsou drahé. Tím, že používají opotřebované nástroje, 

však hudba ztrácí na kvalitě. Nezřídka se stává, že jsou hudebníci proslavenější v zahraničí než 

v Rumunsku, protože zde je to považováno za něco zastaralého, zatímco v zahraničí za něco 

zcela nového. Někteří se věnují zároveň dalším povoláním, jako je např. kovářství, v takovém 

případě je ale hudba na prvním místě. 

Skupiny mají obvykle svého vedoucího, který je zároveň i dirigentem. Zpravidla jde 

o primáše. Pokud je ve skupině více houslistů, v této roli se střídají. On rozhoduje o tom, kdo 

bude ve skupině, kde a kdy budou hrát, ale i kdo ze skupiny bude zpěvákem. I v dnešní době 

jsou tací, kteří komunikují s ním, přestože má skupina své manažery nebo jiné osoby, které se 

zabývají vystoupením i reklamou.197 

Jednotlivé skupiny mezi sebou nespolupracují. V některých případech, především 

u „balkánských dechovek“, mohou hrát jednotlivci sólo, ale i několik hudebníků najednou. 

Někteří z nich jsou flexibilní a nemají stálou skupinu, a proto mohou vypomáhat ostatním 

v případě potřeby. Obvykle hrají především v okolí svého bydliště, jen ti více známí jsou zváni 

i do okolních měst, případně do zahraničí nebo mají turné po Evropě. Při nabízení svých služeb, 

ale i při hraní samotném využívají emoce. Aby byli dobře zaplaceni, musí předvést dobré 

představení, ale zároveň umět jednat s lidmi a vycítit, v jakou chvíli mají hrát danou hudbu. 

I zde se setkáváme s vyjednáváním ohledně ceny, ale i průběhu vystoupení a repertoáru. 

Romové se na svá vystoupení nepřipravují až chvíli před ním, nýbrž trénují v každé volné 

chvíli, jelikož jim je hudba i koníčkem. Výjimkou je pondělí, kdy obvykle odpočívají. 

Dnes se s hudebníky setkáme nejčastěji na svatbách a samozřejmě o romských svátcích. 

Mezi tradice Romů patří doprovázení mrtvého na poslední cestě, a proto hrají na pohřbech, ať 

už romských nebo rumunských. V minulosti hráli také v noci ženám, které se scházely, aby 

vyšívaly nebo předly.198 Stále méně často se objevují na významných dnech pro obce či města, 

slavnostech nebo posvíceních. Prakticky zcela vymizelo koledování v zimě. Především na 

Silvestra je rumunskou tradicí chodit zpívat a tančit tzv. capra (tanec se stylizovanou kozou, 

která je symbolem plodnosti). Romové v této době chodili ke svým známým, kterým hráli 

                                                      
197 Tamtéž, s. 83. 
198 Tamtéž, s. 85. 
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a tančili pod okny a dostali za to drobnou finanční odměnu či ovoce a zeleninu, které měli 

zemědělci k dispozici. Také na sv. Jana hráli Romové mužům, kteří se jmenovali Ion (Jan) 

a s nimiž si poté přiťukli domácí pálenkou. „Když jsem byl malý, tak jsem chodil na sv. Jana se 

strejdou a dalšími po vesnici. Jeden z nich nesl kozu. Ta byla vyrobená ze dřeva a dělala „klap, 

klap“. My jsme zpívali vždycky u vrat domu, kde bydlel nějaký Jan. Když vyšel ven, tak jsme mu 

zazpívali „Všechno nejlepší“, dostali jsme nějaká jablka nebo kořalku a šli jsme dál.“199 

Ceny za hraní a zpěv jsou odvozené od délky vystoupení, ale i počtu hudebníků. 

Např. za odvedení nevěsty mohou požadovat 150 lei, za celou svatbu 4 000–5 000 lei. Jsou 

jednotlivci, kteří hrají za 50 lei celý den, ale i známé skupiny jako Fanfare Ciocârlia, kdy každý 

získá za turné 10 koncertů 2 500 eur. I protože je cena někdy vyšší než za elektronickou hudbu, 

jsou někteří hudebníci odkázáni i na méně výhodné nabídky, jako je zmíněné odvádění nevěsty 

z domu do kostela. 

Nejslavnějšími šumaři byli Barbu Lăutaru, dále Năstase Ochialbi, Nicolae Picu, Grigore 

Vindireu, CristacheCiolac, Romica Puceanu, Fărămiță Lambru, Gabi Luncă, Fănică Luca, Ion 

Onoriu200 nebo Maria Tănase, která měla vliv na mnoho mladých romských hudebníků. Dnes 

patří mezi romské zpěváky Dumitru Potoroacă či Lucian Lefter. Slavným jazzovým zpěvákem 

byl Johnny Răducanu. Mezi skupinami bychom jmenovali Taraf Haiducilor, Fanfara Ciocârlia, 

Fanfara Zece nebo Doina. Hrají i například v národním folklorním orchestru „Valahia“ 

(Orchestranaționala de folclor „Valahia“).201 

  

  

                                                      
199 Rozhovor s I. M., Rom houslista, nar. 1970. Doman, Rumunsko 26.10.2018. 
200 PETCUȚ, Petre, Mariana SANDU a Delia GRIGORE. Istoria și tradițiile rromilor. București: Editura RO 
MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 
201 GRIGORE, Delia, Petre PETCUȚ a Mariana SANDU. Istoria şi tradiţiile rromilor: Manual auxiliar pentru 

clasele a VI–a şi a VII–a. Bucureşti: RO MEDIA, 2003. ISBN 973-86043-7-0. 



Andrea Schneiderová, Romové v rumunské kultuře 
 

 

55 

 

6 Téměř zaniklá řemesla  

V Rumunsku je zaznamenáno přibližně 40 skupin Romů, kteří se vymezují řemesly či 

dialektem romštiny. Je zřejmé, že Romové se nevěnovali pouze poctivým profesím. Kromě 

toho, že někteří předstírali své magické schopnosti, tak mezi nimi bylo mnoho podvodníků a 

zlodějů.202 I dnes někteří např. sbírají odpad na skládkách a poté ho prodávají, opravují 

karoserie aut nebo vykupují různé zboží, které dodávají do továren – např. ořechy, které vozí 

do továrny na výrobu oleje, papír do papíren, textil do textilních továren atd. Někteří Romové 

se naopak zcela asimilovali a věnují se běžnému povolání jako Rumuni, a tak mezi nimi 

nalezneme právníky, lékaře, profesory a další.203 

Kromě zmíněných řemesel existovalo i mnoho dalších, která bohužel v průběhu let 

zanikla. Mezi ně patří hrnčířství spočívající ve vytváření hrnců a talířků z hlíny, jež byly 

malované a sloužily tak jako dekorace do domácnosti. Přestože se může zdát, že jde o kreativní 

práci, která je určená ženám, věnovali se jí především muži, ženy jen pomáhaly s dekoracemi 

a ozdobami.204 Velmi málo Romů pracovalo jako skláři. Někteří se věnovali opracování 

kamene, ať už v kamenolomech nebo při výrobě ozdobných náhrobních kamenů.  

Mezi nejznámější romské profese, které však zanikly, patří medvědáři (ursari). Tímto 

názvem se označuje celá skupina zahrnující velké procento usazených Romů, kteří se věnovali 

mnoha řemeslům. Jejich dialekt se vyznačuje mnoha slavismy a rumunskými slovy.205 Ostatně 

mnoho Romů z této skupiny ztratilo své tradiční zvyky a tradice. Název ursari je odvozen od 

urs (medvěd). Tato tradiční profese se zabývala drezurou zvířat a především medvědů. Většina 

medvědářů byla hudebníky, kteří začali cvičit zvířata pro pobavení obecenstva. Někdy si zvíře 

koupili, jindy si ho dokázali obstarat sami tím, že odlákali medvědici a ukradli mláďata.206 Ta 

pak dokázali vycvičit i za pomocí biče. Medvěd potom před obecenstvem tančil za doprovodu 

hudebních nástrojů, stál na zadních, napodoboval lidské zvuky, později i jezdil na kole. V zimě, 

v době zimního spánku medvěda, se uchýlili k jiným řemeslům, jako jsou zpracování rohoviny 

                                                      
202 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 199–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
203 FLECK, Gábor, FLOREA, Ioana, Dénes KISS a Cosima RUGHINIŞ. Vino mai aproape: incluziunea şi 
excluziunea romilor în societatea românească de azi. Bucureşti: Human Dynamics, 2008. ISBN 973-8973-08-2. 
204 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
205 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-
7. 
206 Tamtéž. 
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do hřebenů atd.207 Jelikož o řemeslo přestal být zájem, začali se řemeslníci učit novým profesím. 

Dnes se setkáme s podobností, když vidíme vycvičená zvířata v cirkusech (často i zde jde 

o práci Romů). Romové dokázali zabavit společnost i hudbou a tancem v krojích, cvičenými 

zvířaty, vykládáním karet, ale také se věnovalii akrobacii, herectví, bavičství a dnes jsou někteří 

kolotočáři.  

Romové vyráběli v minulosti mnoho předmětů, které byly spojené především se 

zemědělstvím, a tak přestaly být časem potřebné. Mezi takové výrobky patří zvony 

a zvonky v různých velikostech, určené především pro dobytek. Při výrobě dodržovali 

specifický postup, který však znalo jen velmi málo lidí. Museli mít také znalosti o výrobě slitin. 

Pracovali obvykle s bronzem, případně s hliníkem, mědí nebo i s plechy. Zvony mohly být 

vyklepány nebo vylity. Existovaly dva způsoby lití: od špice ke koruně, či obráceně.208 

Zemědělské nástroje Romové nejen vyráběli, ale také se starali o jejich údržbu. Proto 

existovali brusiči, kteří se zabývali broušením nožů, břitev a dalšího zemědělského náčiní. 

Dříve pracovali s bruskou, kterou poháněli rukou či nohou. Toto řemeslo vždy provozovali 

zároveň s dalšími pracemi, jako jsou např. opravy deštníků.209 Stejně tak se věnovali opravám 

kotlů. Ty si obvykle vzali k sobě, opravili je, ženy je následně odnesly zpět zákazníkovi, za což 

dostaly potraviny. Opravy se prováděly na ohni v kruhové jámě hluboké cca 70 centimetrů. 

Výrobek nebo jeho části se vyčistily škvárou, aby byly dobře vidět dírky a jiné vady, položily 

se na uhlí, aby se nahřály, načež se s nimi dalo lépe pracovat. Tito řemeslníci používali 

prakticky stejné nástroje jako kotláři, případně prostředky na čištění jako chlorid amonný nebo 

kousky kůže.210 

Romové dokázali často využít přírodní materiály, které zpracovávali různým způsobem. 

Jedním z nich byla sláma, která se využívala především v 19. století.211 V místech, kde se hodně 

dařilo obilninám, z nich vytvářeli ošatky a rohože. Sláma se zpracovává buď ihned po sklizni 

kvůli pružnosti, nebo v zimě po řádném vyschnutí.212 Stejně tak Romové pletli i z kukuřičného 

                                                      
207 ALEXANDRESCU, Gabriela. Tradiții ale rromilor din spațiul românesc. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2004. 
ISBN 973-0-03353-6. 
208 ŠULEŘ, Petr. Romové: tradice a současnost = O Roma: angoder the akának. Brno: Muzeum romské kultury, 
1999. ISBN 80-859-5614-4. 
209 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978- 
973-0-04492–8. 
210 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
211 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4. 
212 POLÁKOVÁ, Jana, ed. Sbírky Muzea romské kultury: tradiční řemesla, profese a zaměstnání (přírůstky 1991–
2007) = Collections of the Museum of Romani Culture: traditional crafts, professions and employment 

(acquisitions 1991–2007). Brno: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4.. 
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šustí, které roste okolo kukuřičné palice, takže bylo v Rumunsku lehce dostupné. Kromě 

zemědělských náčiní vyráběli i tácky nebo sandály. Tkát mohli také např. lana, která se hojně 

využívala při pracích v lese. Kovové dráty zase používali ke stahování naprasklých 

keramických nádob, později také nýtování a flikování. Z drátů mohli vyrábět i různé předměty 

jako poličky a věšáky. Pletení se dnes udrželo ve zmiňovaném košíkářství a výjimečně také při 

výrobě košťat. Ta jsou vyrobena z vrbového proutí v kulatém nebo plochém tvaru. 

Ženy se kromě tkaní a pletení věnovaly i sběru plodin a bylinek. Mezi ně patří pelyněk, 

heřmánek, lipový květ, které užívaly i při svých magických rituálech nebo je přidávaly do 

mastiček, přičemž přesnou recepturu znaly jen ony samy. Sběr se týkal také lesních plodů, hub, 

šípků, trnek, jalovce a dalších, které prodávaly na trzích a při podomním prodeji.213 Dnes 

se s nimi můžeme setkat u silnic. 

Oblíbené bylo také zpracování zvířecí kůže, štětin a žíní a dalších částí, čemuž se 

věnovaly převážně ženy. Jedním z jejich výrobků byly kartáče a smetáčky. Do destičky z jasanu 

nebo dubu udělaly díry, kterými provlékly štětiny z koňských žíní nebo štětiny prasečí 

(získávané často ze zabíjaček), upevnily je a přibily vrchní destičku. Zpracovávaly se také kosti 

(řemeslo známé také jako cocalarii) nebo rohy berana, býka či jelena. Častými výrobky byly 

rukojeti nožů, knoflíky nebo prachovnice.214 

Z kůže zvířat Romové vyrábějí také pánské i dámské čepice, i když dnes jen na 

objednávku. Užívají se kožešiny z vlka, nutrie, norka apod., které se dnes dovážejí např. ze 

severního Moldavska.215 Kůže se zpracují, nechají se schnout a až poté se Romové věnují střihu, 

což je zásadní krok. K tomu, aby měla čepice správnou velikost, používají modistické formy 

z topolového dřeva. Potřebují k tomu šablonu. Tu si obvykle vytvoří z kartonu nebo plechů. 

Čepice je vytvořena ze 3–4 částí a může mít několik tvarů – špičatý nebo rovný vršek, mohou 

mít ohnutý okraj nebo kšilt. Stejně tak mohou být rozličné i barvy – muži preferují hnědou, 

ženy naopak cihlovou barvu. Romové vyrábí i kožichy z beraní nebo z jehněčí kůže, především 

z karakulské ovce.216 Obvykle se používá kůže mladých jehňat, která je lépe zpracovatelná 

a příjemnější na dotek. U každého výrobku je důležitá preciznost u střihu i následného spojení, 

protože je to jedna z věcí, která zvyšuje cenu. Určující je také typ kůže a její kvalita.  

                                                      
213 LUŽICA, René. Kapitoly z rómskej kultúry. Trnava: SAP-Slovak Academic Press, 2004. ISBN 80-89104-34-
7. 
214 GRIGORE, Delia a Gheorghe SARĂU. Istorie şi tradiţii rrome. Bucureşti: Salvaţi Copiii, 2006. ISBN 978-
973-0-04492–8. 
215 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
216 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
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Společně s hudbou bylo mnoho Romů nuceno si hudební nástroje vyrábět svépomocí, 

a to především ti nemajetní. Tradičně vyráběli housle, cimbály, ale i například grumlu – malý 

nástroj ve tvaru podkovy, na který se brnká prstem a ústy se vytvoří ozvučnice. Ke každému 

nástroji je zapotřebí určitý druh dřeva, přičemž je důležité i jeho stáří, aby vydával správný tón. 

Při výrobě se využívalo i jiných přírodních zdrojů jako například beraních střev na struny 

houslí. Vyrobit jedny housle trvá i několik měsíců. Používá se dláto, cidliny, škrabka a další 

nástroje. 

Vcelku se novou profesí zabývají květinářky. Ještě dnes jsou prakticky všechny 

květinářky v Bukurešti Romky. Věnují se prodeji živých i umělých květin. Jde o jednu z mála 

prací, které jsou v režii ženy. Ty tradiční nosí i kroj, který sestává z ne příliš dlouhé sukně, šátku 

a zástěry s kapsami.217 Umění práce s květinami i jak jednat s klienty se předává z matky na 

dceru, která se učí především praxí. V minulosti se květiny prodávaly především pouličně či na 

trzích. I dnes můžeme potkat květinářky s košíkem plným květin, které nabízí na ulici, ale 

i  v kioscích. Po roce 1989 se květiny začaly dovážet z Holandska, což znamenalo zvýšení ceny, 

ale zároveň i větší nabídku.218 Květiny musejí být dovezeny ihned do Rumunska, protože po  

4–5 dnech jsou považovány za staré, což má vliv i na cenu. O té je možné smlouvat, avšak 

pokud zákazníci nabídnou příliš nízkou cenu, jsou Romky dotčené. Nejvíce se květiny 

prodávají na konci školního roku, první týden v březnu a na svátky významných svatých.219 

  

                                                      
217 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
218 ALBU, Adina et al. Studiu despre meșteșugurile rome. Bucureşti: Romano Butiq, 2013. 
219 BANU, Oana. Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta. Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţie 
economice şi construcţii identitare: studiu socio-antropologic. Bucureşti: Casa Romiolor, 2011. 
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7 Závěr 

Práce se pokusila o jakousi sumarizaci romských řemesel a dalších způsobů obživy. 

Po obecnějším úvodu, který se snažil čtenáři přiblížit postavení Romů v Rumunsku, jsem se 

v následující kapitole věnovala jejich historii. Stěžejním cílem této práce bylo poskytnout 

přehled romských řemesel, jimž se Romové věnují dodnes. V práci jsem tak popsala celkem 

devět zmiňovaných řemesel a profese spojené s hudbou a magií. V každé podkapitole jsem 

uvedla, jaké výrobky jsou pro dané řemeslo typické, z jakých materiálů se vyrábí, popřípadě 

vyrábělo. V mnoha případech řemeslníci využívají tradičního výrobního postupu, v jiných 

případech je modernizován pro usnadnění práce. Stejně tak se s nabídkou výrobků byli nuceni 

přizpůsobit době, aby o ně byl větší zájem. Jednotlivé skupiny se od sebe odlišují nejen prací, 

kterou si zajišťují živobytí, ale také dialekty, popřípadě i stylem života nebo nazíráním 

společnosti na ně. Například zlatníci byli považováni za jakousi „vyšší vrstvu“, oproti nim 

například cihláři za „špinavé“ řemeslo, jelikož neustále pracovali s hlínou a nevěnovali se 

žádnému vznešenému řemeslu. Někteří Romové byli přijímáni lépe než jiní, což se dnes týká 

především hudebníků, kteří jsou v mnoha případech i preferováni před rumunskými hudebníky. 

V minulosti se také lépe asimilovali společně například se skupinou korytářů / zlatníků nebo 

kovářů. Naopak velice tradiční skupinou, která se také životním stylem pravděpodobně nejvíce 

odlišuje od Rumunů, jsou kotláři neboli kovotepci. 

Mým záměrem bylo popsat především ty profese, které mohou být k vidění i dnes. Kratší 

kapitola se poté věnuje souhrnu i dalších řemesel, jež byla praktikována v minulosti nebo jsou 

na ústupu. Je však otázkou, která z řemesel zmiňovaných v prvních kapitolách budou živá i za 

desítky let. Prakticky o všechna romská řemesla je stále menší zájem. Romové se dle mého 

názoru jen v několika málo případech dokázali přizpůsobit době a nabídnout tak výrobky, o něž 

je zájem. V některých případech jsou vyhledáváni kvůli jejich jedinečnosti, např. v případě 

kotlíků na vaření domácí pálenky, které se jinak nedají obstarat. V jiných případech jde 

o jakousi rutinu – zlato od Romů bylo vždy kvalitní a znakem bohatství, a tak je někteří 

nakupují dodnes. Málokteré řemeslo však dokáže zcela bez problémů uživit romského 

řemeslníka a jeho rodinu, a tak se mnoho z nich věnuje jinému zaměstnání, které nemá 

s romskou tradicí nic společného. Došla jsem k závěru, že není prakticky možné popsat veškeré 

možnosti obživy, kterým se Romové věnovali, jelikož v každé literatuře najdeme nové 

informace a není zcela určena hranice mezi tradičním romským řemeslem a tím, které převzali 

od Rumunů. 
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Do práce byly vloženy úryvky rozhovorů s Romy v Rumunsku. Výběr respondentů byl 

omezen na ty, kteří se věnují tradičním řemeslům nebo s nimi mají zkušenost. Práci jsem tak 

mohla doplnit o autentické zážitky, pracovní postupy nebo názory Romů, v jednom případě 

také Rumuna. Jejich vyprávění v některých případech pouze potvrdilo oprávněnost některých 

předpokladů a čtenář si díky jim může udělat celistvý obrázek o této problematice. Celou práci 

jsem doplnila o fotografie Romů a romských výrobků, které jsem pořídila během zmíněných 

dialogů. 

V práci jsem vycházela z různých studií a přehledů, jež byly většinou v rumunském 

jazyce, a doplnila jsem je informacemi z děl v českém, případně anglickém jazyce. Díky 

výzkumu Romano Butiq prezentovaném v knize Studiu despre meșteșugurile rome jsou 

v daných kapitolách uvedené i informace o vybraných místech, kde se ještě řemesla praktikují. 

Toto dílo se společně s knihou Moştenitură din moştenitură am făcut meseria asta: 

Meşteşugurile tradiţionale rome: realităţi economice şi construcţii identitare staly pro tuto 

práci stěžejními. 

Během práce jsem narazila na několik úskalí. Při hledání důvěryhodného zdroje, kde si 

mohu ověřit informace různého původu, jsem narazila na to, že mnoho děl prakticky kopíruje 

stejné informace, které předkládá v jiném kontextu. Při získávání materiálu jsem se 

potýkala s nedostatkem pramenů v českém jazyce, a tudíž dostupných v České republice. 

Většina pramenů je tak v rumunském jazyce, ovšem ani zde nenalezneme vyčerpávající 

informace o každém řemesle. Nejméně informací máme o historii, kdy neexistují prakticky 

žádné záznamy o době vzniku či zániku řemesla. Stejně tak existuje velice málo odborných děl, 

která by popsala postup výroby. Většina informací uvedených v použité literatuře tak pochází 

ze svědectví lidí a příběhů předávaných z generace na generaci. Důvodem není jen nezájem 

rumunské společnosti o toto téma, ale také to, že si Romové nechávali postupy výroby pro sebe. 

Při rozhovorech s Romy jsem také zjistila, že není jednoduché jakékoliv informace získat, 

jelikož oni sami o tradičních řemeslech neradi mluví. Jde totiž o něco, co si předávají v rodině. 

V některých případech dokonce předpokládají, že budou odsuzováni kvůli předsudkům. Mnoho 

informací jsem mohla čerpat z děl, která vyšla za podpory romských muzeí, stejně tak z výstavy 

v Muzeu romské kultury v Brně. Muzeum v Bukurešti je momentálně uzavřené, avšak poskytlo 

mi zdroje, které se staly pro mou práci stěžejními. 

Při sběru materiálů jsem sama zjistila mnoho nových informací, a tak doufám, že moje 

diplomová práce přispěje nejen k informovanosti, ale také ke změně nazírání na Romy 

a stereotypy o nich. 
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8 Rezumat 

Scopul acestei teze este sumarizarea meseriilor și a altor mijloace de trai ale romilor. 

Introducerea se referă la situația romilor în România. Capitolul următor analizează istoria lor. 

Scopul principal a fost să enumere meseriile pe care romii le au pâna în ziua de azi. În teză am 

descris nouă meserii tradiționale și profesii asociate cu muzică și magie, menționate mai sus. 

Fiecare subcapitol urmărește care produse sunt tipice pentru meseria respectivă, din ce 

materiale sunt, respectiv au fost confecționate. În cele mai multe cazuri meseriașii folosesc 

procesul de fabricare tradițional, în alte cazuri îl modernizează ca să-și uşureze activitatea. Din 

lucrarea mea rezultă cum se adaptau romii la la perioade istorice pentru a-şi vinde produsele. 

Grupurile respective diferă nu numai prin meşteşuguri, cu care își asigurau traiul, ci și prin 

dialecte, eventual și prin stilul de viață sau după modul cum îi privește societatea. De exemplu 

aurarii au fost considerați superiori, în comparație cu cărămidarii care aveau o muncă mai 

„murdară“, lucrând în permanență cu pământ neocupându-se cu ceva mai nobil. Unii erau 

primiți mai bine decît alții, cum ar fi cazul lăutarilor care în prezent sunt mai apreciaţi decît 

muzicanţii români. În trecut se asimilau mai bine, ca și aurarii sau fierarii. Categoria tradiţională 

care se deosebeste probabil cel mai mult prin stilul de viață de români, o reprezintă cea 

a căldărarilor.  

Intenția mea a fost descrierea profesiilor existente și azi. Capitolul mai scurt descrie și 

alte meserii care au fost practicate și în istorie și sunt pe cale de disparație. Putem să ne punem 

întrebarea care din meseriile menționate în primele capitole vor exista şi peste câteva decenii. 

De fapt, în prezent meştegurile romilor trezesc din ce în ce mai puţin interes.  

Dupa opinia mea, romii s-au adaptat perioadei de azi numai în puține cazuri, produsele 

oferite de ei nemaiavând căutare. Însă în unele cazuri romii sunt căutați din necesitate, de ex. 

cazanele de răchie nu pot fi achiziţionate în alt mod. În alte cazuri este vorba de rutină – aurul 

de la romi a fost întotdeauna de calitate și arăta bogăția fiecăruia, deci unii îl cumpără și până 

în ziua de azi. Întrucât aproape din niciuna din aceste meserii nu se poate trăi, mulți dintre ei 

aleg alte meserii total diferite de cele ale romilor. În încheiere am ajuns la concluzia că nu se 

pot descrie toate mijloacele de trai cu care se ocupau romii findcă în diferite surse găsim multe 

informații noi și nu este clar care meserie este tradițională de la romi și care este preluată de la 

români.  

În lucrare am introdus fragmente de dialog cu romi din România. Respondenții au fost 

aleși fie pentru că se ocupă cu meserii tradiționale, fie au experiențe cu ele. Teza am  

completat-o cu experiențe autentice, metoda de producție sau opiniile romilor, într-un caz și 
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a unui român. Convorbirea cu ei mi-au confirmat unele presupuneri și cititorul ar putea să-și 

facă o imagine completă. La lucrarea am anexat fotografii cu romi și produsele lor pe care le 

am procurat în timpul dialogurilor mentionate.  

La baza lucrării stau diverse studii și cărți în limba română, la care am adăugat informații 

din volume în cehă, eventual engleză. Datorită cercetării prezentată în Despre meșteșugurile 

rome, capitolele cuprind și informații despre locurile alese, unde meseriile se mai practică. 

Lucrarea precedentă împreună cu Din moştenitură am făcut meseria asta, Meşteşugurile 

tradiţionale rome: realităţi economice şi construcţii identitare sunt esentiale au fost sursele 

esențiale lucrării mele. 

În decursul scrierii acestei lucrări m-am lovit de multe dificultăți. Cautând o sursă de 

încredere, unde aș putea să verific informații din surse diferite, am descoperit că multe lucrări 

de fapt preiau aceeleași informatii pe care le prezintă în alt kontext. Având în vedere că în limba 

cehă sunt puţine materiale accesibile, am recurs mai ales la sursele în limba română, de atlfel 

nici aici nu găsim informați suficiente despre toate meseriile. Cele mai puține date le avem 

despre istorie – nu se precizează nicăieri când meseriile practicate de romi au apărut și dispărut. 

La fel de puţine sunt lucrări de specialitate care ar descrie tehnologia acestor meşteşuguri. 

Majoritatea informaților prezentate din literatura folosită provin din mărturiile oamenilor și sunt 

transmise pe cale orală din generație în generație. Asta nu înseamnă că pe români nu i-ar interesa 

această temă, explicaţia este că tehnologia acestor meşteşuguri era ţinută în secret. Mi a fost 

greu să obţin informaţii de la romi despre meseriile lor deoarece nu vor să dezvăluie secrete, 

meşteşugurile transmitându-se din tată în fiu. Unele informaţii le am extras atunci din lucrările 

care au apărut cu sprijinul muzeelor romilor, iar altele din expozitura Muzeului culturii rome 

din Brno. Deşi muzeul din București este momentan închis, a avut bunăvoinţa de a-mi oferi 

materiale, care au constituit principala sursă în alcătuirea acestei lucrări. 

În timpul elaborării acestei lucrări am aflat multe informații noi, de aceea sper că teza 

mea de masterat să contribuie nu numai la informarea, ci și la schimbarea perceperii romilor și 

stereotipurilor despre ei.  
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Příloha 1. Fotografie výrobků romských řemeslníků 

 

Obrázek 1: Pouzdro na brousek – vytvořeno z kravího rohu (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 2: Použitá koňská podkova s podkovákem vyrobená Romem ze skupiny „fierari“ (fotografie 

Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 3: Romky (v tradičních sukních a šátcích), které prodávají obnošené oblečení na trzích (fotografie 

Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 4: Romové, kteří se dnes věnují jak výrobě ze dřeva, tak zpracování pozinkovaného plechu (na 

fotografii vařečky a lopatky) (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 5: Zlatý prstýnek vyrobený Romy „argintari“ před 40 lety (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 6: Ve spodní části fotografie je měděný kotel na vaření pálenky, sud a kamínka, viditelné na 

fotografii nahoře, jsou vyrobené z kovu (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 7: Hliníkové hrnce, které byly vyměněné za ořechy (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 8: Lopatka z nepozinkovaného plechu s moderní úchytkou z plastu (fotografie Andrea 

Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 9: Měděná nádoba na vaření povidel (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Obrázek 10: Mosazný hmoždíř určený k drcení (fotografie Andrea Schneiderová, 2018) 
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Příloha 2. Citáty z použité literatury v originálním znění 

4. „Pur şi simplu este dificil de utilizat în limba românǎ: pe lângǎ cǎ nu are o ortografie unitarǎ 

(cu unul sau doi r), nu se declinǎ uşor (habar nu am cum ar trebui sǎ fie genitivul feminin).“ 

16. „Așa cum reiese din Euro Barometrul Rural privind valorile europene în sate românești, 

realizat de Fundția pentru o Societate Deschisă în 2005, faptul că 40% din populația rurală ar fi 

de acord ca rromii să fie forțați să trăiască separat de restul societății pentru că nu se pot integra, 

46% considerăcă statul ar trebui să ia măsuri pentru a opri creșterea număruluide rromi, iar 78% 

sunt de părere că cei mai mulți rromi încalcă legile, constituie un grav semnal de alarmă privind 

mentalitatea față de rromi.“ 

31. „În perioada interbelică țiganii nu au constituit o preocupare specială pentru societatea 

românească. Sub multu aspecte țiganii continuau model de viață din perioada anterioară.“ 

35. „Deportarea romilor în Transnistria a fost întru totul opera guvernului Antonescu, nu numai 

ca realizare, ci şi în privinţa ideii. Înainte de regimul Antonescu, în România nu a existat o 

politică faţă de romi. La nivelul factorilor politici, romii nu erau văzuţi ca o “problemă”.“ 

36. „Romii nomazi s-au deplasat pe jos sau cu căruţele, din post în post, astfel că transportul 

până la destinaţie a durat câteva săptămâni. Operaţiunea s-a încheiat oficial la 15 august 1942. 

Cei care în momentul evacuării se aflau pe front sau mobilizaţi în ţarăau fost scoşi din evidenţele 

militare, printr-un ordin al Marelui Stat Major, trimişi acasăşi îndrumaţi pe urma familiilor în 

Transnistria. Pânăla 2 octombrie au fost evacuaţi în Transnistria în total 11.441 de nomazi 

(2.352 de bărbaţi, 2.375 de femei şi 6.714 de copii).“ 

52. „Meșterul cu ciocanul mare bate produsul și ucenicii băteau cu ciocanul pînă ce produsul 

avea forma finală.“ 

57. „De exemplu, pentru confecționarea unui cazan de o sută de litri este necesară o tablă cu 

dimensiunile de un metru optzeci pe patruzeci de centimentri (1,8 x 0,4 m).“ 

60. „De obicei mergem prin sate la tîrguri și vindeam căldări și oale. Căruțe mai avem, dar nu 

mai avem cai, deci mergem cu mașina. Dacă cineva vrea cazan pentru fiert răchie, atunci vrem 

bani pe cazan. Oalele mici cîteodată dăm pe bani sau schimbăm pe nuci. Oala pe care o vor, o 

umplem de două ori cu nuci și atunci pot să și-o lase.“ 

74. „Unii autori afirmă chiar că fierarii romi au deținut timp de secole întregi monopolul 

meșterșugului în satele din Europa Orientă și Peninsula Iberică.“ 

81. „Fierarii satului nu numai răzbeau cu ascuțitul fiarelor de plug.“ 
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92. „Cel mai des solicită inele, mai ales de logodnă, apoi cercei pentru muieri.“ 

95. „De obicei oamenii vin cu aurul lor și eu le fac inele, cercei, lăntîșoară, ce vor. Ori au cercei 

de la baba lor sau galben, eu îl topesc și le fac ce vor. Am forme pentru asta. Cîteodată vor 

semne din horoscop, litere și icoane, atunci prețul este mai mare și nu oricare țigan știe să facă. 

Dacă clientul are aurul lui, atunci produsul costă mai puțin, dar dacă nu au, atunci plătește și 

materialul. Unii se tem, că aurul nostru nu are marcă, mai bine își aduc aurul lor.“ 

101. „Sunt țigan cărămidar 

Sunt țigan și mândru sunt 

Nu merg cu capul în pământ 

N-am de ce să fiu rușinat 

În ochi pot privi pe oricine 

Că am sufletul curat 

De nimeni nu mi-e rușine.“ 

107. „Cînd a fost cărămida mai neagră, am vîndut-o mai ieftin. Puteau să se pună la fundația 

casei. Pentru români a fost mai avantajos, cîteodata a fost pe jumatate preț decît la magazine 

sau dacă cărămizele le făcea un român. Puteau să vină unde aveam cuptor pentru cărămidă și 

să vadă calitatea cărămizi.“ 

111. „Cărămizile le făceam cînd am fost mai tineri, acum nimeni nu le mai vrea. Atunci mă 

întelegeam cu românul cîte cărămizi și cînd are nevoie de ele, dupa aceea le făceam la el în 

grădină, dacă se putea. După ce am săpat pămîntul, am făcut cărămizile, cineva dormea acolo 

și supraveghea uscatul lor. În jur de două săptămîni. Acolo dormeam, mîncam, beam…“ 

147. „Cu mulți ani în urmă țigani mergeau la tîrguri unde-și cîștigau pita ghicind din palmă sau 

vindeau săculețe cu inele, broșe, mingi cu rumeguș, o grămadă de măruntaie, care urmau să 

aducă noroc sau bucurii celor ce cumpărau. Alții ghiceau din păsui sau cărți de jucat. Cîteodată 

erau și țigani care aveau și papagal care cu ciocu scotea cîte un bilețel din cutie, pe care scria 

ce-l așteaptă în viitor. Buzumeneau oamenii...“ 

153. „Țiganii se ocupau cu lucruri misterioase, făceau vrăji și cîteodată foloseau și urmele ce 

lăsau pantofii sau cizmele în zăpadă, de aceea oamenii din împrejurimi își dădeau seama pe 

unde umblau.“ 
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159. „Des veneau fetele la mine acasă să le ghicesc soarta din cărți sau să le găsesc băiatul 

iubitt. Cîteodată îmi dădeau făină, șuncă, altădată bani,cîte o găină, după cum ne înțelegeam.“ 

165. „M-am dus cu tata la tîrg să cumpărăm cal, asta a fost prin șaișunu. Ne-a trebuit un cal nou 

la câmp, fiindcă cel bătrîn nu mai putea să tragă. Am ajuns acolo, frumos era calul de la un 

țigan, negru ca cioara, se ridica în două picioare și necheza….Tăticu a negociat, a negociat pîna 

s-au înțeles la un preț bun. Țiganul a lăudat calul, și arăta bine. Am plătit, am luat calul și am 

mers acasă. Dar drumul a fost lung, cînd am mers c-am o oră, a început ploaia și din cal a început 

s-ă picure culoarea neagră. Țiganul ne-a înșelat, calul l-a vopsit, dracu știe cu ce… să arate mai 

tînar. Dupa cîtera zile a început să sufle ca un cal bătrîn. Dar țiganul a fost dus cu familia și 

nimeni nu a știut unde.“ 

172. „S-a crezut că rromi – din perspectiva practicării muzicii – sunt înrudiți cu vechii indieni, 

aduși de regele Persiei, Bahram (430-443), să cânte din lăută la curtea sa, sau cu kafirii, altă 

populație indiană care se ocupa cu muzica.“ 

176. „Tata a fost angajat ca miner la Întreprindera minera Anina și împreună cu alți prieteni 

cîntau la diferite festivități. Cînd a fost nevoie, îi chema și cîntau. Tata cîntă și acasă, ca să știe 

toate cîntecele, să fie pregătit cînd o să-l cheme.“  

179. „Aşa analizează Heman A. muzica ţigănească:  

- Cântecul este foarte iubit de rrom.  

–Pe drumurile fără cop, şătrarii leneşi au mereu timp să cânte.  

–Cu cântec mergând scurtează drumul.  

–Maiuşor se odihneşte, dacă el cântăşiîşidescarcădurereasufletească 

– Cântăcând se întinde pe pământul pădurii, fără un fir de iarbă, de care pământ culoarea lui nu 

se deosebeşte cu mult.“ 

181. „E și români care cântă mai bine ca țiganii, da´ nu are treaba aia, nu știu... Stilul unui 

țigan...“ 

192. „Astăzi cîntăm muzica ce place oamenilor. Rar cîntăm în țigănie numai așa de plăcere, 

trebuie să trăim din ceva. Cîteodată români vor muzica lor, altădată lasă totul pe noi să facem 

distracție plăcută. Unii cântă cu vioara după cap și asta le place oamenilor.“ 

199. „Cînd am fost mic, mergeam de sf. Ion cu unchiul si prietenii lui prin sat. Unul dintre ei 

ducea capra. Asta a fost facută din lemn și făcea „clap, clap“…Noi cîntam la porțile caselor, 
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unde locuia cîte un Ion. Dacă iesea afară îi cîntam „La mulți ani“, și primeam mere sau răchie 

și mergeam mai departe.“ 

 


