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Abstrakt: 

Práce se zaměřuje na rozbor dosud publikované prozaické tvorby Eriky Oláhové. Cílem je 

komplexní pohled na autorčino dílo v kontextu tradice romského orálního vyprávění a 

klasických romských žánrů, kterými jsou vakeriben a paramisa. Mapování různých aspektů 

spisovatelčiny tvorby poukazuje na opakující se motivy, jež fungují jako jednotící element 

všech děl. Na povídky je nahlíženo skrze jazyk, promluvy vypravěče a postav, a rovněž skrze 

pojetí hrdinů a ukotvení příběhů v prostoru a v čase. V těchto jednotlivých kategoriích se 

nacházejí společné prvky, prostřednictvím kterých je utvářen děj.  

 

Abstract:  

The work is focused on the analysis of short stories by Erika Oláhová. The aim is a 

comprehensive view of the author's work in the context of the tradition of oral narration and 

classical gypsy´s genres, which are vakeriben and paramisa. The mapping of various aspects of 

the stories points to recurring motives. This motives work as the unifying element of all 

narrative. Stories are described through language, narrator and character speech, as well as 

through the concept of heroes and anchoring stories in space and time. In these individual 

categories there are common elements, which formed the plot.  
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1. Úvod  

Romové se už od svého příchodu na naše území potýkali s nelehkým úkolem začlenit 

se mezi občany českého státu. Zařazení se do společnosti ovšem značně komplikovala a možná 

stále ještě komplikuje jejich odlišná mentalita. Způsoby chování, myšlení, rozdílný vzhled, 

kultura, občas jazyk a v neposlední řadě i historie. To vše se ukázalo být natolik rozdílné, že se 

postupem času vytvořila bariéra, kterou bylo těžké oboustranně překonat. Romští obyvatelé se 

izolovali ve svých osadách, české obyvatelstvo mnohdy kvůli neznalosti a nepochopení odlišné 

kultury podléhalo tradovaným mýtům a plošně si vytvářelo nepodložené stereotypní názory. 

Politika asimilace pak vedla k ještě většímu odcizení, romská kultura získala status nechtěného 

a všichni Romové byli nuceni přizpůsobit se obecně přijímaným normám.  

Romská kultura byla na ústupu. V umělecké sféře byl projev svébytnosti a svobodného 

vyjadřování tabu. Zásadní změna nastala až s pádem komunismu a se změnou politického 

režimu. Počátkem 90. let se romská kultura začíná naplno probouzet a nejinak tomu bylo i 

s lidovým folklorem a literaturou, která na něj ve značné míře navazovala. Na literární scéně se 

začíná objevovat mnoho nových nadějných autorů či starších spisovatelů, kterým nebylo 

dovoleno v minulosti publikovat. Jedním z tvůrců debutujících na počátku 20. století je i Erika 

Oláhová.1 Jejím prvním uveřejněným textem byla povídka s názvem Dítě, která popisuje příběh 

ženy znásilněné vlastním tchánem. Z aktu se narodí dítě obdařené nadpřirozeně velkou tělesnou 

silu a fyzicky i psychicky terorizuje zbytek své rodiny. Ďábelské dítě je nakonec vyhnáno 

z rodného domu, ale ostatní členové jsou odsouzeni žít ve strachu, zda se nemluvně nevrátí. 

Tento text byl následně zařazen i do povídkového souboru Nechci se vrátit mezi mrtvé.  

Oláhová touto prvotinou nastínila okruh témat, kterým zůstala věrná i ve své pozdější 

tvorbě. Do povědomí čtenářů se zapsala především jako autorka děsivých povídek 

s hororovými prvky, které tvoří značnou část jejích doposud publikovaných textů. I na tak 

malém prostoru, který žánr povídky poskytuje, je spisovatelka schopna navodit strašidelnou 

atmosféru a vystihnout podstatu problému. Jedním z nejčastěji skloňovaných témat je násilí 

páchané na slabších jedincích. Recipientovi jsou na jedné straně předkládány naturalisticky 

popsané pasáže aktu bití, vraždy, týrání a na druhé straně melancholicky líčené pocity a duševní 

stavy obětí trestných činů.  

                                                           
1 Povídka Dítě byla poprvé otištěna ve sborníku Romano džaniben v roce 2001.  
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Vedle povídek tematizujících násilí a agresi se v textech Eriky Oláhové můžeme setkat 

i s mysticky laděnými příběhy, kde se stírá hranice mezi snem a realitou, nebo například 

s humornými historkami, které pojednávají o nízké vzdělanosti některých příslušníků romské 

komunity. Takovéto vypravování je ale spíše ojedinělým zpestřením v jinak pochmurných 

příbězích.  

Ve svých dílech je Oláhová do značné míry ovlivněna i romskou tradicí orálního 

vyprávění a vychází z formalizovaného žánru pohádek čili paramisa a volného vyprávění 

označovaného termínem vakeriben. Tento vliv je patrný po formální i obsahové stránce. 

Projevuje se kupříkladu ve volbě jazykových prostředků, při popisu prostředí, a při práci 

s tradičními romskými motivy, jako jsou duše zemřelých, nebo vyobrazení klasické romské 

rodiny. Těmito symboly se pak autorka nechává volně inspirovat. V některých případech se 

drží tradiční romské předlohy, výjimkou ale není ani aktualizace starších témat (narušené 

rodinné vztahy, nelehká finanční situace).  

V této práci se pokusím o komplexní rozbor autorčina prozaického díla, ve kterém 

zohledním právě vliv romského lidového folkloru, potažmo celé romské kultury. Postupně se 

zaměřím na jednotlivé aspekty povídek, jakými jsou postavy, prostor, čas, motivy a jazyk.    
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2. Postavení Romů a romské kultury v České republice   

Romové mají v České republice specifické postavení a důvodů pro to může být hned 

několik. Jedním z hlavních faktorů je bezesporu jejich odlišnost, především ta kulturní. Neméně 

důležitou roli sehrála rovněž historie, kdy docházelo k nucené asimilaci, která pak vedla 

k narušení romské identity a přirozeného kulturního vývoje. I dnes se můžeme setkat s tím, že 

většinová společnost nahlíží na tuto etnickou menšinu prizmatem minulých let a jsou v ní stále 

zakořeněny předsudky. K často zmiňovaným stereotypům patří například nízké vzdělání a 

nezaměstnanost. Kvůli této více či méně opodstatněné zaujatosti poté vzniká u určité skupiny 

obyvatelstva intolerance k romské komunitě.   

První oficiální zmínky o romských migrantech se objevují v místních kronikách a datují 

se zhruba do první poloviny 15. století. Například autor zlomkovitě zachovaného díla 

„Cronicon“ hovoří o příchodu Romů do Prahy a popisuje ho slovy: „[…] vzhledem a podobou 

předstihli tábority a zanechali jim své špatné mravy.“2 Už od doby, kdy romské kočovné 

skupiny začaly přicházet na české území, byly většinovou společností řazeny na nejnižší stupně 

pomyslného společenského žebříčku. Ostatní obyvatelstvo k nim chovalo odstup a 

nedůvěřovalo jim. Ve svém úsudku často podléhalo šířeným mýtům. Romové si pak z důvodu 

svého menšinového postavení vytvářeli v rámci českého národa vlastní uzavřený celek, s čímž 

souvisí často tematizovaná opozice „my versus oni“. To vše vedlo k ještě většímu odcizení, 

které mohlo u některých jedinců zapříčinit potlačování romské totožnosti. Víše popsané se ale 

netýká pouze minulosti a statut odlišného se přenesl i do současné doby. Jako názorná ukázka 

potlačování či záměrného popírání vlastní etnické příslušnosti mohou posloužit data ze sčítání 

lidí v roce 2011, která uveřejnil Český statistický úřad.  

„K romské národnosti se na základě vlastního vyjádření přihlásilo při sčítání 2011 pět 

tisíc osob, což činilo méně než 0,1 % populace. Ve srovnání s rokem 2001 jejich počet 

dvojnásobně poklesl, nárůst však zaznamenala kategorie kombinující národnost českou a 

romskou, k níž se přihlásilo o téměř 7 tisíc obyvatel více než v roce 2001, a která měla k 26. 3. 

2011 podíl 0,1 % populace.“ 3 Odborná veřejnost shodně považuje tyto údaje za podhodnocené. 

Při sčítání lidu má totiž respondent možnost svobodné volby, k jaké etnické skupině se přihlásí. 

                                                           
2 Autorem „Croniconu“ byl katolicky orientovaný univerzitní učitel a písař Prokop. 
3 Národnostní struktura obyvatel, in Český statistický úřad [online], 2014, [cit. 2019-12-03]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf
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Je tedy vysoce pravděpodobné, že část romských spoluobčanů využila tohoto práva a svůj 

původ raději nespecifikovala.  

Jak jsem již zmínila, kultura je jedním se zásadních aspektů odlišnosti mezi romskou 

komunitou a většinovou společností. Tento pojem je ale těžké jednoznačně definovat, protože 

nahlížení na něj je velmi individuální. Každý jedinec volí k jeho vymezení odlišný přístup. Pro 

jednoho může kultura zahrnovat lidské chování v jednotlivých okamžicích od ranního vstávání 

až po večerní uléhání a pro druhého může naopak představovat úzce vymezený souhrn tvůrčích 

vlastností člověka (literatura, výtvarné umění, divadlo). Z antropologického hlediska je stěžejní 

definice známého britského vědce Edwarda Burnetta Tylora, která byla poprvé publikována 

v díle Primitivní kultura z roku 1871. „Kultura nebo civilizace […] je komplexní celek, který 

zahrnuje poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, 

jež si člověk osvojil jako člen společnosti.“4 Tylorova definice se snaží o zachycení 

komplexnosti pojmu kultura a zároveň vyzdvihuje vliv společnosti, která jedince formuje skrze 

ustálené kulturní tradice. V jednotlivých komunitách se dodržují nepsaná pravidla, v nichž byl 

jednotlivec vychován, a která pomáhají utvářet jedinečnou strukturu zvyklostí a osobitost 

samotného národa či minoritního etnika.  

Z definice rovněž vyplývá, že stěžejním faktorem pro utváření kulturní identity je 

prostředí, ve kterém člověk vyrůstá. To se zásadním způsobem podílí na budování jeho 

osobnosti a kulturní identity. Je překvapivé, že si romská kultura i navzdory všudypřítomnému 

vlivu majoritní společnosti uchovala svůj svébytný ráz. Postupem času sice dochází k jisté 

asimilaci některých zvyků, i přesto se ale romská etnická menšina stále snaží o udržování tradic 

svých předků. Nadále se tak Romové stávají výbornými muzikanty, tanečníky a vypravěči, 

přesně v souladu s jejich historií a bohatou kulturní tradicí. V rámci České republiky pak vedle 

sebe koexistují více či měně odlišná etnika, která vytváří jakýsi kulturní pluralismus. Rozdíly 

mezi většinovou a menšinovou kulturou jsou ale někdy tak velké, že neexistence obecně 

přijímané normy může vést k vyčleňování a negativnímu hodnocení odlišného jedince. 

Podstatou se v takovém případě stává přijetí svébytnosti každé jednotlivé osoby, kultury a 

všeobecná tolerance vůči individualitě. Jak říká jedno romské přísloví: „Kdo pozná, může 

pochopit.“ 5 Předpokladem pro pochopení je tedy především poznání.  

                                                           
4HORNÍKOVÁ, Linda: Kulturní evoluce a antropologové: Morgan, Tylor, Frazer, in O původu kultury, ed.  L. 

Ovčáčková, (Praha: Academia, 2017), s. 107–114. 

5 DOLEŽALOVÁ, Lenka: Podpora identity romských dětí v dětských domovech, (Brno, 2008).  
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2.1. Charakteristika a vývoj romské literatury na českém území  

Tak jako má každý národ svou vlastní kulturu, která má specifické prvky, má i svou 

národní literaturu. Ta se vyznačuje charakteristickými prvky, které ji vymezují vůči zbytku 

světa. Zpravidla je psaná vlastním jazykem, a ať už cíleně či nikoliv, bývá ovlivněna historií 

daného národa, společenskou a politickou situací. Už ale samo slovní spojení národní literatura 

je poněkud těžké definovat. Národnost je totiž především o vyjádření pocitu 

sounáležitosti jedince s ostatními příslušníky státu. V případě, že se budu držet ustálené 

formulace, kdy se za národ považuje skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že k sobě kulturně a 

politicky patří, vyvstává mi otázka, kam zařadit romskou literaturu.6 Tu totiž nelze zcela 

jednoznačně zahrnout pod pojem literatury národní. Romové disponují vlastním jazykem, 

kulturou i historií a mohlo by se tedy zdát, že jediné, co jim chybí k vytvoření vlastní národní 

literatury je pouze absence samostatného státu. Romská literatura si ale v průběhu několika 

málo let své existence vydobyla uznání a postupem času se stala nedílnou součástí českého 

kulturního prostředí. V rámci české literární scény utváří zcela svébytný umělecký prostor, 

který se řídí vlastními pravidly.  

Na počátku této kapitoly jsem se pokusila zařadit romskou literaturu do kontextu české 

národní literatury. Nyní je ale ještě potřeba definovat samotnou romskou literaturu. Ta totiž 

nemůže být vymezena pouze etnicky, ale musíme brát v potaz i jazykovou stránku věci. 

Romská literatura v sobě totiž zahrnuje jak texty pasné romštinou, tak i texty psané češtinou. 

V neposlední řadě je také částečně tvořena editory a českými překladateli, kteří 

zprostředkovávají díla širší veřejnosti.  

Počátek romské psané literatury úzce souvisí s ustavením romštiny jako jazyka psané 

komunikace, který se datuje do první poloviny 70. let 20. století. V té době dochází v Čechách 

vlivem Pražského jara ke změně společenských poměrů a uvolňování v oblasti kultury. 

Současně vzniká jedno ze zásadních kulturních a politických hnutí – Svaz Cikánů-Romů7, které 

se začalo významně podílet na romském uvědomování si sebe sama. Spolek se snažil o zlepšení 

životní úrovně Romů (především společenské a ekonomické situace) a zároveň rozvíjel kulturní 

činnost. Díky usilovné práci jeho členů začalo vycházet periodikum Romano ľil (1970–1973), 

které se stalo publikační platformou pro první texty psané romskými autory. Ty se zde 

                                                           
 
6  NÁROD, ETNIKUM, IDENTITA – SLOVNÍČEK POJMŮ, Moderní dějiny [online], 2017, [cit. 2019-12-07]. 

Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/narod-etnikum-identita-slovnicek-pojmu/. 
7 Dne 30. srpna 1969 se v Brně konal ustavující sjezd romské organizace s názvem Svaz Cikánů-Romů. Spolek 

ovšem existoval jen necelé čtyři roky, poté byl na jaře 1973 pod nátlakem komunistických orgánů zrušen. 

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/narod-etnikum-identita-slovnicek-pojmu/
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objevovaly pravidelně spolu s česky psanými příspěvky. Vůbec poprvé se tak romština měla 

šanci zařadit na úroveň kodifikovaných jazyků a vymanit se z domáckého prostředí, ve kterém 

dosud fungovala pouze jako dorozumívací prostředek členů domácnosti. Dalším důležitým 

počinem svazu bylo vypracování pravopisných pravidel pro romský jazyk a byla ustanovena 

jazykovědná komise, která vypracovala dodnes platná pravidla slovenské romštiny. Ta 

zastávala v tehdejší ČSSR post nejrozšířenějšího romského dialektu. V roce 1974 pak vyšla 

učebnice slovenské romštiny. Povznesení romského jazyka a kultury ovšem nemělo dlouhého 

trvání. Vinou politické situace byl svaz násilně rozpuštěn a opět bylo navázáno na rok 1958, 

kdy se začala uplatňovat politika tvrdé asimilace. Veškeré projevy kulturní odlišnosti se tak na 

několik let staly znovu nežádoucí a romští autoři se mohli naplno začít projevovat až po 

Sametové revoluci, která odstartovala expanzi romské kultury a literatury.8 

Zatímco romská psaná literatura existuje řádově pouhých několik desítek let, tradice 

ústní lidové slovesnosti je v kultuře zakořeněna už od nepaměti. Romové neznali písmo, a tak 

se orální vyprávění stalo na dlouhou dobu náhradou za klasicky psanou literaturu. V tradiční 

romské komunitě představovalo vypravování oblíbenou volnočasovou aktivitu. Se vznikem 

nových forem projevu ovšem docházelo k postupnému upozaďování tradičního vypravování. 

Tento klasický žánr ale zcela nevymizel, pouze se změnila forma jeho zprostředkování z orální 

na písemnou. Nynější autorská tvorba si nadále zachovala specifické prvky, kterými literáti 

navazují na vyspělou orální tvorbu svých předků.  

Romská folklorní slovesnost je značně rozmanitá, lze ale vymezit tři základní žánry, 

které se vyznačují specifickými rysy. Jednotlivé žánry se dají vzájemně kombinovat a jeden se 

může inspirovat prvky druhého. Patří sem paramisa tedy pohádky, giľa tedy písně a vakeriben, 

což je zastřešující pojem pro méně formalizované vyprávění. Všechny tři zmiňované žánry 

formovaly tvorbu Eriky Oláhové a jejich prvky jsou přítomné v celé spisovatelčině tvorbě. Této 

tematice se budu ještě věnovat v následujících kapitolách. V rozdělení a specifikaci žánrů jsem 

vycházela z definic didaktického internetového periodika o romech – Rombase.  

                                                           

8 DIENSTBIEROVÁ, KRISTINA: Před padesáti lety byl založen Svaz Cikánů-Romů, Romea.cz [online], 2019, 

[cit. 2019-12-10]. Dostupné z: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/pred-padesati-lety-byl-zalozen-

svaz-cikanu-romu. 

 

 

 

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/pred-padesati-lety-byl-zalozen-svaz-cikanu-romu
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/pred-padesati-lety-byl-zalozen-svaz-cikanu-romu
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Jak jsem již v předešlém odstavci naznačila, pojem vakeriben by se dal do češtiny 

přeložit jako vyprávění, příběh, mluvení. Podle toho, jaký měl vakeriben podobu a funkci, se 

dále specifikoval rozšiřujícím názvem. Převážně se ale jednalo o poloformalizované epické 

žánry romské slovesné kultury. Jedním ze specifických typů vyprávění je vyprávění o mrtvých 

vakeriben pal o mule. Přízraky zemřelých a jejich duše mají v romské kultuře zvláštní 

postavení. Romové věřili, že duše zemřelého je přítomná až do jeho pohřbu a lidský svět opouští 

tehdy, když je rakev vynesená z domu a je s ní třikrát zaklepáno o práh.9 Odchod duše však 

nemusí být trvalý a mrtvý se může po nějakém čase vrátit a svou návštěvou zvěstovat znamení. 

Romové se mrtvých báli, a proto se snažili udělat vše proto, aby jim dopřáli nerušený klid 

v posmrtném životě. Dalším typy vakeriben jsou vyprávění o předcích a jejich činech takzvané 

vakeriben pal o dada a vypravování označované divano, které bylo zaměřeno na hodnocení 

chování, hodnocení událostí a popis každodenních činností jedinců žijících v romské 

komunitě.10 

Nejustálenějším prozaickým útvarem ve folklorní slovesnosti Romů jsou jednoznačně 

paramisa tedy pohádky. Ustálenost se projevuje především v obsahu, a to prostřednictvím 

opakujících se motivů (boj hrdinů se zlem – s čarodějnicí, drakem, lakomým a hloupým 

sedlákem a tak podobně). Co se týká formální stránky, jedná se například o využívání 

standardních pohádkových formulí.11 Obvykle se od sebe oddělují dva základní druhy pohádek 

vitejzika paramisa – hrdinské příběhy a pherasune paramisa – žertovné pohádky. Pod pojmem 

pohádka si v našem kulturním kontextu představíme většinou zábavu, která je určena především 

dětskému publiku. V romském prostředí ovšem pohádky představovaly vysoce uznávaný žánr 

lidové slovesnosti a často byly kvůli zvoleným tématům určeny pouze uchu dospělého 

posluchače.  

Posledním formalizovaným žánrem jsou giľa čili písně, které plnily funkci hlavního 

představitele romské lidové poezie. Obdobně jako u výše zmiňovaných žánrů docházelo i zde 

k žánrové specifikaci. Rozlišovaly se písně starodávné označované jako phurikane a nové 

označované termínem neve. Dále pak mohly sloužit k poslechu (halgató), nebo k tančení 

(čardaša). Písně a hudba měly a stále mají pro romskou komunitu nenahraditelný význam.  

                                                           
9 MANN, Arne B.: Romský dějepis, (Praha: Fortuna, 2001), s. 37. 
10 Pojem užívaný především v romském společenství takzvaných Kalderašů.   
11 Mezi standartní formule patří například úvodní fráze: "byl, kde nebyl, můj sladký (Bože) požehnaný / 

žehnající a pravdivý / opradový / spravedlivý." Dostupné z: http://rombase.uni-graz.at/cgi-

bin/art.cgi?src=data/lit/paramisi.cs.xml. 

 

http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/lit/paramisi.cs.xml
http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/lit/paramisi.cs.xml
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2.2. Erika Oláhová v kontextu romské kultury  

Jednou z hlavních představitelek romské literární tvorby na našem území je prozaička 

Erika Oláhová. Spolu s dalšími romskými autorkami, jako je například Ilona Ferková nebo Tera 

Fabiánová, byla jednou z prvních romských žen, které se vydaly na dráhu spisovatelky. Díky 

jejich literárním počinům se romský jazyk, potažmo celá romská kultura měla možnost dostat 

do povědomí širší čtenářské obce a alespoň částečně jí tak přiblížit život této etnické komunity. 

Literatura v tomto případě neplnila pouze funkci estetickou, ale i poznávací. Skrze ni se 

recipientům otevřela možnost poznání odlišné a často kvůli vzájemnému nepochopení 

neprávem odsuzované kulturní menšiny.  

 

Důležitým mezníkem v přijímání romské společnosti, i s její svébytnou kulturou, bylo 

ustanovení romštiny jako plnohodnotného a uznávaného jazyka. Romština se výrazněji začala 

uplatňovat až po roce 1989, do té doby se tomuto jazyku nebylo možné ani nikde učit. Sami 

mluvčí si mnohokrát vůbec nedokázali připustit, že by romštinou mohli například psát knihy. 

Takže zatímco ostatní spisovatelé v polovině 20. století mohli psát svým mateřským jazykem 

a inspirovat se velikány světové literatury, romským autorům byla tato výsada odepřena. 

Romštinou komunikovali pouze v domácím prostředí a na úkor ztráty své kulturní identity byli 

nuceni přizpůsobovat se majoritní společnosti. Asimilace se ovšem netýkala pouze jazyka, ale 

kultury všeobecně a sebemenší odlišnosti často bránily dobrému společenskému uplatnění. 

Politická situace byla v minulosti jedním ze zásadních vlivů, proč se romská kultura ocitla na 

ústupu. Dalším a neméně podstatným faktorem bylo to, že romští spisovatelé minulého století 

neměli oporu v žádné literatuře. Romská literatura zkrátka neexistovala a nastupující generace 

tak byla postavena před těžký úkol, začít si budovat základy psané literatury a časem vytvořit 

jakýsi kánon.   

Psaná literatura byla sice na svých počátcích, ale autoři nezačínali zcela od nuly. 

Vzorem a inspirací se jim stala mnohaletá tradice orálního vyprávění. Dnes již legendární 

scházení se na paramisa bylo kulturní událostí pro široké okolí. Při těchto pohádkových 

seancích, jak je označila Milena Hübschmannová v článku pro internetový portál Rombase, se 

dodržovali jasně daná pravidla.12 Jeden z mužů přijal funkci oficiálního vypravěče a posluchači 

                                                           
12 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena: Pro Paramisa, Rombase [online], 2002, [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: 

http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/lit/parapro.cs.xml. 

 

http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/lit/parapro.cs.xml
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se nesměli mezi sebou bavit ani skákat vypravěči do řeči. Povzbuzení ve formě smíchu, výkřiků 

hrůzy a potlesku bylo naopak žádoucí. Velmi výstižně hodnotí tyto mnohahodinové seance 

pamětníci: „Tak jako gádžové chodí do divadla, my jsme chodili na pro paramisa.“13 A právě 

tyto seance posloužily jako odrazový můstek pro většinu romských spisovatelů. Výjimkou 

nebyla ani Erika Oláhová.  

Erika Olahová se narodila 14. ledna 1957 ve Zvolenu. Pracovat začala již v patnácti 

letech, nejprve v továrně, později se živila jako kuchařka a servírka. Autorka se nikdy 

nepohybovala ve skrze romském prostředí, s čímž úzce souvisí i to, že její mateřštinou se stala 

čeština nikoliv romština. Látka, ze které ve svých dílech čerpá, ale pochází převážně 

z romského prostředí a je zde patrný romský vliv.14 

 

Svá první díla začala Oláhová tvořit v devadesátých letech, veřejnosti se ale představila 

až o několik let později debutovou povídkou Dítě, otištěnou ve sborníku Romano džaniben. 

Velkou oporou jí v začátcích literární tvorby byl především Jan Červenka, který se stal editorem 

její první knihy, a také zakladatelka české romistiky Milena Hübschmannová. Knižně Oláhové 

prozatím vyšly dva soubory povídek Nechci se vrátit mezi mrtvé a Matné zrcadlo. Dále 

publikovala ve sborníku Revolver Revue a časopisu Host. Některé její texty byly uveřejněné v 

antologii Povídky. Short Stories by Czech Women, Čalo voďi/ Sytá duše a povídkové sbírce Ty, 

která píšeš.15 

Pokud bych chtěla ve stručnosti specifikovat tvorbu Eriky Oláhové, pravděpodobně 

bych mohla napsat, že se jedná o krátké sevřené povídky s hororovými a místy až mystickými 

prvky, kde se stírá hranice mezi snem a realitou. V tomto specifickém prostoru, ve kterém se 

fantazie prolíná se skutečností, se často stírají hranice do té míry, že si recipient nemůže být 

jistý, jestli se jedná o představy některé z postav, nebo o záznam reality fiktivního světa.  

Dalším signifikantním znakem je velmi silně tematizovaná příslušnost k etnické 

menšině Romů, která je všudypřítomná, ať už hovoříme o vzhledu postav, výběru prostředí či 

způsobu života. Klasické romské mýty Oláhová hojně využívá a dále je rozpracovává v nových 

                                                           
13 HÜBSCHMANNOVÁ, Milena: Pro Paramisa, Rombase [online], 2002, [cit. 2019-12-15]. Dostupné z: 

http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/lit/parapro.cs.xml. 

14 JANDÁKOVÁ, Lenka: Medailon: Erika Olahová, Romea.cz [online], 2011, [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/medailon-erika-olahova. 

15 Ibid. 

http://rombase.uni-graz.at/cgi-bin/art.cgi?src=data/lit/parapro.cs.xml
http://www.romea.cz/cz/zpravy/medailon-erika-olahova
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souvislostech. Její povídky jsou bez výjimky o životě romské komunity a svým formální 

rámcem odkazují především ke dvěma tradičním žánrům slovesné kultury, a to k paramisa a 

vakeriben. Tento odkaz je patrný především při práci s motivy a při popisech zvyklostí a 

obyčejů. Tematicky se z velké části věnuje příběhům, které čerpají z každodenního života 

Romů a popisuje v nich především nesnadný osud slabších jedinců, většinou žen a dětí. Jejich 

prostřednictvím pak přibližuje čtenáři realitu nelehké existence v blíže nespecifikovaném místě 

a období.  

V některých povídkách se recipient setkává s tematizací romské problematiky a jsou mu 

předkládány negativní stereotypy, které jsou velmi silně zakořeněny ve většinové společnosti. 

Jde především o násilí páchané na ženách (Matné zrcadlo, Beznaděj), nízké vzdělání (Výzva), 

krádeže (Kuře). Pokud je povídka nahlížena skrze tyto archetypální postoje, pracuje s nimi 

Oláhová velmi obezřetně a nikdy v nich nechybí jistá dávkou nadsázky (samozřejmě 

s výjimkou povídek týkajících se domácího násilí). Například v povídce Kuře: 

„V tom se stalo něco neuvěřitelného. Milá paní Renáta sebou praštila jako pytel 

brambor a sebrala sebou i svůj ubohý nákup a košíkem. Všichni jsme se dívali na její bezvládné 

tělo na zemi a na kuře kutálející se zpod jejího klobouku.“ (Oláhová 2007: 42) 

S ohledem na již výše zmíněné, je Erika Oláhová známá především jako autorka 

naturalisticky líčených hororových příběhů. Její texty jsou surovým záznamem krajních situací, 

ve kterých se hlavní hrdinové ocitají. Častým motivem, který se v povídkách objevuje, je strach. 

Hrdinové se s ním setkávají v různě ztvárněných podobách, potýkají se s obavou ze ztráty 

blízké osoby, ze smrti, nebo třeba z trestu. Ve vypjatých okamžicích se pak aktéři povídek 

obracejí především k trvalým hodnotám, kterými jsou pro ně rodina a vyšší moc představovaná 

Bohem. U nich pak hledají útěchu a vysvobození. Napínavost a děsivost příběhů je umocněna 

i silně stylizovaným vypravěčským postupem. Ten umožnuje autorce navodit dojem 

autenticity, a i v tak krátké formě, jako je povídka, má čtenář dostatek prostoru poznat vnitřní 

svět postav a ztotožnit se s jejich utrpením. Vyprávění ale nezachycuje pouze hrůzostrašné 

zážitky. Díky promyšlené konstrukci a vnitřní charakteristice postav autorka také trefně 

vystihuje romský temperament a celkový životní optimismus.  
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3. Typologie postav  

V narativní próze bývá postava jednou z do popředí nejvýrazněji vystupujících rovin 

textu. Podle literární teoretičky Daniely Hodrové funguje literární postava především jako 

„[…] nositel děje, myšlenky, ideologie, jako funkce textu představuje v literárním díle typ 

subjektu budovaný prostřednictvím vypravěče či bez jeho prostřednictví v sérii výstupů a 

promluv, zmínek o ní, tedy v toku explicitních a implicitních informací. ‚Zachycení její řeči, 

činů vnějších rysů, vnitřních stavů vyprávění o událostech spjatých s postavou, autorská 

analýza – to všechno se postupně vrství, tvoříc určitou jednotu fungující v rozmanitých dějových 

situacích.‘“16  

Zmíněnou definici naplňuje Oláhová svým pojetím postav do posledního detailu. 

V jejím podání zaujímají hlavní hrdinové stěžejní postavení, jsou hybateli děje a na jejich 

základě je celý příběh vystavěn. Každá postava má svou jasně definovanou funkci, kterou 

naplňuje a vzhledem k tomu, že je autorčina literární tvorba zaměřena především na obsah 

sdělení, marně bychom u ní hledali samoúčelně popisné pasáže. Hlavním úkolem je především 

zprostředkovat děj, jehož hlavním nositelem jsou právě postavy příběhu.  

Z hlediska typologie postav bych mohla literární hrdiny v povídkách Eriky Oláhové 

rozdělit na dvě základní skupiny, které vykazují společné rysy, a lze u nich vypozorovat 

opakující se vzorce chování. Jsou jimi kladné a záporné postavy, jež proti sobě stojí v naprosté 

opozici. Autorka jejich prostřednictvím odkazuje na odvěký souboj dobra a zla, který je pro 

romské paramisa signifikantní.  

3.1. Kladné postavy 

Jak už bylo výše naznačeno, v povídkách Eriky Oláhové jsou postavy již od začátku 

příběhu jednoznačně definované a je jisté, na kterou stranu stupnice se řadí. V průběhu děje u 

nich většinou nedochází k žádnému psychickému vývoji a jejich ze začátku vyjevené vlastnosti 

jsou dále už jen umocňovány. V žádném z příběhů si agresor neuvědomí své chyby a ani žádná 

kladná postava razantně nezmění své chování. V žánru povídky je tato strategie budování 

konstruktu postav pochopitelná, jelikož několikastránkový prostor neposkytne dostatek místa 

pro popis vnitřního rozvoje.   

                                                           
16 HODROVÁ, Daniela: …na okraji chaosu…:Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001, s. 544. 
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U kladných postav se nejprve zaměřím na rozbor jejich chování a povahových rysů. Ve 

většině povídek jsou pozitivní vlastnosti postav stavěny do opozice vůči postavám záporným. 

Jejich dobré vlastnosti a mírumilovná povaha jsou tímto způsobem vyprávění ještě umocněny 

a vytváří tak naprostý protipól zlých sil, proti kterým bojují. Zpravidla jsou to submisivní 

jedinci, kteří své chování podřizují dominantnější postavě a pod hrozbou trestu či hanby 

vykonávají věci, ke kterým jsou donuceni silnějším, případně ke kterým je dožene vliv 

okolností. Často jsou tedy stavěny do pozice bezmocných obětí a jen zřídkakdy nalezenou 

odvahu vzepřít se svému nelehkému životnímu osudu. Pokud se k tomuto zásadnímu kroku 

odhodlají a rozhodnou se z pozice slabšího zasáhnout do děje a zvrátit tak koloběh událostí, 

většinou se to neobejde bez následků. V povídce Beznaděj zabije týraná žena v afektu svého 

manžela. Sžírána vlastním svědomím se pomalu dohání k šílenství, které je jí trestem za 

provinění se proti základnímu lidskému řádu.  

Dalšími často skloňovanými povahovými rysy jsou obětavost a oddanost vůči rodině. 

Symbol rodiny je v romském prostředí jeden z nejdůležitějších a je považován za trvalou 

hodnotu, ke které se mohou jedinci obracet. Přesně tomuto schématu se podřizují i kladné 

postavy v autorčiných povídkách. Na úkor svého vlastního utrpení a neštěstí jsou schopni 

obětovat se pro své nejbližší a snášet i ta největší příkoří. Představa vyčlenění z rodinného kruhu 

je pro ně totiž naprosto nepředstavitelná. Pak dochází k tomu, že žena snáší urážky a bití svého 

manžela (povídky Beznaděj, Matné zrcadlo, Nešťastná Elvíra) a dítě vystavované násilí zůstává 

v neutěšeném domově u své náhradní matky, jen aby nezůstalo samo (povídka Sirotek). Rodina 

vystupuje jako nedotknutelný a posvátný kult, za který se stojí obětovat.  

Na klasické pojetí romské rodiny navazuje i společenské postavení hrdinů, jež jim 

umožňuje naplňovat role, do kterých jsou tradičně stavěni. Ženy jsou pojímány jako 

zachovatelky rodu a jejich primárním úkolem je být matkou a hospodyní. Muži, především ti 

nejstarší, vystupují naopak jako nezpochybnitelná autorita, která se musí za každou cenu ctít a 

poslouchat. Ženy jsou spolu s dětmi stavěny do role slabších, na kterých je pácháno násilí a 

nespravedlnost. Svým postavením tedy zastávají především role obětí.  

S protikladem dobra a zla a kladných a záporných hrdinů ale Oláhová nepracuje pouze 

na úrovni chování a povahových rysů postav. Dále ho promítá i do oblasti pojmenování postav 

či vzhledu.  
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Konkrétní jména se v jejích povídkách nevyskytují plošně u všech postav, ale pouze u 

některých vybraných jedinců. Pokud je postava pojmenována, je tomu tak za konkrétním 

účelem a většinou se jedná o kladně nahlíženého hrdinu. Díky tomuto zdánlivě jednoduchému 

prostředku, selektivnímu přidělování jmen, má recipient možnost ještě více poznat danou osobu 

a je pak nevědomky směřován k sympatizování s ní. Záporná postava se naproti tomu ještě více 

odcizuje a stává se bezejmenným agresorem. Do jisté míry ztrácí svou lidskost. Jako příklad 

může posloužit povídka Dítě. V tomto příběhu vystupuje nemluvně coby záporná postava už 

od samého počátku. Ihned po narození je ale stále ještě označováno konkrétním antroponymem. 

To se ale v průběhu mění. Nejprve o něm ostatní členové rodiny hovoří familiárně jako o děcku 

či o malém. S přibývajícími hrůznými činy, které postupně koná, ale kulminuje i jeho 

oslovování. Nejdřív je chování nemluvněte připodobňováno ke skřetovi, až v samotném závěru 

povídky mizí přirovnání a on sám se stává skřetem a je tak i oslovován. 

„Nikdo si toho nevšímal a všichni se kolem něj točili a usmívali se, jen ona viděla, jak 

je jiný než ostatní nemluvňátka. […] Vzala do ruky židli, která byla poblíž, a praštila s ní dítě 

po hlavě. To začalo pištět a vydávat zvuky jako skřet. […] Mladý muž ho ale chytil za nohy a 

smýkal jím o zeď. Skřet dopadl na zem a s pištěním utíkal ke dveřím.“ (Oláhová 2004: 35) 

Přímý popis vzhledu postav je u Oláhové spíše výjimkou a čtenář si musí vytvářet obraz 

ve své mysli pouze na základě nepřímé charakteristiky. Díky popisu síly jedince může například 

usuzovat na jeho fyzický vzhled. Pokud už se ale objeví přímá charakteristika, a autorka alespoň 

částečně nastíní vzezření postavy, je tomu tak znovu převážně u kladných postav. A obdobně 

jako s pojmenováním i tímto prostředkem docílí čtenářova sympatizování s pozitivním hrdinou.  

„Monika se vracela z malého obchůdku celá promáčená, zpod šátku po mamince jí 

vyčuhovaly krátké vlasy, které jí při jedné hádce manžel ostříhal. Její krása však neutrpěla. 

Husté pravidelné obočí ladilo s dlouhými řasami kolem velkých očí černých jako nejtemnější 

noc. Vystouplé lícní kosti dodávaly její tváři ostrost, jako by rysy její tváři vtiskl zručný řezbář. 

Ta žena v sobě měla zvláštní cizokrajnou krásu.“ (Oláhová 2007: 28) 

3.2. Záporné postavy  

Druhým typem postav, který jsem v úvodu této kapitoly naznačila, jsou postavy 

záporné. Z hlediska důležitosti se řadí na stejnou úroveň jako postavy kladné. Nejsou nijak 

opomíjeny a je jim věnován stejný prostor jako typu předešlému. Při vyobrazování a 
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konstruování těchto postav ale autorka volí odlišné strategie. Stejně tak jako v předešlé 

podkapitole se nejdříve zaměřím na povahové vlastnosti hrdinů. Jak již samotný název 

naznačuje, jedná se o postavy s negativními vlastnostmi. Zatímco u kladných hrdinů je seznam 

dobrých vlastností poměrně krátký, a většinou u všech všeobecně platný, u špatných vlastností 

je tomu zcela naopak. V jednotlivých povídkách se postupně objevuje výčet rozličných nešvarů 

od vztahovačnosti, přes závislost na alkoholu a závist až po nevěru. U všech postav se ale 

vyskytuje jeden shodný povahový rys a tím je dominance. Právě dominantní postavení jim 

vkládá do rukou moc, díky které mohou páchat všemožné zlo. Dominance se může projevovat 

jak fyzickou silou, tak například výhružkami a psychickým terorem.  

Obdobně jako u kladných postav, ani u těch záporných nedochází ke změnám v jejich 

charakteru. Za spáchané zločiny sice většinou přichází zadostiučinění ve formě trestu, ale ani 

v tomto případě nenastane žádné procitnutí ani napravení hříšníka. Záporné postavy si 

neuvědomují své chyby. To nepřímo souvisí s dalším společným rysem, kterým je jakási 

plošnost a průhlednost negativních hrdinů. U kladně hodnocených postav se hned v několika 

povídkách setkáváme s náhlou změnou chování, které obvykle nastává ve vypjatých životních 

situacích. Tyto postavy v sobě objeví například potlačovaný hněv, který již nedokážou déle 

skrývat a dají ho najevo prostřednictvím pro ně zcela nezvyklého chování. Takže zatímco u 

kladných hrdinů má recipient možnost blíže poznat jejich vnitřní život, u negativních postav 

jsou mu psychické stavy a procesy skryty. Tím Oláhová opět zcela účelně dosahuje čtenářova 

příklonu ke kladným postavám.  

V souladu s tradičním pojetím mužských a ženských rolí ve společnosti zaujímá ve 

většině případů dominantní postavení zástupce mužského pokolení. Svou nadřazenost obvykle 

projevuje násilným a agresivním chováním, popřípadě zastrašováním. Muži ovšem nejsou 

jediní, kteří jsou stavěni do negativních rolí. Zápornou postavou může být také duch zemřelého, 

nebo například zvíře. Tak tomu je třeba v povídce Černý hřebec, kde matka bojuje o své dítě s 

divokým koněm. Kůň je sice odvezen na porážku, ale ještě předtím chlapci ukradne duši a jeho 

nezkrotná a vzdorovitá povaha tak žije dál v cizím těle.   

Co se týká popisu fyzického vzhledu u záporných postav, objevuje se jen ojediněle. 

Pokud tomu tak ale je, jejich zevnějšek zcela koresponduje s jejich chování. Často jsou tedy 

vyobrazeny jako nehezké bytosti, které neděsí jen svou povahou, ale i svým vzhledem. Jako 

názorná ukázka mi opět poslouží povídka Černá prázdnota, kterou jsem využila v případě 

popisu vzhledu u kladných postav. Na jedné straně je zde představována krása a oddanost mladé 
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manželky, na druhé straně proti ní stojí v opozici ošklivost a panovačná povaha její manželka. 

Dohromady tento pár vytváří nesourodý a disharmonický celek, který upozorňuje na nesoulad 

vyobrazeného mezilidského vztahu.  

„Běhal za každou sukní a své ženě dělal jen děti. Byl přesvědčený, že jej nikdy neopustí. 

Žena se má starat o děti a o něho, ne to to, co dělá on – pán, chlap, který je více než nějaká 

hloupá ženská. Bela sám však nijakou krásou neoplýval. Byl to tmavý, hubený, vyžilý, skoro 

plešatý a nehezký muž se zestárlou, zachmuřenou tváří. Úzké rty stále jen něco přikazovaly. 

Bylo až s podivem, kde se v něm bralo tolik sebevědomí. A tak mladá žena trávila bezesné noci 

bez muže, kterého však ze srdce milovala, a čekala, kdy se vrátí domů.“ (Oláhová 2007: 28) 

Popis fyzického vzhledu je tedy důležitý jak u kladných, tak u záporných postav. 

V některých případech je to totiž to jediné, co prozrazuje romský původ hrdinů a dokazuje jejich 

příslušnost k odlišnému etniku.  

Dalšími rovinami, které se v textu výrazněji projevují, jsou popisy času a prostředí. Ty 

v případě Oláhové většinou dotváří předestřenou atmosféru a určitým způsobem rezonují 

s hlavním hrdinou. Jsou tedy vždy účelově navázány na kategorii postav. S tou mohou být jak 

v souladu, tak v rozporu. Názornou ukázkou mohou být například popisy přírody, které obvykle 

korespondují s prožitky postav. V povídce Ukradený pláštík se hlavní hrdina probouzí po 

strašlivé noci a při tom ho hladí teplé paprsky slunce, šimrá mokrá tráva a je okouzlen třpytivou 

rosou. Připodobnění probouzejícího se člověka a přírody signalizuje příchod nového dne a 

očištění od hrůz předešlého večera. Podrobněji se na tyto kategorie zaměřím v následující 

kapitole.  
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4. Prostor a čas 

Prostor a čas hrají v lidském životě zásadní význam, jejich existence nám umožňuje 

orientaci v okolním světě. Oběma kategoriemi se zabývalo nespočet badatelů z různých 

vědeckých oblastí. Já se ale zaměříme na pojetí času a prostoru v oblasti umělecké, konkrétně 

na pojetí literárního teoretika M. M. Bachtina. Ve 40. letech 20. století přichází tento ruský 

vědec s formálně-obsahovou literární kategorií chronotop, která vyjadřuje neoddělitelnou 

spojitost prostoru a času ve struktuře uměleckého díla. 

Podle Bachtina je chronotop bytostný souvztah osvojených časových a prostorových 

relací. "V literárně uměleckém chronotopu splývají prostorové a časové indicie ve smysluplné 

a konkrétní jednotě. Čas se v něm zhušťuje, stává se hmotnějším a umělecky viditelným, prostor 

se naopak intenzifikuje, zapojuje se do pohybu času, syžetu a historie. Časové indicie se vyjevují 

v prostoru a prostor se zvýznamňuje a měří časem. Právě tento průnik řad a splývání indicií 

charakterizuje umělecký chronotop.“17 Jednotlivé chronotopy mají dále podle Bachtina důležitý 

význam při určování žánru. Vytváří několik základních typů, které odvodil jak z klasické, tak 

z moderní literatury.  

Z Bachtinova pojetí chronotopu plyne vzájemná propojenost časoprostoru, kterou budu 

brát v potaz i při rozboru povídek Eriky Oláhové. Východiskem se mi tedy stane především 

vzájemná propojenost a ovlivnitelnost těchto dvou kategorií. Jednotlivé chronotopy 

jako pomocné prostředky pro určování žánru ponechám stranou.   

Uchopení uměleckého prostoru a času je pro tvorbu Eriky Oláhové zásadní, obě tyto kategorie 

se totiž spolu s postavami významně podílejí na budování děje. Prostor i čas mají v jednotlivých 

příbězích svou nezastupitelnou roli. Autorčiny povídky nejsou místně ani časově jednoznačně 

specifikovány, nicméně díky náznakům dobových a místních reálií má recipient možnost 

alespoň částečného zařazení do kontextu místa a doby. Zároveň jejich popis umožňuje blíže se 

seznámit s romským prostředím, především s životem ve venkovských osadách. Oproti tomu 

popis času pomáhá poznat romské chápání koloběhu života a tradici víry ve svět zemřelých.  

 

 

                                                           
17 BACHTIN, Michail Michajlovič: Román jako dialog, (Praha: Odeon, 1980), s. 222 
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4.1. Pojetí prostoru  

Jak již bylo naznačeno, zobrazení prostoru má ve spisovatelčiných povídkách zásadní 

význam. Utváří místo, kde se mohou postavy pohybovat, zároveň se ale zásadním způsobem 

podílí na atmosféře příběhu a budování samotného děje. Prostředí se díky zvoleným básnickým 

prostředkům, především pak personifikaci, stává spolu s postavami dalším účastníkem příběhu. 

V jednotlivých povídkách se jeho popis poměrně liší a prostor je vždy vyobrazen jiným 

způsobem. Lze ale nalézt několik společných prostorových prvků, které se vyskytují ve většině 

děl. Tyto prvky jsem si pro potřebu této práce rozdělila z hlediska popisu okolního prostředí na 

vnitřní a vnější.  

4.1.1. Vnější prostor 

Za vnější prostorové prvky lze považovat vše, co se nachází vně lidských sídel a obydlí. 

Může se tedy jednat o popis okolní krajiny, přírody, města či vesnice. Tyto prostředky se 

v tvorbě Eriky Oláhové uplatňují nejvýrazněji, a co se počtu týká, zásadně převyšují množství 

využitých prostorových prvků vnitřních.   

 Oláhová své postavy nejčastěji situuje do prostředí české a slovenské venkovské 

krajiny. V povídkách se ovšem nikdy neobjevují konkrétní místní názvy. Z popisů přírody je 

ale očividné, že se jedná o českému čtenáři důvěrně známé prostředí. Výjimečně se v několika 

textech můžeme setkat s bližší místní specifikací, když se například uvádí, že se povídka 

odehrává v českém pohraničí, kde se hlavní postavy příběhu usídlily po příchodu ze Slovenska. 

Zpracování městského prostředí se ale zcela nevyhýbá. Nicméně se ani tak nejedná o 

popis města jako takového, ale spíše o popis konkrétních míst a institucí nalézajících se právě 

v městském prostředí. Tyto pasáže se pak v textu vyskytují pouze ojediněle a jsou zpracovány 

především ve vložených povídkách sbírky Matné zrcadlo. Už svým grafickým oddělením 

v knize signalizují jistou odlišnost od ostatních příběhů. Liší se jak tematicky, tak zpracováním. 

Z hlediska prostoru a času se jedná o příběhy, které se odehrávají v současné době a mimo 

venkovské prostředí. Oproti jiným povídkám zde autorka volí prostředí moderní obce. 

V povídce Znovuzrození se hlavní hrdinka ocitá na lůžku nemocničního pokoje, v povídce 

Výzva na poště a v povídce Kuře v supermarketu. Ke zpracování jednotlivých místností se ještě 

vrátím v následující podkapitole.  
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Děj většiny povídek se tedy odehrává hlavně v přírodě, která je v koexistenci s osudy 

postav a její popis je vždy v souladu s duševním rozpoložením hlavního hrdiny. Vzhledem 

k povaze textů volí Oláhová nejčastěji tajemná místa, jako je hluboký les, nebo opuštěná 

mýtina. Díky zaměření na detailní popis zdánlivě nedůležitých prvků dokáže intenzivně působit 

na čtenářovy smysly, a ještě více tak zapojit i jeho podvědomí. Příkladem může být prostředí 

v povídce Nešťastná Elvíra a Černá prázdnota. V první z nich manžel utírá v lese svou ženu a 

okolí jakoby korespondovalo s pocity umírajícího a následně i s pocitem vrahovy vinny.  

„Byla už skoro tma, přikázal jí, ať se oblékne, že se s ní chce projít do nedalekého lesíka, 

kam často chodívali. […] Už skoro neviděla na cestu, zakopávala o kousky rozházených větví 

a on jí pevně svíral zápěstí, až to bolelo. […] Vysílením a únavou upadla do polospánku, 

v podvědomí cítila chlad a slyšela šumění stromů […] Pomalu svítalo a zima ji prostupovala, 

chvěla se. […] Vyhrabal mělkou jámu a tělo přikryl listím a větvemi, Elvíra se dívala, jak ztuhlé 

tělo narovnat a jak po něm šlapal, slyšela praskání kostí a cítila jeho strach. […] Rychle se 

vztyčil a oprášil ze sebe listí a hlínu […]“ (Oláhová 2007: 57–59) 

V povídce Černá prázdnota se opět setkáváme s vyobrazením násilného trestného činu, 

jehož hrůza je opět umocněna popisem přírody. V tomto konkrétním případě popisem 

nevlídného počasí. S gradací příběhu dochází rovněž ke gradaci počasí. Hustý déšť propuká 

v bouři s blesky, které rozrazí všudypřítomnou tmu. Díky světlu, které blesky vytvoří, se 

recipientovi vyjeví hrůzný obraz matky vraždící své malé děti.  

„Ležela s otevřenýma očima a poslouchala ve tmě šumění hustého deště. Pokolikáté už! 

Ne, tohle přeci nemůže zvládnout. Těžce pracovat, vstávat brzo ráno do kravína, pak se starat 

o děti, čekat na muže a bát se pomilovat tím jeho surovým a pro ni nehezkým, násilným 

způsobem. Najednou uhodil blesk, prosvítil celý pokoj a ona se lekla, že se děti vzbudí. […] Nůž 

klouzal lehoučce po hrdlech malých neviňátek a žena zbavená smyslů neviděla spoustu krve, 

která barvila postel i podlahu dočervena. […] Bela se k ránu vrátil domů, ještě prudce pršelo, 

a tak byl celý mokrý a vzteklý.“ (Oláhová 2007: 28–29) 

4.1.2. Vnitřní prostor  

Druhým typem prvků, které jsem si na základě popisu prostředí vytyčila, jsou prvky 

prostorové vnější. Tyto rysy prostoru se v jednotlivých povídkách neobjevují tak často a jsou 

budovány odlišnou strategií. Zatímco příroda a otevřená krajina byla v souladu s duševními 
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prožitky a stavy hlavního hrdiny, uvnitř lidských sídel je tomu zcela naopak. Uzavřené prostory 

jsou stavěny vůči postavám do opozice a jejich stěny vytváří nesnadné překážky. V případě 

některých povídek dům dokonce vytváří jakési vězení. Například v povídce Nový dům.  

„Všude byla tma, rozsvítila zbytek svíce a budila muže. Ten se po chvíli probral a 

poslouchal s ní. Jakoby tam dole byla spousta lidí a šepot i smích se linul tmavým tichem. Oba 

vstali, vzali svíce a otevřeli dveře, ale vzápětí zděšením couvli zpět. Všude se procházelo plno 

lidí, ve spoustě z nich poznali mrtvé, které znali zaživa, některé neznali vůbec, ale bylo nad 

slunce jasné, že nepatří mezi živé. … Josef s Elvírou zděšeně zavřeli dveře a vršili za ně křesla 

a různé těžké věci, aby se nikdo nestal dovnitř. Chtěli utéct oknem, ale okna byla jako přibitá a 

nešlo s nimi ani hnout.“ (Oláhová 2004: 54) 

Nebo třeba v povídce Hrůzný zážitek.  

„A pak se ozvala hrozná rána. Ester i stařenka se s úlekem ohlédly. Někdo se vlámal do 

okna. Ester začala hledat půdu, obě ženy byly tak vyděšené, že jen ukazovaly na dřevěné příkré 

schůdky, které končily malým poklopem. […] Musí se odtud všichni nějak dostat, musí utéct, 

ale jak? […] Ester dostala spásný nápad – vikýř, přeci ten vikýř. Odtud se mohou dostat ze 

střechy, to nebude tak vysoko. Můžou volat i o pomoc, ti dole spí, musí jít teď hned!“ (Oláhová 

2007: 68 –72)   

V obou případech se postavy ocitají v ohrožení vlastního života a ve snaze o jeho 

záchranu se pokouší uniknout. Budova ale tvoří pomyslné hradby, které jim nedovolí před 

hrozícím nebezpečím uniknout.  

Dalším aspektem, který můžeme díky popisu vnitřních prostorových prvků zkoumat, je 

životní úroveň a sociální postavení hlavních hrdinů. Mezi nejčastěji zmiňované obrazy patří 

především zchátralá a skromná obydlí, která poukazují na nedostatek finančních prostředků. 

Většina postav žije ve starých a zpuchřelých domech s nepěkným vybavením. Prapůvod tohoto 

motivu bych tentokrát nespatřovala v tradiční romské slovesnosti, ve které Oláhová často 

nalézá inspiraci, ale v samotném způsobu romského žití. Vzhledem k tomu, že Romové byli 

považováni za kočovný národ, tak neměli z důvodu častého stěhování potřebu zvelebovat svá 

dočasná obydlí jako ostatní občané. Tento typ popisu se nejvýrazněji uplatňuje v již zmíněné 

povídce Nový dům, setkat se s ním ale můžeme i v jiných příbězích, jako například v povídce 

Sirotek, Potopa či Matné zrcadlo.  
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„Elvíra byla už unavená. Bydlela s mužem tolik let v malém krcálku bez teplé vody, 

druhou místnost dali dceři s dětmi, a nakonec se musela starat úplně o všechny. […] Opět se 

ocitla v té velké místnosti, těžké závěsy byly opět zatažené a postel rozválená. Teprve teď si 

všimla ohromného matného zrcadla, dívala se do něj, ale bylo to jako rozmazaná stará fotka. 

Nábytek byl starodávný a ošoupaný a všude ty tmavé černé přehozy, i na velkých nepohodlných 

křeslech, vše to tam tak podivně páchlo hnilobou a plísní, až se tam nedalo dýchat.“ (Oláhová 

2004: 48–51) 

V povídkových sbírkách se ojediněle objevují i texty, které časově a místně lze zařadit 

do současnosti. Tyto povídky se z hlediska prostředí zcela vymykají dosud popsanému. Příběhy 

jsou totiž situované do moderního světa s jeho institucemi a vymoženostmi. To je oproti 

skromným romským osadám, chýším s kamny a postelím ze slámy značný posun. Spolu 

s modernizací prostředí dochází i k aktualizaci obvyklých témat. Opět se zde například 

tematizuje chudoba, ale k jejímu vyobrazení přistupuje autorka ve srovnání s jinými povídkami 

přímočařeji. Finanční nouze už není pouze naznačena popisem skromného příbytku, ale dochází 

ke konkrétnímu popisu žádosti o peněžní výpůjčku. S aktualizací témat přichází i využívání 

moderních prostředků, jako je například telefon, kolečkové křeslo, nebo televizní anténa. 

V těchto případech ale prostředí přestává hrát tak zásadní roli, jako tomu bylo třeba u popisu 

přírody. Nějak zásadně se totiž nepodílí na ději a funguje pouze jako prostor, do kterého jsou 

hlavní hrdinové vsazeni.  

4.2. Pojetí času  

Ke kategorii plynutí času přistupuje Oláhová v jednotlivých povídkách zcela odlišně a 

jen těžko bychom v ní hledali nějakou pravidelnost či opakující se schéma. Zajímavým prvkem 

je ale popis střídání jednotlivých částí dne, na základě kterého autorka zobrazuje plynutí času.  

Noc je obvykle spojována s něčím tajemný. S lexémem noc jsou pak dále velmi často 

zmiňována adjektiva černý, hluboký, tmavý, což ještě více umocňuje záhadnou atmosféru. Noc 

a všudypřítomná tma jsou tedy dobou, kdy dochází k transformování dosud zcela reálného světa 

na svět iracionální, v němž získávají prostor především nereálné postavy. Velmi často se jedná 

o duše zemřelých. V povídce Svatojánská noc se umírajícímu chlapci zjevuje postava dávno 

zemřelé dívky. V příběhu s názvem Stín zase přichází každou noc mrtvý muž za živou ženou a 

stává se jejím milencem.  
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„Po půlnoci se však stávala bledou a tichou společnicí mrtvého muže, kterému 

nevědomky přísahala v tu osudnou noc, že mu bude patřit. […] Mrtvý muž ji každou noc hladil 

a laskal, miloval se s ní vedle jejího spícího manžela a jeho ledové rty z ní pomalu, kousek po 

kousku, vysávaly život.“ (Oláhová 2004: 15) 

 Ranní úsvit je pak naprostým opakem noci. Často se ve spisovatelčiných povídkách 

objevuje ve spojení s popisem probouzející se přírody. Příchod nového dne signalizuje naději 

a zároveň symbolizuje očištění se od v noci se odehrávajících hrůz.  

„Když se probudil, pohladily ho teplé paprsky slunce, které se draly mezi stromy jako 

svítící hádci. Josífek myslel, že je v nebi a po smrti, něco ho štíplo do tváře a mokrá tráva ho 

šimrala na krku. Otevřel víc oči a snažil se pohnout. Bože, já žiju, všechno je pryč. Na trávě 

viděl třpytivou rosu a nějakého broučka, který se modře leskl, jako plamínek.“ (Oláhová 2007: 

9–10) 
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5. Motivy  

Lidová slovesnost se nejčastěji tradovala ústně a předávala se z generace na generaci. 

V romském kulturním prostředí plnilo orální vypravování důležitou funkci a patřilo 

k oblíbeným volnočasovým aktivitám. Obvykle se na těchto sezeních vyprávěly pohádky čili 

paramisa a další tematicky různé prozaické útvary s názvem vakeriben. K romskému folklóru 

nepochybně patří i písně a veršované říkanky, které ale v tradiční společnosti neplnily tak 

významnou roli.  

Orální vypravování bylo se svou několika set letou tradicí považováno v romských 

osadách za významnou společenskou událost. Sešla se zde skupina posluchačů a zvolený 

mužský řečník vyprávěl příběhy často dlouho do noci. Na konci byl vypravěč odměněn a dostal 

zaplacenou formou hmotného daru, například balíčkem tabáku. Publikum striktně dodržovalo 

nepsaná pravidla, a pokud se tak nestalo, byli jedinci vykázáni ze společenské místnosti. Během 

vypravěčova vystoupení ho nikdo nesměl vyrušovat, skákat mu do řeči, a dokonce ani pít 

alkohol. 18 

Tradice scházení se na paramisa ze současného světa téměř vymizela, ale romská lidová 

slovesnost přetrvává. Pouze se s vývojem společnosti a moderní techniky změnily platformy, 

prostřednictvím kterých se romské příběhy šíří. Funkci zprostředkovatele nyní převzala kniha 

a internetová média. Tradiční lidové motivy a symboly, jejichž počátky sahají hluboko do 

minulosti ještě před vznik písma, zůstávají zachovány v tvorbě romských spisovatelů, kteří se 

inspirují bohatou slovesností svých předků.  

Tradičním folklorem se ve svých dílech inspirovala i Erika Oláhová. Odkaz na romské tradice 

a kulturu je v jejích povídkách všudypřítomný. Při práci s klasickými lidovými motivy, jako 

jsou například duše zemřelých předků, kletby, rituály a nadpřirozené bytosti, se ale nechává 

pouze volně inspirovat a přináší do literatury moderní prvky. Zabývá se například existenčními 

problémy Romů v soudobém světě. Nedostatek finančních prostředků tematizuje například 

v povídce Kuře:  

„Nezbývalo mi než rychle dopít už beztak studené kafe a porozhlédnout se po kuchyni, 

co mi vlastně chybí. Musela jsem se posadit: bože, mně snad chybí kromě masa úplně všechno, 

                                                           
18 Černobílý život, (Praha: Gallery, 2000), s. 129. 
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a v peněžence mám sto osmdesát tři koruny! Do pondělka daleko, a to ještě muž s dcerou po 

mně budou chtít sladké.“ (Oláhová 2007: 40) 

Jedním z nových a zároveň i stěžejních motivů, které do své literatury přináší je 

naturalisticky ztvárněné násilí na slabších jedincích. Velmi často je pácháno na ženách a 

iniciátory jsou jejich nejbližší osoby. Motiv krve a násilného činu funguje jako jakýsi leitmotiv, 

který se v různých formách neustále opakuje a je pro tvorbu Oláhové příznačný. V této kapitole 

se k němu ještě vrátím.  

5.1. Duše zemřelých  

Víra v duše zemřelých je velmi silná a prokazuje se jim patřičná úcta spojená 

s nejrůznějšími rituály. V romské kultuře je dále hluboce zakořeněna víra v tzv. mulo, tedy 

v mrtvého či v jeho přízrak. Duše zemřelého se navrací do světa živých obvykle v lidské či 

zvířecí podobě, může ovšem nabývat i podobu přízraku a svou netělesnou přítomnost pak dávat 

najevo různými způsoby. Její zjevení má vždy nějaký cíl, může se jednat o varovné znamení, 

srovnání nevyřízených účtů, nebo například nesouhlas s konáním blízkých.  

Inspirace tradičním romským folklorem se u Oláhové projevuje nejvíce právě při práci 

s motivem duše. Duše zemřelých zde vystupují pouze ve svých tradičních rolích, tak jak jsou 

známé ze starých romských příběhů. Jednou z nich je návrat zemřelého z onoho světa za účelem 

potrestání žijících jedinců. Tak je tomu například v povídkách Nešťastná Elvíra a Beznaděj. 

V obou případech se mrtvý zjevuje, aby pomstil svou vlastní smrt. 

„Ne, to přeci není možné, všechno v ní křičelo, Cikánky své muže vždy poslouchaly, 

neměly žádné právo ani odporovat, když byly bity, a ona svého muže zabila jako prašivého psa. 

Svého muže, který přijde zpátky a vezme ji s sebou, ano, tak se to stane, mrtví se přeci vždy 

vracejí!“ (Oláhová 2004: 8) 

„A tak se každý večer vracela domů a vstupovala do snů i mysli svého muže, znala jeho 

myšlenky a strach, viděla, jak se vrací opilý a pak pláče a křičí. Viděla svou rodinu, která ji 

hledala a obviňovala ho, že ji zabil. Bránil se zuby nehty, nepřiznal se a nikdo nemohl nic 

dokázat, jen ona se mu zjevovala každou noc. Skoro z toho šílel, proklínal ji a odháněl.“ 

(Oláhová 2007: 58) 
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V povídkách ale nejsou trestáni pouze původci zločinů nebo násilných činů, často se pomsta 

může obrátit i proti jejich blízkým a rodině. Jako názorná ukázka nám může posloužit povídka 

Stín, ve které je trestání mladého muže vykonáno prostřednictvím jeho družky a dětí. Mladík 

se provinil proti základním etickým pravidlům a ztratil důvěru ve svou ženu v den jejich svatby. 

Odplatou mu pak byla smrt jeho nejmilovanějších.  

„‚Tím, že jsi mi nevěřil v den naší svatby, vydal jsi mě do moci temna a smrti, ale já ti 

odpouštím, protože jsi ztratil všechno, co jsi kdy miloval.‘“ (Oláhová 2004: 18) 

Druhou zásadní rolí, kterou mrtvým Oláhová připisuje, je tvůrce varovných signálů před 

blížícím se nebezpečím, nebo před zlomovým okamžikem. V povídce s názvem Svatojánská 

noc se nadanému houslistovi zjevuje přízrak mladé tragicky zemřelé dívky vždy ve chvíli, kdy 

se nalézá v zásadní životní situaci. Nejprve mu mulo pomůže se začátkem hudební kariéry a 

poté se s ním setkává až ve chvíli jeho smrti. Cyklus života se uzavírá.  

„Zdá se mu to snad, anebo už je mrtvý? Znova, jako před mnoha lety, dívčina prosba, 

aby jí zahrál, naposled. I přes velkou bolest se snažil otevřít oči, vedle něj stála ozářená postava 

dívky, která tenkrát před mnoha lety o svatojánské noci uhořela, v rukou držela jeho housle, 

které jako zázrakem zůstaly celé a položila mu je na zkrvavenou hruď. (Oláhová 2007: 15) 

Jak jsme již výše zmínili, přízraky mrtvých mají v tvorbě Oláhové jasně dané role a ve 

všech povídkách, ve kterých se objevují, působí zpravidla jako vykonavatelé trestu nebo 

původci znamení. Tyto funkce jsou ale pravděpodobně jediným pojícím prvkem popisovaného 

motivu. U ostatních vlastností, jako je například chování, nebo třeba vzhled, bychom jednotící 

strukturu hledali jen těžko. V každém příběhu má duše zemřelého jinou podobu, jednou je to 

mladá krásná dívka, podruhé agresivní dospělý muž a jindy se například duše mrtvého zjevuje 

v podobě koně.  

5.2. Krev  

Dalším z opakujících se motivů je motiv krve, ten prostupuje celým autorčiným dílem. 

Symbolika krve se neřadí k tradičním romských symbolům a práce s tímto prvkem je tedy u 

autorky původní. Pro Oláhovou, tvůrkyni hororových povídek, je volba krve jako stěžejního 

motivu pochopitelná. Ta totiž výborně funguje jako statický motiv, který dokresluje 

potemnělou a strašidelnou atmosféru.  
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Krev ve spisovatelčině podání plní dvě základní funkce. Jedna z nich byla již naznačena 

v předešlém odstavci a je jí míněno navození děsivé atmosféry. V takovýchto případech je ke 

krvi přistupováno až s naturalistickým důrazem na detail. Recipientovi jsou předkládány děsivé 

výjevy a obraz krve už jen umocňuje strašlivost scény.  

„Kolem stolu stáli tři další mladíci a dívka, která se pořád šíleně smála. Jeden z nich 

měl v ruce sekyru, druhý rval z ubohé ženy šaty. Vlastně to ani nebyly šaty, jen noční košile. 

Pak jí někdo nadzdvihl bradu a něčím, co Ester pořádně neviděla jí prořízl hrdlo. Bylo to 

šokující, zmrazilo jí to. Všude se řinulo plno krve. Ti dva mladíci se snažili zachytit krev do úst, 

dívka mezitím rozevírala ostrým nožem nebohé tělo mladé ženy od hrudi až dolů.“ (Oláhová 

2007: 70) 

Za druhou funkci, která se ve spojení s tímto ústředním motivem objevuje, lze 

považovat znázornění utrpení.  Do jisté míry se opět jedná o dokreslení atmosféry, ale při popisu 

situací je kladen důraz na odlišné prvky, než tomu bylo v předchozím případě. Krev již není 

bezprostředně spojována s aktem násilí, ale jeví se jako následek předchozí agrese. S tím 

souvisí i samotný popis krve. Takže zatímco se v prvním případě většinou jedná o krev čerstvou 

a „pohybující se“ například příští, kape, roztéká se po podlaze, vsakuje se do země, v druhém 

případě už jde většinou o krev ve statickém stavu, zpravidla zasychající.  

„Teprve teď viděla tu spoustu krve, roztříštěnou hlavu svého muže, která neměla obličej. 

Na zdi i na zemi krev, která jako by křičela.“ (Oláhová 2004: 7) 

Usychající krev je jen důsledek předešlého dění a nejde už ani tak o popis hrůznosti 

samotného aktu násilí, ale spíše se autorka snaží upozornit na jeho následky. Krev a tělesná 

bolest je stavěna do kontrastu s bolestí duševní. Tento způsob práce s motivem se objevuje 

výhradně při popisu domácího násilí, konkrétně při utrpení ženy, která je fyzicky i psychicky 

týrána svým manželem.  

„Jsem schovaná za popelnicí, utírám si zkrvavený obličej do hadříku, který mám na 

sobě, a vše je pro mě hrozně daleko, v té směsici smíchu a vzdáleného veselí. Klečím u té nebohé 

popelnice, která je jako já! Slyším veselí, muziku, smích a schovávám se za naší vlastní 

popelnicí, nevnímám nic, ani bolest, ani krev, naprosto jsem se s ní ztotožnila, jsem nula, odpad, 

špína cigásnká.“ (Oláhová 2007: 45) 
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 Zajímavé je, že symbol krve se vždy pojí s prvkem násilí, a vždy představuje materiální 

podstatu života a smrti (vražda, zranění atp.). Ostatní konotace s tímto slovem, například 

dědičnost a symbolika rudé krvavé barvy, jsou v povídkách zcela opominuty.  

5.3. Nadpřirozenost  

Poslední motiv, který se výrazněji objevuje v autorčiných povídkách a slouží jako jejich 

jednotící prvek, jsem označila slovem nadpřirozenost/fantastičnost. S tímto prvkem se totiž dále 

rozvíjí klasické téma tradiční romské lidové slovesnosti, a sice téma magie a obřadních rituálů.  

V povídkách ovšem nevystupují klasičtí mágové tak, jak jsou známí v českém kulturním 

prostředí. Původci jsou často obyčejní lidé, kteří ale disponují nějakou zvláštní mocí. Velmi 

často se jedná například o sybilu či starou ženu, která má zkušenost s různými tajemnými 

obřady. Zde je opět patrný odkaz na romské tradice a zvyky z dob, kdy se Romové živili jako 

potulní kejklíři a komedianti. Například v české společnosti již poměrně zlidovělý obraz 

cikánských věštkyň a vědem, v jejichž případě je magie zdrojem moci a síly.  

„Stařena zvedla ruce nad plotnu a začala nahlas zaříkávat: „Démone, odejdi z duše 

toho chlapce, kterého tato žena porodila.“ Vše se škvařilo na té rozpálené cihle a mladá žena 

pociťovala v podbřišku silné bolesti, takové, jako by rodila.“ (Oláhová 2007: 22) 

Pro čtenáře neznalého romské literatury může být překvapivá spisovatelčina práce 

s fantastičností a s jejím umístěním v textu. Velmi často se stává, že je hlavní postava 

konfrontována s nadpřirozenými silami bez jakéhokoliv předchozího náznaku a varování. 

Z počátku obvykle ani nebývá jasný důvod jejich příchodu. Neméně zajímavá bývá i reakce 

ostatních aktérů příběhu, kteří ze setkání s nadpřirozeným jevem nejsou nikterak překvapeni. 

Nesnaží se zjistit důvod jejich existence, pouze jim jde o vyřešení neobvyklé situace, ve které 

se momentálně nacházejí.  

„Nemohla ven, chtěla křičet, ale viděla nějaké stíny, které chodily kolem ohně. Poznala 

v nich ty ženy z lesa, slyšela, jak něco říkají, ale nerozuměla jim. […] Už jim rozuměla, co říkají, 

házely na ni hlínu z hrobů devíti mrtvých a zaříkávaly ji, ať shnije tak, jako ti, co byli pod tou 

hlínou, ať z ní maso padá, jako když padá déšť, ať jí pukne srdce na čtyři kusy. Ležela na studené 

zemi, oči dokořán, viděla svou lásku, jak klečí a pláče, a jen nemohla pochopit, co se to s ní 

děje a proč!“ (Oláhová 2004: 30) 
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6. Jazyk díla  

Čeština a romština spolu koexistují již od příchodu romských kočovných skupin na naše 

území. V minulosti Romové obvykle disponovali bilingvismem a mimo romštinu ovládali i 

jazyk majoritní populace. Dnes je situace ale poněkud odlišná a čeština se na úkor romštiny 

stala pro mnoho z nich mateřským jazykem. Svou roli v tom nepochybně sehrála politika 

asimilace, která se uplatňovala tak tvrdě, že romské obyvatelstvo bylo nuceno přizpůsobit se 

zbytku společnosti i v oblasti jazykové. Romština se tak zcela vytratila z veřejného prostoru a 

hovořilo se jí převážně v domácím prostředí, ze kterého postupem času také téměř vymizela. 

V současné době je používání romského jazyka omezeno pouze na specifické skupiny 

obyvatelstva. V českém literárním prostředí se tedy setkáváme jak s romskými autory píšícími 

výhradně romsky, tak s autory píšícími primárně v češtině. A právě tímto druhým typem 

spisovatele je i Erika Oláhová. I přes všudypřítomné okolní vlivy nezapomněli ani česky píšící 

romští autoři na svou minulost a svůj jazyk. A stejně tak, jako je v jejich díle možné vysledovat 

odkaz k tradičnímu slovesnému folklóru, je u nich možné objevit i stopy romského jazyka.  

Erika Oláhová se nikdy nepohybovala v čistě romském prostředí a její díla nejsou 

primárně určena romské čtenářské komunitě, volba užití češtiny se tedy jeví jako zcela 

pochopitelná. Oláhová se ale romštině ve svých textech zcela nevyhýbá a občas ji v některých 

pasážích využije. Má ale převážně okrajové postavení a většinou slouží k dotvoření autenticity 

projevu. Zpravidla je recipientovi zprostředkována prostřednictvím promluvy postav. Mimo 

kodifikovanou romštinu, slovenštinu a češtinu se v povídkách setkáváme s ještě jedním druhem 

promluv, který by se dal označit jako česko-romský slang. Výrazně je zastoupen například 

v povídce Výzva.  

„‚Hej pany, já mám tu čekac od cery na výzvu!‘ […]. ‚Daj mi pokoj, ta já už stejně 

končím, však som Marči šicko povedala!‘“ (Oláhová 2007: 26) 

Na základě takto krátké promluvy je pak možné odvodit například nízké vzdělání ženské 

hrdinky, nepříliš vysoké společenské postavení a nerespektování pravidel chování v určitých 

situacích (hrubé chování k poštovní úřednici). Postava sice hovoří českým jazykem, ale 

nedodržuje základní aspekty obecně přijímané normy (syntaktickou výstavbu věty, lexikum a 

tak podobně). Na první pohled může pak tato jazyková stylizace působit jako fonetické 

zaznamenání dialogu a text díky tomu budí dojem věrného zachycení autentické promluvy dvou 
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postav. Použití tohoto česko-romského slangu jistým způsobem karikuje mluvu některých méně 

učených Romů, čímž dává vzniknout jazykové komice.  

Korpus textů vybudovaný Erikou Oláhovou by se dal z hlediska jazykové roviny 

shrnout pod jeden zastřešující výraz, a tím je slovo jednoduchost. Jednoduchostí ovšem není 

myšlena prostost či všednost, ale především snadná srozumitelnost a výstižnost. Volba použití 

elementárního jazyka totiž koresponduje se vzdělaností postav a s prostředím, do kterého jsou 

zasazeny. Způsob vypravování pak dotváří autentický pohled na prostý život Romů na venkově, 

kde se převážná část povídek odehrává.  

Podle Jana Červenky, editora první povídkové sbírky Nechci se vrátit mezi mrtvé, je 

prvořadým cílem Oláhové sdílení a tomu je pak přizpůsobeno i schéma vyprávění.19 Domnívám 

se, že právě jazyková rovina poskytuje významnou oporu této tezi. Pro autorku je totiž typická 

především jazyková ekonomičnost, která poskytuje recipientovi možnost zaměřit svou 

pozornost na obsahovou stránku děl. Ta se totiž ve srovnání s jazykem jeví o mnoho 

podstatnější a jazyk je tu především proto, aby plnil svou nejzákladnější funkci, kterou je 

zprostředkovat sdělení a vyjádřit pocity a stavy mluvčích.  

Jednoduchost jazyka se neprojevuje pouze v rovině lexikální, ale je patrná i v rovině 

syntaktické. V povídkách se obvykle vyskytují krátká souvětí. Věty jsou jednoduše vystavěny 

bez dalších složitějších syntaktických vazeb. Častý je také výskyt zvolacích vět, které vyjadřují 

momentální citové rozpoložení postavy. Původně se jednalo o věty oznamovací, ale změnou 

interpunkčního znaménka z tečky na vykřičník dosáhla autorka větší naléhavosti a důrazu na 

význam vysloveného.  

„Dokonce ani ten hloupý provaz neuměla uvázat, přetrh se! […] Vždyť ji chtěl jenom 

potrestat!“ (Oláhová 2007: 56–59) 

Text je psaný spisovným jazykem, ale výjimkou nejsou ani expresivní výrazy, které se 

objevují v řeči postav a v promluvách vypravěče. Povídky Oláhové jsou stylisticky velmi 

propracované a volbou zvukově nesouladných slov dosahuje jisté depoetizace textu. V ukázce 

z povídky Závěť je dobře patrná spisovatelčina práce s nelibozvučnými písmeny r a ř, která 

vytváří kakofonii.  

                                                           
19 ČERVENKA, Jan: Doslov, in E. Oláhová: Matné zrcadlo (Praha: Triáda, 2007). 
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„Staré bábě se moc nechtělo ukázat jí tu malou zrůdu, ale přesto jí dítě položila k hlavě. 

Dívka se zhrozila […].“ (Oláhová 2007: 61) 

6.1. Promluvy vypravěče a postav  

Z hlediska vypravěče bych mohla povídky Eriky Oláhové opět rozdělit na dvě pomyslné 

skupiny. V první z nich jsou příběhy formálně zprostředkovány skrze vypravování v er-formě 

a ve druhé v ich-formě. Co se jejich poměru týká, jednoznačně převažují ty, v nichž je příběh 

vyprávěn ve třetí osobě jednotného čísla. V těchto povídkách se uplatňuje typ vševědoucího 

vypravěče, který je informován o veškerém dění a duševních stavech postav. Od hlavních 

hrdinů si nechává jistý odstup a do děje přímo nezasahuje. V některých pasážích ale přestává 

působit jako nezaujatý pozorovatel a naváže komunikaci s recipientem například 

prostřednictvím otázky. Po formální stránce je ale stále zachována zřetelná hranice mezi řečí 

vypravěče a řečí postav.  

„V tom uslyšel dávno zapomenutý hlas: „Janko, zahraj mi eště raz.“ Zdá se mu to, anebo 

už je mrtvý?“ (Oláhová 2007: 15) 

K dodržování hranic mezi řečí postav a vypravěče ovšem nedochází vždy tak striktně. 

V některých povídkách se vztah mezi těmito dvěma subjekty uvolňuje. Vypravěč stále není 

přímým účastníkem děje, ale prostřednictvím komentářů, které pronáší, zaujímá určité 

stanovisko vůči jedné či druhé postavě.  

„Stmívalo se a on pořádně neviděl ani na cestu, motal se, sprostě nadával na celé kolo, 

pak zpíval smutné cigásnké písně a v jeho černých očích ho tlačily velké, opravdové slzy. Začal 

se hrozně litovat, jaký on to má, chudák, živo? Žena, která si myslí, že je krasavice, a dělá, že 

je hodná. Hm, jo, a ani mu nevaří a každý jí nadržuje a nad ním ohrnuje nos, i její rodina.“ 

(Oláhová 2007: 30) 

V ukázce dochází k tomu, že dříve nezaujatý vypravěč, který pouze popisoval situaci, 

náhle mění svůj postoj a komentuje nastalý stav. Kvůli ironické poznámce pak ztrácí počáteční 

distanci od postavy a dává najevo svůj názor. V tomto konkrétním případě opovrhování 

tyranských manželem.  

Jak jsem již zmínila na počátku této kapitoly, v tvorbě Eriky Oláhové se ojediněle 

vyskytují i povídky psané v ich-formě. Příběhů psaných v první osobě je málo, o to více jsou 



35 
 

ale působivé. Tato autorčina stylizace a způsob vyprávění ve čtenářích vyvolává pocit reálného 

prožití a osobní zkušenosti. Oláhová pracuje s popisem vnitřních stavů postav velice 

přesvědčivě a vzniká tak dojem autorčiny osobní zainteresovanosti. Některé pasáže jsou 

zprostředkovány tak přesvědčivě, že by se recipientovi neznalému spisovatelčina života mohlo 

zdát, že se v příbězích vyskytují autobiografické prvky.  

„V duši cítím prázdný pocit, tíseň, která až bodá v srdci – jak dlouho to ještě potrvá, než 

si vezme Bůh mou duši? Učešu si mokré vlasy a osuším bolavé tělo. Utřu si ještě slzy, zhasnu 

světlo a půjdu do pokoje. Plného nenávisti, vzteku a bití – tak mě napadlo, až jsem se bezděčně 

usmála, proč té místnosti říkají pokoj?“ (Oláhová 2007: 43) 

Spisovatelka ve svých dílech nechává promlouvat i samotné postavy, neposkytuje jim 

ale tolik prostoru jako vypravěči, který zůstává hlavním zprostředkovatelem děje. Pásmo 

promluv postav je minimalizováno a většina textu je formulována právě skrze vševědoucího 

vypravěče.  Prostřednictvím jeho vyprávění získává čtenář možnost blíže se seznámit 

s hlavními hrdiny příběhu, poznat jejich vzhled, životní situaci a jejich psychologii.  

Dialogy tedy nejsou primárně nositelem obsahu, ale dokreslují vypravěčem nastíněnou 

atmosféru a charakter. V promluvách postav autorka dodržuje formální strukturu přímé řeči a 

vždy je graficky vyznačena uvozovkami. Přímá řeč je z velké části tvořena větami 

jednoduchými a spíše než o plnohodnotné promluvy, jde o dotvoření nálady.  

„Do ticha se náhle ozval pláč děcka, stařena i Ester sebou trhly. Vzbudí je, pomyslela 

si hned Ester, potichu k nim došla a utěšovala malou: „Čšš, neplač.“ „Já chci pít, já chci 

maminku.“ „Ty moje maličká,“ konejšila ji stará, „nesmíš plakat, maminka brzo přijde, neboj 

se. […]“ (Oláhová 2007: 72) 
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7. Závěr 

Jak jsem na začátku této práce předestřela, mým hlavním úkolem byl komplexní rozbor 

povídek Eriky Oláhové. V úvodu byla stručně nastíněna historie romského etnika, která sehrála 

v romské psané literatuře zásadní roli. Romská kultura byla kvůli násilné asimilaci léta 

potlačovaná a Romové ztráceli svou kulturní identitu. Po uvolnění politických poměrů na 

počátku 90. let 20. století došlo k velkému obrození romských tradic a k návratu tradičního 

folklóru. To se projevilo především v literárním prostředí, začalo vycházet mnoho textů 

psaných romskými autory a tím se dostávat po podvědomí širší čtenářské obce.  

Svou tvůrčí činnost zahájila Oláhová právě v 90. letech. Od ostatních romských autorů 

se ale poněkud odlišovala, a to především volbou jazyka, ve kterém psala. Pro své texty volila 

výhradně češtinu, do které pouze ojediněle vložila pasáže psané romsky, popřípadě slovensky. 

Tematicky se ale všechny povídky odehrávají ve skrze romském prostředí a vystupují v nich 

výhradně postavy romského původu. Důležitou roli hraje i tradice romského orálního 

vyprávění, která má v autorčiných textech nezanedbatelný vliv a se kterou lze vysledovat 

mnoho paralel.  

Oláhová je obecně považována za autorku hororově laděných povídek, ve kterých se 

velmi často objevují naturalisticky líčené obrazy násilí. Postavy se ocitají v nelehkých životních 

situacích, ze kterých jen těžko hledají východisko. Vysvobození pak obvykle nalézají v pro ně 

trvalých hodnotách, kterými jsou rodina a Bůh. Vedle této polohy, která je pro autorku 

signifikantní, se v jejích textech objevují i příběhy s odlehčenější tématikou. Tyto humorně 

laděné povídky s kriticky-společenskou nadsázkou zpracovávají stereotypy, které jsou 

s romskou komunitou spojovány. Příkladem může být nízké vzdělání nebo třeba finanční tíseň.  

V jednotlivých kapitolách této práce jsem se postupně zaměřila na výrazné aspekty 

spisovatelčiny tvorby a pokusila jsem se nalézt společné prvky, které by byly pro většinu jejích 

textů společné. Za jeden z nejvýrazněji jednotících prvků lze považovat romské reálie, které 

slouží jako leitmotivy celé knihy a díky nim tvoří povídky i přes velkou tematickou různorodost 

kompaktní celek.  

Za další společný prvek lze označit uchopení postav. V příbězích se zpravidla vyskytují 

dva typy hrdinů, kladní a záporní. Tato výrazná opozice může recipientovi evokovat odkaz na 

tradiční romské paramisa, ve kterých byl často tematizován odvěký souboj dobra se zlem. Na 
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rozdíl od pohádek ale příběhy Oláhové obvykle nemají šťastný konec. Fyzický vzhled a chování 

postav jsou většinou nastíněny na začátku textu a v jeho průběhu nedochází k žádnému vývoji. 

Tyto kategorie jsou tedy obvykle neměnné. Z hlediska volby hrdinů lze vysledovat odkaz i na 

další žánr klasického romského vypravování, a tím je takzvané vakeriben pal o mulo, tedy 

vypravování o duších zemřelých.  

Aspekt, který výrazně vystupuje do popředí, a na který jsem se rovněž zaměřila, jsou 

jednotky prostoru a času. Při jejich rozboru jsem brala v potaz Bachtinovo pojetí  chronotopu a 

přistupovala k nim tedy jako ke dvěma propojeným jednotkám, které vytváří kompaktní celek. 

Velmi často totiž díky právě popisu prostředí a prvků, které se v něm vyskytují, lze usuzovat 

na období, kdy se děj odehrává. Primárním úkolem autorčiných textů je sdělení a tomu je 

podřízena i jednotka času a prostoru. V příbězích se neobjevují bezúčelné a zdlouhavé popisy, 

jednotlivé pasáže vždy naplňují nějakou konkrétní roli. V případě těchto dvou kategorií se jedná 

o posun děje a dokreslení atmosféry. U popisu vnějšího a vnitřního prostředí je rovněž zásadní 

jejich propojenost s hrdinovým osudem. Zatímco příroda se často objevuje v kooperaci 

s hlavními postavami, u uzavřených prostor je tomu přesně naopak. Většinou vytvářejí 

neproniknutelnou překážku a stávají se hrdinovým vězením.  

Dalším z jednotících prvků textu jsou motivy, které se v jednotlivých příbězích opakují. 

Asi nejvýraznějším a nejčastěji užívaným je motiv krve. Ten se objevuje vždy ve spojitosti 

s prvkem násilí. Krev je často personifikována a její popis je spojován s aktem trestného činu, 

jakým může být vražda či domácí násilí. Významným motivem je i duše zemřelých, která má 

v romském kulturním prostředí dlouholetou tradici a je s ní spojováno mnoho rituálů. Mrtvé 

duše se na svět mohou navracet v různých podobách, u Oláhové mají většinou lidskou, 

výjimkou ale není ani nabytí podoby zvířecí. Tyto postavy pak získávají funkci vykonavatele 

trestu, nebo jejich přítomnost signalizuje blížící se nebezpečí. Posledním motivem, kterým jsem 

se zabývala, byla nadpřirozenost. Původci této magie jsou často obyčejní lidé, kteří disponují 

nějakou zvláštní mocí a již zmiňované duše zemřelých. Nadpřirozený element se zpravidla 

objevu zcela neočekávaně a postavy se s jeho přítomností musejí vypořádat. Nehledají důvod 

jeho příchodu, spíše pracují s nastalou situací.  

Posledním více prozkoumaným aspektem autorčiných textů je jazyk. Pro Oláhovou se 

ukázala být stěžejní jazyková ekonomie a jednoduchost, která poskytuje možnost zaměřit 

pozornost na obsahovou stránku děl. Přímost ve vyjadřování a surovost jazyka jsou zcela 

v souladu se zpracovávanými tématy. Díky stylistické propracovanosti spisovatelka na mnoha 
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místech dosahuje účelné depoetizace textu, která ještě více umocňuje děsivost a hrůzostrašnost 

vyjevených obrazů.   

Autorka se ve své tvorbě nechala inspirovat tradicí romského folklorního vyprávění a 

aktualizací témat mu vdechla nový život. Většina jejích textů pracuje se silným příběhem a je 

psána s cílem předat sdělení bez ohledu na etnickou příslušnost recipienta. Erika Oláhová si 

díky svému přístupu k textu a díky volbě témat získala nezastupitelné místo v česko-romském 

literárním prostředí.  
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