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1 ÚVOD
Básníkovi se při tvorbě nabízí bohatá paleta slov. Může použít nesmírné množství
barev v jedné jediné básni, navzájem je míchat, tvořit prazvláštní odstíny, koláže
nesourodých malířských-básnických technik. Někomu ovšem k vyjádření myšlenky
postačí jen pár barev základních. Tento pocit ve mně vzbuzuje romská poezie, žádné
komplikované slovní labyrinty, žádná kompozičně architektonická závaží. Dává obrazu
křídla, taková, pro která poezie povstala z nejniternějších prožitků, aby sváděla boj
s prozaickou realitou, nebo naopak, aby velebila její světlé stránky.
Romskou poezii musíme chápat v existenčním kontextu jejích tvůrců a všech
dějinných peripetií, kterými si museli projít. V potaz je třeba brát i „mladost“ celého
fenoménu romsky psané literatury. Romská poezie, prosta složitých struktur, dává přesto
(nebo právě proto) vysublimovat myšlenku tak jemným, nenuceným způsobem na povrch
a evokuje ve čtenáři nejen určitou romantickou vizi, ale i bytostné pochopení bolestných
výkřiků životních křivd, které toto etnikum zakouší.
Z celého korpusu romské poezie jsem si vybrala dílo Vlada Oláha. Jeho osoba totiž
představuje model romského básníka, v jehož tvorbě se syntetizuje jak mnoho jevů
společných pro poezii psanou romskými autory, tak jeho vlastní originální rukopis.
Oláh má svou vizi ideálního světa a soužití všech lidí v lásce, věří v nápravu věcí skrze své
verše, jeho poezie je mostem mezi stávajícím a vysněným světem. Ovšem „ideál není
totéž, co idyla, nebo to, co je neskutečné, co žije pouze jako představa v podstatě nikdy
neuskutečnitelná. Naopak, ideál existuje proto a potud, že vychází z potřeb skutečnosti a že
jí vrací zpět to, co potřebuje, tj. představu o její možné změně.“1 Význam Oláhových veršů
je umocněn svým společenským významem, a to ve smyslu vnášení všelidských témat do
romské poezie. Objevuje se zde jasné poslání a odkaz k toleranci mezi lidmi, ale i k
toleranci k přírodě, dvou skutečnostem, které jsou propleteny těmi nejintimnějšími
vazbami. Jako by odcizení od přírody přinášelo i odcizení člověka k člověku. Tento pohled
je čistý, ve své jednoduchosti jasný a zvláště v dnešní době dvojnásob platný.
V Oláhových básních je přítomna určitá jednoduchost, ne ovšem ve smyslu triviálnosti,
ale ve smyslu opravdovosti a čistoty pohledu na svět.
V Oláhově díle můžeme spatřit vyváženost poetična i prozaična a jejich neustálý
dialog, který je tolik potřebný, aby člověk nezabřednul ani do jedné z těchto bipolárních

1

ŠINDELÁŘ, Dušan. Krása v nás a kolem nás. Praha: Albatros, 1981
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Komentář [P1]: Jednak asi „je
umocněn“, jednak jde o to, ke komu ta
výzva směřuje: jestli význam netkví spíš v
tom vnášení všelidských témat do romské
poezie apod.

sfér existence, dvou rovin v člověku. Z tohoto místa pak hlásá a požaduje po lidech etický
přístup k životu, úctu k přírodě a úctu člověka k člověku bez ohledu na barvu kůže. Na
mou otázku, zda věří v potenci poezie „pohnout“ s lidmi, odpověděl : „Může s nimi
pohnout. Kdybych si to nemyslel, nepsal bych.“2
Aktuálnost Oláhova sdělení tkví i v jeho moderním ekologickém nahlížení na naší
zemi, modrou planetu, která nás hostí a dává všemu život, avšak mi jí to nevděčně
oplácíme v podobě její postupné likvidace, která přímo podle Oláha souvisí i se zánikem
lidství v člověku.3 Fenomén země a slunce zaujímá v autorově poezii podstatnou část4, a to
místy v takových spojeních, která evokují sakrální reálie z indického prostředí, pravlasti
Romů. Sám Oláh si uvědomuje pradávnou provázanost s Indií5. V jeho raných sbírkách je
cítit synkretismus evropského křesťanského smýšlení s prvky indického spiritualismu,
avšak v tvorbě pozdější už tyto tendence můžeme číst mezi řádky jen ojediněle. Ve všech
svých sbírkách autor pojednává o Bohu, ale v Amaro drom pal o udut a Khameskero
kamiben už cítíme zcela jasnou oddanost katolickému vyznání. Víra je věcí velice intimní a
svoboda v její volbě je jedním z nejdůležitějších privilegií svobodné vůle, kterými člověk
disponuje. V Oláhově tvorbě se odráží ona cesta hledání. Podle mého názoru je cíl té cesty,
který si Oláh zvolil, kompozicí určité intuice a životních okolností. Každopádně se do něj
projektoval Oláhův životní postoj, přesvědčení. Lidská individualita je rozhodující aneb
„hlas svědomí je hlasem Božím.“6
Nicméně, pomineme-li jakoukoliv naši klasifikaci náboženství a vystoupíme z tohoto
„podadresáře“ výše, de facto zpátky, k prvotní jednotné lidské fascinaci jistým duchovním
přesahem standardně chápané lidské přítomnosti, vidíme v Oláhovi člověka nesmírně
citlivého na tyto podměty. Člověka empatického k přírodě, vědomého si provázanosti
s matkou zemí a nepochybnou vírou v existenci liancí mezi chováním k ní, chováním lidí
mezi sebou a jasných následků našeho počínání v podobě přírodních katastrof, ale i
zvyšující se nenávisti a netolerance mezi lidmi. Tento pohled se proplétá od počátku celým
2

„Šaj lenca čalavel. Te bi na duminavas lenca čalavela, ta bi na irinavas“. OLÁH, Vlado. [Rozhovor o
vlastní tvorbě] Rozhovor vedla I. Vyskočilová. [audio záznam] 17.1.2007
3
ELIADE, Mircea. Obrazy a symboly. Brno, 2004: Computer Press: „Myslím, že dnes je třeba zvolat: Buďme
bratry, protože jsme ztraceni. Ztraceni na malé odříznuté planetě předměstského slunce okrajové galaxie
jednoho zapomenutého, středu zbaveného světa. Uvízli jsme tu, ale můžeme se těšit z rostlin, ptáků, květin,
rozmanitosti života a schopnosti lidského ducha. Jedině z nich budeme moci napříště vycházet a čerpat.“
4
„E phuv the o kham amen del o dživipen, sa so dživel hin la phuvatar, le khamestar“. OLÁH, Vlado.
[Rozhovor o vlastní tvorbě] Rozhovor vedla I. Vyskočilová. [audio záznam] 17.1.2007
5
četl indickou literaturu, např. Bhagavadgítu. Uvědomuje si shodnost určitých prvků v chování Romů a
příslušníků indické společnosti, např. rituální čistota, posmrtné rituály ... „Varekana džal mange suno pal o
indicka veci“. OLÁH, Vlado. [Rozhovor o vlastní tvorbě]
6
JUNG, C.G. Slova duše. Praha: Vyšehrad, 2001

5

korpusem Oláhovy poezie a jen dokazuje, že „rómske umenie (...) má tu osobitosť, že
prekonáva hranice etnika, hranice národa, štátu, nosí v sebe stále istú iskru
intertextuálnosti.“
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významovou jednotu. Henri Bremond pro toto zavedl termín le courant poétique, což
představuje jakousi jednotící myšlenku celého díla. Mukařovský rozvedl tuto definici dále
do podoby sémantického gesta8. Zmiňuji tento posun v teorii poetiky proto, že ho považuji
za velice přínosný a na Oláhově příkladu jasně ilustrovatelný.
Básně píše autor v romském jazyce. Sám říká, že přemýšlí romsky, proto píše
romsky.9 Jeho sbírky poezie vycházejí vždy v bilingvní formě. Nesporně je to správný tah
vůči čtenáři, který romštinu neovládá. Nicméně se domnívám, že by si Oláhova poezie
zasloužila svého „dvorního“ překladatele. Tak jako ona zachovává víceméně svou jasně
identifikovatelnou tvář, i její překlad by měl být konzistentní. Na druhou stranu, pár
různých překladatelů je lepší, než jeden špatný.
Oláhovo dílo se obrací i k majoritě, která jen velmi málo tuší, jak je romská literární
tvorba bohatá. Dodejme ovšem, že samotná poezie v posledních desetiletích nestojí
v centru zájmu většinové společnosti. Největší význam má však zřejmě pro samotné Romy
a pro jejich etnoemancipační proces v nabývání suverenity a sebevědomí v rámci majority,
je důkazem svébytnosti a jedinečnosti romského jazyka. Snad i díky takovým počinům,
jako je soubor Oláhovy poezie, bude romština podpořena ve své existenci a její mluvčí ji
budou s hrdostí předávat svým dětem.

1.1 KOMPOZICE PRÁCE
Svou práci jsem rozdělila na tři hlavní části, a to na: tématiku Oláhovy poezie,
básnické prostředky v ní užívané a tématické paralely některých romských básníků
k tvorbě Vlada Oláha. Co se tématiky Oláhovy poezie týče, nerozděluji ji komplexně,
nýbrž ji rozebírám po jednotlivých sbírkách, přičemž jako ilustrativní sbírku pro popsání
Oláhovy tématické základny využívám jeho prvotinu Khamori luluďi – Slunečnice. Ve
sbírkách ostatních se popisovaná témata místy opakují, spatřuji-li v nich určité posuny či
nová chápání, vyobrazení (tzn. že například kapitola „Bůh“ se vyskytuje jak u první sbírky,
7

LIBA, Peter. Kol. autorů. Rómská tematika v literárnej a umeleckej reflexii. Bratislava: Mikromex, 1992
JANKOVIČ, Milan. O motorickém dění v poezii. Praha: Odeon, 1985: „... není to sama jedinečnost
básníkovy osobnosti, ale dynamický ráz sjednocení díla, jeho energetická povaha, tak odlišná od statické
sjednocenosti díla ve výsledných a přímo vyslovitelných významech.“
9
„Pisinav ča romanes, bo duminav romanes“. OLÁH, Vlado. [Rozhovor o vlastní tvorbě]
8

6

tak u sbírek novějších, a to z důvodu pozměněného pojímání této látky samotným
autorem). Naopak tedy, jestliže u určitých témat zůstává jejich pojímání totožné jako u
první sbírky (kterou, jak již jsem uvedla, rozvedu detailně), zmíním se o nich (shrnu je a
zopakuji) v úvodním slově ke každé jednotlivé sbírce.
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2 ŽIVOTOPIS VLADA OLÁHA10
Vlado Oláh se narodil 22. května 1947 ve Stropkově, který se nachází na východním
Slovensku v okrese Svidník. V dětství bydlel u babičky se svou matkou a dvěma bratry.
Oláhova matka byla nejprve pastýřka hus, ale po narození dětí začala tvrdě pracovat na
stavbě, takže na Oláhově výchově se značnou měrou podílela jeho babička, právě díky
časovému vytížení matky. Oláhova matka zemřela v 90. letech a je pohřbena ve Stropkově.
Sedm tříd základní školy absolvoval ve Stropkově. Poté nastoupil na hornické
učiliště v Rožnavě, kde s vyznamenáním prošel kurzem pro dělnickou mládež. Díky
dobrým studijním výsledkům následoval přestup na báňskou střední školu v Banské
Štiavnici. Doma ovšem nebylo peněz nazbyt, tak tuto školu nedokončil a šel pracovat do
dolu Julius Fučík v Ostravsko – karvinském revíru, konkrétně v Petřvaldu. Píše se rok
1965 a Oláh se dostává na střední školu tankových techniků ve Vyškově, kde strávil dva
roky. Následuje umístěnka k vojenskému útvaru Strašice u Rokycan a po roce definitivní
umístění v Prešově, kde začal pracovat jako tankový technik. V budoucích letech vystřídal
i řadu jiných funkcí.
V roce 1970 se seznámil se svou nynější ženou Martou. V Terni poblíž Prešova
bydlely Oláhovy sestřenice Agnesa a Jolana. Oláh často jejich rodinu navštěvoval. Jejich
švagr ho nasměroval na jednu pohlednou dívku z Babina Potoka, kterou byla právě Marta.
Když ji Oláh poprvé spatřil, byl si jistý, že se stane jeho ženou. Viděl ji prý už ve snu
dříve, než ji spatřil ve skutečnosti. Za rok byla svatba, která se konala v Babině Potoce.
Postupně se jim narodily tři děti - v roce 1971 Marta, 1973 Vlado a 1984 Martin.
Během vojenské služby vystudoval dálkově filozofickou fakultu Univerzity P. J.
Šafárika v Košicích, a to obor vzdělávání dospělých. V roce 1986 se přestěhoval do Prahy.
Z vojny odešel především pro nesouhlas s vojenskou kádrovou politikou. Oficiálně odešel
na paragraf „zvláštní zřetel“ kvůli zdravotnímu stavu ženy a dcery. V Praze vystřídal
několik zaměstnání: v Uhelných skladech Žižkov, v ČKD Karlín a Tatra Smíchov, rok ve
Svazu požární ochrany a v občanském sdružení Nadějě jako sociální pracovník. Od roku
1991 působí v organizaci Daj romaňi – Matice romská, kterou sám založil. V té době začal
v Praze dálkově studovat teologii. Cítil důležitost šíření osvěty a vzdělání mezi Romy.
Založil nejprve Romské křesťanské demokratické sdružení, následně však změnil jeho
10
Při sepisování Oláhova životopisu jsem vycházela z osobního rozhovoru s autorem a z Vlastního životopisu
v OLÁH, Vlado. Amaro drom pal o udut – Naše cesta za světlem. Praha: Matice romská,o.s., 2006.
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stanovy a název na Matici romskou a později právě na stávající název Matice romská – Daj
romaňi, z důvodu srozumitelnosti i v zahraničí.
Od roku 1990 se Oláh hlásí ke křesťanství a je aktivním křesťanem. Tato cesta ovšem
nebyla zpočátku vůbec jednoznačná. Celý život byl pasivním křesťanem, zejména pak u
tchána pochytil křesťanskou nauku. Po příchodu do Prahy se však seznámil s hinduismem
a buddhismem. Začal praktikovat jógu, v níž došel tak daleko, že „odcházel z těla.“ neboli
astrálně cestoval. V tomto stavu ho navštěvovaly různí duchové, jak živých, tak mrtvých
lidí. Sám zpětně na toto období nevzpomíná rád. Říká, že „zlý ho oklamal“, a že
praktikování jógy mu ve své podstatě ublížilo, přestože cítí v tomto bodě působení
indických kořenů, a tudíž určitou blízkost a větší citlivost na tyto podněty. Na druhou
stranu ovšem říká: „My nepochádzame z toho kulturného prostredia a nejsme na to
pripravení.“ V roce 1989 se zúčastnil střetnutí evangelických křesťanů v Domě železničářů
na pražských Vinohradech a tam prozřel a uvěřil v učení Ježíše Krista. Nejprve docházel
k adventistům, aby se poté definitivně orientoval na katolictví. Sedmkrát obdržel písemné
požehnání od Jana Pavla II.
K psaní ho přivedla Milena Hübschmannová, která v té době (tzn. období Oláhova
pobytu v Prešově) dojížděla za Elenou Lackovou do Prešova, kde byl jejím sousedem
právě pan Oláh. Nejprve zkoušel psát slovensky, ale to mu prý nešlo, tak začal psát
romsky. Překládá křesťanské texty do romského jazyka. K těmto pracím patří knihy:
O Del vakerel ke peskere čhave (Bůh mluví ke svým dětem). Praha: Biblická společnost pro
Matici romskou, 1992.
Evangelium le Janoskero (Janovo evangelium). Praha: Biblická společnost pro Matici
romskou, 1994.
Pal oda, so kerenas le Devleskere bičhade (Skutky apoštolské). Praha: G plus G, 2000
Oláhova poetická tvorba je zastoupena sbírkami básní a básní v próze:
Khamori luluďi – Slunečnice. Praha: MMM, 1996
Le khameskere čhave – Děti slunce. Praha: Matice romská, 2003
Khamutno kamiben – Žár lásky. Praha: Matice romská,o.s. a sdružení dženo, 2005
Amaro drom pal o udut – Naše cesta za světlem. Praha: Matice romská,o.s., 2006
Vlado Oláh je nejen básníkem, ale i zastáncem práv Romů. Dá se říci, že je, a to
nejen díky svým literárním počinům, misionářem krásného slova a bojovníkem za romský
jazyk.
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3 TÉMATIKA OLÁHOVY POEZIE
3.1 SBÍRKA KHAMORI LULUĎI – SLUNEČNICE
Kniha Khamori luluďi – Slunečnice11 je z Oláhových básnických sbírek nejstaršího
data. Představuje určitou tématickou základnu, kterou sbírky následující svým způsobem
rozvíjejí. Domnívám se, že je určitou směsicí všech tematických okruhů typických pro
Oláhovu poezii a jednotlivá témata poté bytní v jeho další tvorbě. Proto budu tedy věnovat
největší prostor této první sbírce a budu právě na ní ilustrovat stěžejní témata autorovy
tvorby.
Opěrnými pilíři Oláhovy poezie jsou tedy především vzpomínky na dětství, život
v osadě, romantický popis přírody, krajiny, milostná poezie a poezie s křesťanskou
tematikou, která se ale ovšem s ještě větší námětovou důrazností objeví ve sbírkách
následujících. Přestože kniha vyšla až v roce 1996, obsahuje i básně starší, které autor psal
již za svého pobytu na Slovensku. Jednotlivé básně byly ještě před vydáním Oláhovy
prvotiny otištěny v různých periodikách, např. v Lačho lav (1/90), Amaro lav (2/93),
(8/93), (3/94), (8/94), (12/94), Romano kurko (40/93), Nevo romano gendalos (3/94),
(4/94) atd.
Básně této sbírky překládal Jan Červenka a Ivana Kultová. Já ovšem budu uvádět
pouze překlady pana Červenky (JČ). V ostatních citovaných básních uvedu překlady své
vlastní (IV), a to z toho důvodu, že ve své práci stavím na konkrétních vyjadřovacích
tendencích v autorově poezii. Jen na originálním, původním autorově textu a na jeho
následném, co nejpřesnějším překladu do českého jazyka můžu ilustrovat prameny svých
tvrzení a důvody interpretací té které básně, či charakteristiky celé sbírky. Překlady paní
Kultové přenášejí autorovy verše do českého jazyka formou přebásnění, která se pro účely
mé práce nehodí. Nicméně důležitý význam těchto jejích překladů tkví v zachování
původní atmosféry Oláhovy poezie 12 . Přestože jsou přebásněny, jejich náboj a sdělení
zůstává obdobné, což je mnohdy dosti složitý úkol a ne vždy se pak přeložený text může
překrýt s textem původním a de facto s ním, v rámci významovém, splynout.

11
12

OLÁH, Vlado. Khamori luluďi – Slunečnice. Praha: MMM, 1996
zejména ve sféře duchovní, křesťanské tematiky
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3.1.1 DĚTSTVÍ, OSADA
Vzpomínky na dětství strávené se svou rodinou a přáteli v osadě jsou nosným
tématem Oláhovy poezie. Romantickým stylem píše o krajině, čisté přírodě, lesích a
lukách, které ho všude obklopovaly, zvířatech a rostlinách, kterým byl tak blízko, a které
mu teď tolik chybí. Vzpomíná na dobu svého dětství, kdy Romové v osadách žili pospolu,
nejen co se týče fyzické blízkosti, ale i duševní. Udržovali staré zvyky13, jeden druhému
pomáhali a navzájem se ctili. Obraz dokonalého semknutého společenství v krásné zdravé
krajině. Působí to velice romanticky, až kýčovitě, ale jakou jinou vizi postavit proti tak
silnému soupeři, jakým je dnešní moderní doba a vše, co k ní patří. Jak nehýřit superlativy
nad obrazem krajiny dětství, rajské zahrady vzpomínek, když se člověk utíká do časů
dřívějších14 jako do skrýše před chladným, lhostejností pulsujícím městem.15 Čistá příroda
jako idea krásy, alegorie čistého světa, krajina za zrcadlem, ztracená, ale nezapomenutá, je
v Oláhových verších živá a pohádkově kouzelná.
V úrovni chronologického běhu času a autorových životních zkušeností a pozorování,
stojí zde v jasné opozici vzpomínkový romantismus a smutná realita dneška. Hromadné
přesidlování Romů pryč z rodného Slovenska, z osad, přineslo s sebou i ztrátu tradičních
hodnot. Alena Scheinostová tento stav výstižně zachycuje: „Ve vzpomínkách na Slovensko
zhusta zaznívá téměř archetypální „nostalgie po zlatém věku“.“ 16 I když ve spojitosti
s dětstvím místy zmiňuje hlad a bídu, stahují se tyto verše povětšinou do kraje ideálních
obrazů. Jak již bylo řečeno obrazů čisté přírody, ale i určitých momentek, v kterých
figuruje Oláhova matka, příbuzní, přátelé z osady, jako by byli zvěčněni na staré fotografii,
kterou Oláh vytahuje z depozitáře vzpomínek, aby z ní učinil pohyblivé obrázky,
zakonzervoval je do slov a poetických spojení. Fotografie exponované z paměti, melodie
starých časů přenesená do notové osnovy veršů tak nikdy nezestárne a nezmizí, navzdory
plynoucímu času. Statické výjevy dějů minulých a nevratných ožívají díky Oláhově
básnickému talentu.
13

„Na džanas akana s’oda hin ladž, s’oda hin paťiv! visaras pes pale kija amare dada-daja, pal lengero
dživipen, las andro jilo lengero guľipen, lengero barvaľipen.“ ( „Dnes už nevíme, co je to ostuda a co úcta!
vraťme se zpátky ke zvykům našich předků, poučme se z jejich života, vezměme do srdce jejich dobrotu,
jejich bohatství.“) Z rozhovoru s M. Hübschmannovou v úvodu své knihy Le khameskere čhave.
14
„Me somas igen bachtalo sar somas čhavoro. Baruvavas andre priroda, pašinavas le gurumňen, šunavas le
čiriklen, pašľuvavas andre čar, pašal mande o kvitki.“ ( „Já byl jako dítě úžasně šťastný. Vyrůstal jsem
v přírodě, pásl jsem krávy, poslouchal jsem ptáčky, líhal jsem v trávě a kolem mě kytky.“). Z rozhovoru s M.
Hübschmannovou v úvodu své knihy Le khameskere čhave.
15
„Nane man lačhes maškar ola forukune khera, maškar oda betonos. feder mange elas khere Stropkoste!“
(„Mezi těmi městskými domy se necítím dobře, obklopený tím betonem. Doma v Stropkově by mi bylo
líp.“). Z rozhovoru s M. Hübschmannovou v úvodu své knihy Le khameskere čhave.
16
SCHEINOSTOVÁ, Alena. Romipen. Literaturou k moderní identitě. Praha: Athinganoi, 2006
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Prephirďom e vatra.
Andal o čore khera
šunďol imar, sar o manuša ušťen.
Sar mato avav ke peskro cikno kheroro
tel e dzivo ambroľin.
demaďom pre oblakica.
„Ko odoj?“
„Babo miri,“ vičinav.
„O Laďus avľa!
O Laďus avľa!“
Som khere.
17
Som bachtalo.

Prošel jsem osadou.
Z chudinkých domků
bylo slyšet probouzení.
Jak opilý přicházím k domku,
k tomu malému
pod divokou hruškou.
Zaklepal jsem na okénko.
„Kdo tam?“
„Babičko“, volám.
„Vlado přijel!
Vlado přijel!“
Jsem doma.
Jsem šťastný.

Ve vzpomínkách se vrací i k tradici vyprávění pohádek a všudypřítomné písni a
hudbě, která doprovázela Romy na každém kroku. Dávný zvyk, kdy Romové vkládali
narozenému chlapečkovi do ruky smyčec, aby se v budoucnu stal hudebníkem, zmiňuje i
Oláh:
O dad mi thoves o vonos andre tro vastoro,
kaj t’aves lavutaris. 18

Otec ať vloží do tvé ruky smyčec,
abys byl hudebníkem.

Večery strávené s písní u ohně pojící se k autorovu mládí, souvisí samozřejmě i s láskou k
děvčeti. Mladickým touhám žehná i přicházející noc, která obrazně zavírá matkám oči:
Raťi so ča le dajenge
o čercheňa o jakha andre korarde
rupune vududenca,
thovahas e jag pre vatra
le čhajen vičinahas avri
amare giľenca. 19

Večer, jen co matkám
hvězdy oči zavřely
světly stříbrnými,
zapálili jsme oheň
dívky jsme přivolali ven
písněmi svými.

Vzájemná blízkost, pospolitost, zpívání písní a bezstarostné veselení přinášely vždy
Romům radost. Každý měl v těchto oslavách všedního dne a života své místo, lidé staří i ti
mládím oplývající, muži i ženy, dokázali se společně radovat:
Bešle penge o Roma paš e jagori, pile,
pile penge moľori, činoro maťile,
chudne penge te giľavel
romaňi giľori
giľaven, pre lavuti bašaven. 20

Usadili se Romové okolo ohníčku, popili,
popili si vínečko, trošičku se opili,
dali se do zpěvu
romskou písničku
zpívají, na housle hrají.

o Taňus pre brača bašavla,

Taňus zahraje na violu,

17

Khamori luluďi. s. 17. (Překl. JČ)
Khamori luluďi. s. 26. (Překl. JČ)
19
Khamori luluďi. s. 15 (Překl. JČ)
20
Khamori luluďi. s. 20. (Překl. IV)
18
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o Dodus pre cimbalma andro pindre marla.
O phure romňija bešena, giľavena,
pengero terńipen leperena.
O terne khelena,
le čhajenca pen kamavena.
Avas, čhavale, tele kije vatra,
odoj amenge mištes ela,
o Ciral amenge paramisa phenela,
21
odoj le čhajenca khelaha.

3.1.2

Dodus uhodí na cimbál.
Staré ženy posedí, zazpívají,
na mládí zavzpomínají.
Mladí zatančí,
s děvčaty si užijí.
Pojďte, chlapci, dolů k ohni,
tam nám bude dobře,
Ciral bude vyprávět pohádky,
s děvčaty si tam zatančíme.

MATKA

Na mnoha místech vzpomíná na matku, verše plné něhy jsou protknuty steskem nad
tím, že už není mezi živými. V jeho verších je maminka chudá, ale svým dětem dává
maximum. Co se po stránce blahobytu dětem nedostávalo, bohatě vyvážila její péče a
láska. V reálném Oláhově životě se nemohla dětem po stránce časové tolik věnovat, tak je
vychovávala babička22.
Zhmotněné vzpomínky jako by dovolovaly Oláhovi k matce promlouvat, oslovovat
ji, právoplatně užívat přímou řeč i v jejích promluvách, protože v jeho srdci je stále živá.
V básni, která je jmenovitě věnována Oláhově matce, Daje miri...(Matko moje...), nalezneme i
potřebu určitým způsobem „kodifikovat“ její mateřství. Jak sám Oláh říká, vychovávala ho
i jeho sourozence babička s dědečkem, protože matku si jejich otcové nevzali a ona
musela vydělávat, aby děti uživila. Autor se v následujících verších vyznává své matce, se
svou láskou k ní, přestože ona už v době vzniku těchto veršů není mezi živými, soudě dle
obsahu básně a užití minulého času ve spojitosti s její existencí. Naopak ovšem v té části
básně, ve které se vrací autor do dětství, a ve které píše, jak maminka chodila po vesnici a
prosila o trochu jídla pro své děti, užívá čas přítomný. Jakoby skutečně to dobré, co
zůstává v paměti, mělo zůstat navždy živé, protože v těchto sférách stojí vše mimo čas.
Následující verše ilustrují suverénní důležitost samotného faktu mateřství, kde následné
životní okolnosti a peripetie jsou již nepodstatné: Soske tut rado dikhavas? / Andal tute man diňal
/ o dživipen, tiro rat ... (Proč jsem tě měl rád? Dalas mi život, svoji krev...)23.
Salas miri čačuňi dajori,
salas ča jekh jekhori:
asaviben tiro sar kham

Bylas mou pravou maminkou,
bylas jen jedna jediná:
tvůj smích jak slunko

21

Khamori luluďi. s. 19. (Překl. JČ)
„Kerelas pr’amende buťi, phari buťi pr’amende kerelas, pre stavba kerelas sar murš (...) bo aňi jekh dad
na poťinelas pr’amende.“ ( „Pracovala na nás, dřela na stavbě jako chlap (...) protože ani jeden z otců na nás
neplatil.“). Z rozhovoru s M. Hübschmannovou v úvodu své knihy Le khameskere čhave.
23
Khamori luluďi. s. 24 (Překl. JČ)
22
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predal ma sas.
Imar ňiko na ela
kajso lačho ke mande
sar salas tu,
daje miri.24

pro mě byl.
Už nikdo nikdy nebude
tak hodný ke mně,
jak ty jsi byla
matko moje.

V následujících verších nalezneme metaforické vyjádření stesku, nad smrtí matky.
Verše vyjadřují její jedinečnost a nemožnost nahradit na tomto světě její bytost nikým
jiným. Rčení,že maminka je jen jedna, zdánlivě vyznívající jako fráze, nabývá zde
bezezbytku na své fatální pravdivosti.
Muľa mri dajori,
imar joj na dživel:
miro jilo lakri giľi
dži adaďives šunel.
Ňiko mange na pekela
ajsi marikľori,
sar mange pekelas
mri lačhi dajori.25

Umřela moje maminka,
už nežije.
Moje srdce její píseň
slyší dodnes.
Nikdo už mi neupeče
takovou placičku,
jakou mi dělala
moje maminka.

Verše věnuje nejenom své mamince, ale píše o romských maminkách obecně, jak
těžko sháněly obživu pro své děti, tvrdě pracovaly, ale pro své děti by se rozdaly. Píše ne
jenom v čase minulém, ale i přítomném, což znamená, že o odevzdanosti romských matek
nepochybuje ani v dnešní době. Přestože řadu neřestí dnešním Romům vyčítá, o lásce
k dítěti a péči o něj mluví jen v superlativech.
Romaňa dajora lačho hin jiloro,
sar hino čhavoro nasvalo,
na sovel, na chal, rovel,
o apsora sar brišind del.
Sar feder le čhavoreske,
romaňi dajori zagiľavel leske,
joj na chala, le čhavoreske dela,
oj bokhaľi čori ela.26

Romská maminka má dobré srdce,
když je děťátko nemocné,
nespí, nejí, pláče,
Slzičky jak déšť z ní kanou.
Aby se lépe děťátku dařilo,
zazpívá mu romská maminka,
ona jíst nebude, děťátku dá,
chuděra zůstane hladová.

3.1.3 KŘESŤANSKÉ MOTIVY
Dá se říci, že dětství strávené v romské osadě a život v přírodě silně ovlivnily
Oláhovu budoucí tvorbu i celý životní postoj. Později, když začal žít v Praze a vlastně tím
kontakt s přírodou ztratil, začal v sobě posilovat víru v Boha. Nejprve se orientoval na
24

Khamori luluďi. s. 24 (Překl. JČ)
Khamori luluďi. s. 21 (Překl. JČ)
26
Khamori luluďi. s. 23 (Překl. IV)
25
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východní náboženství, poté však začal chodit mezi adventisty, následně do katolických
kostelů27 a začal si osvojovat celou křesťanskou tradici. V básních sbírky Khamori luluďi
lze spatřit ještě vliv určitého svébytného pojetí křesťanské liturgie. Ve sbírkách pozdějších
už nalézáme plné odevzdání tradičnímu křesťanskému vnímání světa, kde mimo jiné mluví
již o trojjedinosti Boží, Panně Marii, Pilátu Pontském atd., které dříve nezmiňoval.
Ještě jednou podotýkám, že níže uvedené postřehy se týkají převážně jen rané tvorby,
sbírkám novějším se budu věnovat později. V raných dílech v této spojitosti převažuje
slovo Del - Bůh, určitá nejvyšší instance, jejímž přičiněním vše vzniká, Bůh, který vidí do
našich srdcí. Jezus Kristus je už méně frekventované označení jakéhosi transcendentálního
přesahu, i když v jedné básní dochází k zvolání Devla miro Jezus! (Bože můj Ježíši)28. Důležitá
mi v tomto spojení přijde i báseň Paťav le Devleske (Věřím Bohu), neříká zde, že věří v Boha, i
když tomu tak nepochybně je, ale že věří Bohu, což indikuje vztah svým způsobem
intimnější. Celá báseň je o ztracené důvěře v lidi a nalezené důvěře v Boha, která místy
vyznívá až jako určitý přátelský vztah: Ňikaj pal ma džungales na vakerel / paťav leske a jov
mange

(Nikde o mně ošklivě nemluví (dosl.), věřím jemu a on mně)29. Jako by byl Bohu paradoxně,

na úrovni určité osobní rozmluvy, blíž než ve sbírkách pozdějších, kdy už zachází s touto
tematikou, z pozice znalosti křesťanské tradice daleko zasvěceněji. Podle mého názoru se
tak ovšem ztrácí ona náboženská svébytnost. Místo ní nacházíme již tradiční křesťanská
slovní spojení a obraty.
Blíže o této - řekněme duchovní - tematice pojednávám v kapitole: Slunce. Na závěr
nemůžu nevzpomenout Milenu Hübschmannovou, která zmiňuje ve spojitosti s romským
pojímáním náboženství určitý „indicko-evropský“ nábožensko-filozofický synkretismus.
„Ačkoliv je De(ve)l hlavní, nejvyšší, všemocná, vševědoucí, všudypřítomná a nezástupná
transcendentální moc, existují i další síly, které mohou člověku škodit (to častěji) nebo
prospívat (méně často).“ 30 Mezi ty hlavní síly pak patří mule, duše zemřelých lidí, o
kterých se často zmiňuje i Vlado Oláh31 a v jejichž existenci věří, poněvadž je sám již od
dětství spatřuje32. Ovšem nikdy se o nich nezmiňuje v poezii. Všeobecně lze říci, že ač je
27

„...Akorestar paťavas le Deles, chudňom te phirel ko adventisti, paľis peske phenďom – aľe e daj hiňi
katolička, romňi katolička, o čhave katoliki, oda ela phare: on avna katoliki a me avá adventistas, ta
visaľiľom pale kije katolika.“ („...tak od té doby věřím v Boha, začal jsem chodit k adventistům, pak jsem si
řekl –maminka je katolička, žena katolička, děti katolíci, to bude těžké: oni budou katolíci a já adventista, tak
jsem se obrátil ke katolictví“). Z rozhovoru s Ladou Vikovou v knize Khamutno kamiben
28
Khamori luluďi. s. 54 (Překl. IV)
29
Khamori luluďi. s. 56 (Překl. IV)
30
HÜBSCHMANNOVÁ, Milena .Rombase. De(ve)l. URL:< http://romani.uni-graz.at/rombase/cgibin/art.cgi?src=data/ethn/belief/devel.cs.xml> [on line]
31
např. v životopisném rozhovoru s M. Hübschmannovou v úvodu své knihy Le khameskere čhave.
32
OLÁH, Vlado. [Rozhovor o vlastní tvorbě] Rozhovor vedla I. Vyskočilová. [audio záznam] 17.1.2007
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víra v mule u Romů velmi rozšířená, v poezii zmínku o nich nenalezneme. Jak sám autor
říká, mulové mají svůj svět mimo ten náš a o lidech, kteří žili na tomto světě se má mluvit
jen v dobrém, protože „...koda mulo šaj tuke kerel namištes (....) šaj džal andre tute, šaj tut
balamuťinel, šaj goďi našaves.“33 (... ten mulo ti může udělat zle (...) může vejít do tebe,
může tě omámit, můžeš rozum ztratit). Nebo z jiného mého rozhovoru s autorem: „To, co je
hezké, to má člověk vnímat, zlo potlačovat.“ Nicméně tradiční pojetí křesťanství tyto jevy
neakceptuje.
Další z těchto sil je např. beng – ďábel, čert. „Ve slovenské romštině se výrazu beng
užívá spíše pro zlého člověka. jinak se obecná nečistá síla, která stojí proti Bohu, označuje
slovem bižužo (nečistý).“ 34 Oláh tento termín užívá pravděpodobně v obou těchto
výkladech, tzn. jako něco v opozici k Bohu: O beng e choľi pre amende iľa (Ten Zlý/Ďábel hněv
na nás uvrhnul)

35

, ale i jako označení pro nějakou negativní sílu, která se může zmocnit

lidského srdce a činí člověka zlým: O beng andro manušano jilo (Ďábel v lidském srdci)36, Ole
bengeskere čhave amen murdaren (tito ďábelští hoši nás vraždí).

37

Na druhou stranu však ani autor

nemá tyto termíny nejspíše přesně vyhraněné, neboť na jednom místě je protipólem Boha
beng: Na kamas pes te mangel le bengeske / kamas pes te mangel le lačhe Devleske (Nechceme prosit u
38

ďábla / chceme prosit u dobrého boha)
savoro lačho hin tutar
Zlého)

, jinde zase v té samé pozici objevíme označení bižužo:

/ savoro nalačho hin le Bižužestar (Všechno dobré je od tebe / všechno špatné je od

39

. Na mou otázku týkající se snů odpovídá: „Savore sune hine but le bengestar abo

le Devlestar. O lačho le Devlestar, o nalačho le bengestar.“ (Všechny sny jsou hodně od
ďábla nebo od Boha. Ty dobré od Boha, ty zlé od ďábla).40 Při jednom osobním rozhovoru,
kdy autor s nelibostí vzpomínal na období před jeho křesťanským poznáním, kdy
praktikoval jógu a navštěvovaly ho různí duchové, vyjádřil se o nich: „Byli to mulové, kteří
sloužili u bengů.“ V pozdějších sbírkách, které jsou již zcela odevzdány katolické víře, se
výraz beng tolik neobjevuje, ale začíná používat např. termín o peklos (peklo).
Bůh je nezřídka jmenován ve zdrobnělinách – Devloro (Božíček) a častován
nejčastěji přízviskem lačho (dobrý), somnakuno (zlatý), což odkazuje na tradiční folklorní

33

OLÁH, Vlado. [Rozhovor o vlastní tvorbě] Rozhovor vedla I. Vyskočilová. [audio záznam] 17.1.2007
romani.kfunigraz.ac.at/rombase/ cd/data/ethn/belief/data/devel.cs.pdf
35
Khamori luluďi. s. 31 (Překl. IV)
36
Khamori luluďi. s. 43 (Překl. JČ)
37
Khamori luluďi. s. 31 (Překl. IV)
38
Khamori luluď . s. 45 (Překl. JČ)
39
Khamori luluďi. s. 54 (Překl. IV)
40
OLÁH, Vlado. [Rozhovor o vlastní tvorbě]
34
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ztvárnění. Když už jsme u folklorní tradice, zmíním pár romských moudrostí41 mluvících o
Bohu, jejichž obdoby nacházíme v Oláhových verších:
Manuš savoreha birinel, ča le Devleha na. (Člověk se zmocní všeho, jenom Boha ne.)
O manuš hino jekhgoďeder, leste e zor pre savoreste. Upral leste imar ča o Del. (Člověk je
nejmoudřejší, má moc nade vším. Nad ním už je jen Bůh.)

42

Tu le Devles na dikhes, aľe o Del tut dikhel. (Ty Boha nevidíš, ale Bůh tě vidí.)
Ma garuven tumen, bo o Del dikhel tumenge andro jilo. (Neschovávejte se, protože Bůh vidí do vašich
srdcí.)

43

So o Del dela, oda ela. ( Co Bůh dá, to bude.)
Ačhola pes avka, sar o Del kamla. (Stane se tak, jak Bůh bude chtít.)

44

Manuš paťal, hoj džanel, aľe oda, ko džanel, hin ča o Del. (Člověk si myslí, že ví, ale kdo
ví, je jenom Bůh.)
Ko džanel pre savoro te odphenel? Ča o Del, bo savoro ov kerďa laveha, ňisostar. (Kdo umí na všechno
odpovědět? Jenom Bůh, protože všechno stvořil slovem, z ničeho!)

45

Sako peskere Devles ašarel. (Každý velebí svého Pána Boha.)
Pre luma hin pherdo manuša, so paťan le Devles. Keci hin Dela? Sako paťal peskeres! (Na světě je
46

spousta lidí, co věří v Boha. Kolik je Bohů? Každý věří v toho svého.)

Autor neustále Boha velebí za vše, co vytvořil. Tato chvála se ovšem týká jen
přírody, ani na jednom místě jsem nenalezla zmínku o člověku, jako o dobře vykonaném
díle. Jen příroda je oblažena bezchybnou dokonalostí.
Dikh, sar savoro hino šukar,
so jov kerďa:
e phuv, o kham, o čercheňa,

Podívej, jak krásné je vše,
co vytvořil:
země, slunce, hvězdy,

41

HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Goďaver lava phure Romendar – Moudrá slova starých Romů. Praha:
Apeiron, 1991
42
Khamori luluďi. s. 41 (Překl. JČ)
43
Khamori luluďi. s. 38 (Překl. IV)
44
Khamori luluďi. s. 61 (Překl. JČ)
45
Khamori luluďi. s. 58 (Překl. IV)
46
OLÁH, Vlado. Khamutno kamiben – Žár lásky. Praha: Matice romská, o.s., Sdružení Dženo, 2005. s. 59
(Překl. IV)
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vody, zdravé lesy, ptáci,
motýli...

o paňa, o veša saste, o čirikle,
o paparuďa... 47

3.1.4 PŘÍRODNÍ SYMBOLIKA

3.1.4.1 SLUNCE

Obraz slunce je magickou spojkou všech účastníků iniciačního rituálu romské
poezie 48 . Prostě řečeno, slunce jako symbol se v různých spojeních objevuje ve valné
většině romsky psané poezie, někdy jako epiteton constans: jagutno kham (ohnivé slunce)49,
ale často i v zcela nových spojeních: momeľi khameskeri (sluneční svíce)50, jak je tomu také
v tvorbě Vlada Oláha.
Slunce jako fenomén je pochopitelně velice motivující pro řadu básníků, bez ohledu
na jejich etnický původ, ovšem v romské poezii spatřuji určitou svébytnou tendenci
v užívání této symboliky. Není jen básníkovou tolik opěvovanou múzou a jakýmsi
romantickým artefaktem, který je na trhu s básnickými epitety tolik frekventovaným
zbožím. Nejen, že citová angažovanost k tomuto slovu je podepřena jeho častým výskytem
ve formě zdrobnělin: khamoro (sluníčko) nebo jeho personifikací: Tosara man o kham pro jakha
čumidňa (Ráno mě slunce na oči políbilo)

51

, ale například v Oláhově poezii sleduji někdy až

sakrální vnímání slunce i ostatních vesmírných těles, často je personifikuje, objeví se i v
příbuzenských či mileneckých liancích, což ve mně evokuje výjevy z indického
duchovního areálu: O kham dad tuke ela / o čhonoro tiro kak ...52 (Slunce ti bude tatínkem / a měsíc
strýcem...) atd.

Nezřídka je výskyt tohoto fenoménu v Oláhových básních doprovázen slovy jako
oheň, srdce a v neposlední řadě Bůh: kham Devlikano (Boží slunce)53, khamoro hin tiro Devľikano
kher (Sluníčko je tvůj boží domov)

54

. V jednom místě básně se mluví o Bohu takto:Ov hin Kraľis
55

la phuvakero, le čhoneskero, le khameskero (on je Král země, Král měsíce, Král slunce)

, o pár veršů

47

Khamori luluďi. s. 57 (Překl. JČ)
Paralelami v užívání přírodní tématiky jednotlivými romskými básníky se budu zabývat v samostatné
kapitole níže.
49
Khamori luluďi. s. 10 (Překl. JČ) (dosl. jagutne khamestar)
50
Khamori luluďi. s. 58 (Překl. IV)
51
Khamori luluďi. s. 17 (Překl. JČ)
52
Přítomno v pozdější Oláhově sbírce Amaro drom pal o udut (s. 17, překl. JČ) , samotná báseň je však
staršího data a jeví rysy rané Oláhovy tvorby.
53
Khamori luluďi. s. 61 (Překl. JČ)
54
Khamori luluďi. s. 66 (Překl. IV)
55
Khamori luluďi. s. 65 (Překl. JČ)
48

18

dál byl už Bůh zmiňován ve své plně křesťanské podobě: Avas pal o Devleskero čhavo, pal o
Jezus Kristus! (Pojďme za Božím synem, za Ježíšem Kristem!)

56

. Dále je v této spojitosti zajímavý

58

verš: Le khameske paľikerahas (Slunci jsme děkovali) vedle Paľikerav tuke, Devla, vaš o kham
57

(Děkuji ti, Bože, za slunce)59. V jiných verších pak tyto dva fenomény, totiž Bůh a slunce,
splývají v jedno: Tu sal kham, tu sal miro Del (ty jsi slunce, ty jsi můj Bůh) 60 , nebo slunce
představuje láskyplné boží srdce: Tiro jilo hin kham / tiro jilo hin bachtaľipen (tvoje srdce je slunce
/ tvoje srdce je štěstí)61. V těchto a dalších verších můžeme, dle mého názoru, spatřit prvky
archaického kultu přírody. Romská religiozita provázaná s přírodou a vírou v existenci
jistého transcendentna, dávající důrazu na mocnost přírodních elementů, snoubí se zde s
tendencemi čistě křesťanskými.
Další rolí slunce je jakýsi zastánce spravedlnosti, atribut pravdivosti, svědek všech
ostrakizujících tendencí na Romech v průběhu dějin páchaných. Slunce je představitelem
moci, která ovšem není svévolně zneužívána a uplatňována, ale moci spravedlivé, shlížející
z piedestalu nebes na všechny tvory stejně. Slunce nás provází celým životem, ale zároveň
je i cílem naší životní cesty, poznání: Kijo kham dža! (Jdi za Sluncem!)62.Toto slovní spojení
vychází z tradiční folklorní představy, užívá ho i řada jiných romských básníků63.
Dnešní moderní doba ovšem lidi vzdaluje od tohoto pohledu na svět, od přijímání
přírody s pokorou a úctou, což na sebe podle Oláha váže další negativní rysy, které pak
zatemňují lidskou mysl a duši. Nechme promluvit samotného autora jedním jeho výrokem:
„...Aľe o forutno manuš bisterďa, hoj o kham egzistinel. O čhon našaďa peskero than pro
ňebos – te o forutno manuš dikhel pherdo čhon, ta džanel, kaj oda hin e bodka pal e
neonovo reklama.“64 („Ale ve městě člověk neví, že vůbec existuje slunce; měsíc ztratil
své místo a lidé si pletou úplněk s tečkou za neonovou reklamou“). K tomuto překladu
bych měla jednu poznámku. Vím, že je důležité, aby text nevyzněl strojeně nebo
nesmyslně, nepřekládat vše doslovně. Ale na tomto místě slovo bisterďa považuji za
důležité přeložit v jeho základním významu zapomněl, ne oproti opisnému neví. Zde totiž
56

Khamori luluďi. s. 65 (Překl. JČ)
Tosara amen o čirikle ušťavenas / le khameske paľikerahas (Ráno nás probouzeli ptáci / my jsme slunci
děkovali). „Poděkování slunci“ v našich evropských podmínkách není docela jistě standartním obratem, ale
v Indii už se s ním můžeme setkat docela běžně, např. v mantře Gájatrí, neboli Sávitrí, která se váže ke
každodennímu rannímu rituálu.
58
Khamori luluďi. s. 15 (Překl. JČ)
59
Khamori luluďi. s. 68 (Překl. JČ)
60
Khamori luluďi. s. 63 (Překl. IV)
61
Khamori luluďi. s. 54 (Překl. IV)
62
Khamori luluďi. s. 26 (Překl. JČ)
63
viz. níže v samostatné kapitole
64
Z rozhovoru s M. Hübschmannovou v úvodu své knihy Le khameskere čhave.
57
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vidím jasný odkaz na tu skutečnost, že i když moderní člověk žije a chová se způsobem,
který Oláh kritizuje, není to proto, že je nevědomý, on pouze zapomněl a Oláh věří v jeho
rozpomenutí se. Samozřejmě bude mít na této regresi hodně co do činění pomoc boží.
Budiž i Oláhovy verše jednou z indicií k rozpomenutí se, znovunalezení pravdy.
V níže uvedených citacích z básní funguje symbol slunce jako vyznání lásky, něhy,
milostného citu. Místy personifikuje milostný vztah země a slunce, se kterým se setkáváme
v mnoha starších kulturách a hovoříme pak o jakémsi posvátném svazku manželském
(Hieros Gamos).65
Kamav tut, sar kamel e phuv
le somnakune khamores.66

Toužím po tobě, jako touží země
po zlatém slunci

Sal phuv, sal kham, sal paňi,
sal dživipen perdal miro dživipen.67

Jsi země, jsi slunce, jsi voda,
jsi život pro můj život.

Salas miri čačuňi dajori,
salas ča jekh jekhori:
asaviben tiro sar kham
predal ma sas .68

Bylas mou pravou maminkou,
bylas jen jedna jediná:
tvůj smích jako slunko
pro mě byl.

O bala kale, džuvľi šukar jagaľi,
khamori romaňi čhajori... 69

Havraní vlasy – krásná ohnivá žena,
slunečná romská dívenka...

Dikh, sar o kham
o kamiben leske anel.70

Dívej se, jak slunce
lásku Mu vrací.

Slunce také často zmiňuje ve spojení s malým děťátkem 71, jeho životní cestou a
putováním člověka životem vůbec. Jako by slunce představovalo v člověku to dobré, bylo
ukazatelem správné životní cesty. Takové cesty, která vede k poznání, jež září napříč
veškerým bytím, tak jasně jako slunce na nebi, a stejně tak, jako ono, je i poznání
k dispozici každému, kdo chce nebo je schopen k němu dospět. V následujících verších

65

Viz Eliade, kultury Mezopotámie, Indie, ...
Khamori luluďi. s. 11 (Překl. JČ)
67
Khamori luluďi. s. 12 (Překl. JČ)
68
Khamori luluďi. s. 24 (Překl. JČ)
69
Khamori luluďi. s. 5 (Překl. JČ)
70
Khamori luluďi. s. 57 (Překl. JČ)
71
„Sar varekana uľolas čhavoro, ta o phure Roma phenenas: „Kaj tuke opre te džal.“ S’oda koda lav? O
terne imar na džanen. Mangenas leske, kaj leskero voďi te doresel pes mek kijo učeder čačipen, sar hin o
čačipen kala kaľa phuvakero.“ ( Když se narodilo děťátko, staří Romové mu přáli : „Ať to v tobě stoupá.“
Co to znamená? Mladí už nevědí. Přáli mu, aby se jeho duše dostala k jemnějším skutečnostem, než je všední
bytí na zemi.) Překl. M.Hübschmannová. OLÁH, Vlado. Amaro drom pal o udut – Naše cesta za světlem.
Praha: Matice romská,o.s., 2006.
66
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přichází slunci na pomoc i jeho nebeský protějšek – měsíc, protože nastanou i takové dny
v lidském životě, kdy je obtížnější se tohoto světla držet...
O Del mi del andre tute o kham,
mi dikhes savo drom lačho,savo nalačho,
mi thovel o Del andre tute o čhon,
te na džas tele pal o lačho drom
aňi kana avel kaľi rat... 72

Bůh ať tě svým sluncem prozáří,
ať vidíš, která cesta správná je,
Bůh ať tě svým měsícem ozáří,
ať ani v noci z cesty nesejdeš...

Níže opět figuruje slunce v přáních malému děťátku, ať mu slunce dává sílu, ať roste
jako rostliny ze země směrem ke slunci a ten samý pochod, ať se odehrává i v jeho duši...
„Kaj e voďi le teštoha t’avel jekhetane.“73 (Ať duše s tělem tvoří jednotu).
Ty chlapečku malý,
na zem jsi přišel – ke slunci ať rosteš,
ať v tobě stoupá...

Tu muršoreja ciknoreja,
pre phuv uľilal – kijo kham baruv,
kaj tuke opre te džal...

(...)

(...)
74

Šel berš mi chudes zor le tate khamestar

Sto let, ať tě horké slunce posiluje

Dítě je zvedáno ke slunci, jako by se jím chtěli slunci pochlubit, jako by slunce mělo
být jeho prvním kmotrem...
Hazdne man kijo kham,
baruv ke leskero taťipen,
rode le čore Romenge čačipen...75

Zvedli mne ke slunci,
ať rosteš k jeho hřejivým paprskům,
hledej pravdu pro ubohé Romy...

Dále je slunce nesporným symbolem spravedlnosti, příslibem šťastné budoucnosti.
Slunce ztělesňuje jakéhosi zastánce člověka v nelehkých chvílích, tak jako po dešti se
obloha rozjasní slunečním svitem, tak život není stále „zamračený“, ale skrývá v slunci
naději osvobozujícího spravedlivého světla...
Jekhvar švicinela
o kham savore manušenge
bachtale čačipnaha,
sungaľi sungaha!76

Jednou bude slunce svítit
všem lidem šťastnou pravdou,
voňavým svitem!

72

Khamori luluďi. s. 26 (Překl. JČ)
Odpověď na mou otázku, co je to: Kaj tuke opre te džal? (Ať v tobě stoupá) OLÁH, Vlado. [Rozhovor o
vlastní tvorbě]
74
Khamori luluďi. s. 26 (Překl. JČ)
75
OLÁH, Vlado. Le khameskere čhave – Děti slunce. Praha: Matice romská, 2003. s. 106. (překl. Lada
Viková)
76
Le khameskere čhave. s. 108. (překl. LV)
73
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Pal o baro brišind avel avri o kham,
o čirikle andre loš giľaven,
77
pro lavuti bašaven.

Po velkém dešti vyjde slunce,
ptáci radostí zpívají,
na housle hrají

Slunce v Oláhových verších ovšem představuje i symbol určité prvobytné čistoty.
Zdravá příroda a zdravé slunce stojí jako paralela k neposkvrněnému srdci...
Ela amen žužo jilo,
sar sasto paňi, saste veša,
78
sasto kham.

Naše srdce budou čistá,
jak zdravá voda, zdravé lesy,
zdravé slunce

A v neposlední řadě figuruje slunce i ve verších, kdy Oláh promlouvá k Bohu,
oslovuje ho, blahořečí světlo, které z něho sálá, světlo rovné tomu slunečnímu ...
Sal momeľi khameskeri
andre miro jilo,
vudud kerado.79

Jsi sluneční svíce
v mém srdci
světlo hřejivé.

I měsíc a hvězdy mají v autorových poetických obratech svá podstatná zastoupení.
Zmiňovány jsou nesčetněkrát, ale z hlediska určité symboličnosti jim nepřisuzuji takový
význam jako obrazu slunce a země. Nicméně jejich místo v čele průvodu romantických
vyjádření je nesporné, hned za nimi následují lesy, vody, ptáci...často ještě zjemněni
tvarem zdrobnělin. Múzy tolika básníků se po věky točily kolem těchto nebeských
elementů. Snad protože jsou tak tajemné, nedotknutelné, ale zdají se být blízko. Jsou
mlčenlivými svědky všech našich životních eskapád.
Z určitého pohledu za zajímavější považuji Oláhovu symboliku větru. Je určitým
obrazným mostem, či poslem nových skutečností, ale jeho funkce je jaksi dvousečná.
V některých verších spadá do řady romantických výjevů a jakožto součást autorem tolik
milované přírody má jeho výskyt pozitivní nádech. Ovšem na jiných místech má vítr
přízvisko zlý, přináší nepříjemné skutečnosti. Větru je dávána podoba zprostředkovatele
špatných jevů, např. ve formě aktuálních společenských témat jako je rasismus či
diskriminace.
Bengipen, drogi, čhavengero roviben

Zločiny, drogy, dětský pláč,

77

Khamori luluďi. s. 54 (Překl. IV)
Khamori luluďi. s. 65 (Překl. JČ)
79
. Khamori luluďi. s. 58 (Překl. IV)
78
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e balvaj anel.80

3.1.4.2

všechno mi vítr přináší.

ZEMĚ

Obraz země je dalším ze stěžejních poznávacích znamení Oláhových veršů. Země je
opěvována jako naše matka, zdroj života:
Nane kajsi čercheň
andre amaro kosmos
sar amari ňiluňi planeta.
E daj amari phuri,
e phuv...
Oj amen kamel bachtales
peskere jileha:
bacht, dživipen,
paňa, veša, čiriklen
sasťarel. 81

Není taková hvězda
ve vesmíru,
jak planeta naše modrá.
Matka naše stará,
země...
Všechny nás miluje
svým šťastným srdcem:
je štěstí, život,
vody, lesy, ptáky
uzdravuje

Ať již na ni nahlíží ve smyslu planety, nebo jako na půdu, rodnou zemi lesů a vod, je
často personifikována a stavěna do zvláštní až mystické pozice, která se nejeví z pohledu
„moderního“ člověka zcela běžnou. Naše matka země je unavená, utrápená lidmi, kteří si
ji neváží, lidmi, kteří ztratili své hodnoty. Nějaký zlý vítr je ofoukl a zaslepil jejich oči. Žijí
v jakémsi vakuu neporozumění a nemohou najít cestu jeden ke druhému, ani cestu zpět
k odkazu matičky země, k určité prvotní čistotě, úctě k přírodě a tradicím, které činí
člověka člověkem. Dá se říci, že z Oláhova pohledu, země nám lidem vrací vše negativní,
čeho jsme se na ní dopustili. Můžeme to nazvat určitým přírodním karmickým zákonem.
Bokh, bare nasvaľipena
aven pre phuv, pro manuša,
bo murdaren o veša.82

Hlad, zlé nemoci
napadají lidské plémě,
za to, že hubí lesy.

O manuš nasvales dživel,
dukha bare kerel avre manušeske,
le čiriklenge, vešenge,
andro paňi le mačhenge.83

Člověk žije nesprávně:
bolest způsobuje druhému,
ptákům, lesům,
rybám ve vodě.

Jinak řečeno: stalo se, že člověk sešel z cesty ve vztahu ke své rodné zemi. Zemi
vnímanou celistvě jako planetu nebo půdu, ne jako stát. Romové svůj vlastní stát nemají a
80
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Oláh i díky této reflexi píše o zemi vlastně velice kosmopolitně, moderně. Jelikož mluví o
problému naší planety, není potřeba zdůrazňovat příslušnost k nějakému státnímu zřízení.
Myšlenka o unavenosti země a potřebě její regenerace, což s sebou zřejmě přinese i
revitalizaci duchovního života lidí a jejich životních hodnot, se tak ukazuje ve své ryzosti a
jen podpírá představu, že lidé a země na sebe navzájem působí v rámci určitého intimního
vztahu.84 Jakoby se tímto problém dnešního světa cyklicky uzavíral a Oláh opět vyzývá
všechny lidi, aby prozřeli. V posledním verši se nám opakuje ona kouzelná formule, která
se objevuje ve verších přejících do života malému dítěti světlo pravdy. Jako by i samotná
země se díky chování lidí vzdálila od slunce se všemi možnými jeho alegorickými atributy,
které ho provází.
Manušale, ačhuvas!
Manušale, ma keras agor
le dživipnaske!
Visaľuvas pale
kija amari dajori,
sasťaras, žužaras la,
hazdas la kijo kham!85

Lidé, přestaňme!
Lidé, neničme život!
Vraťme se ke své matce,
uzdravme ji, vyčistěme ji,
pozdvihněme ji ke slunci!

Úzkost a strach z nemožnosti s tím něco udělat zmírňuje víra v Boha a prosby
k němu směřované. O Bohu mluví jako o našem otci: Devla, odmukh the tu mange / Dado amaro
(Bože, odpusť i ty mně / Otče náš)86 a jako matka je označována země: E daj amari phuri / e phuv
(Matka naše stará / země) 87 . Opět to ukazuje na určitou syntézu křesťanských představ a
představ čistě přírodních, archaických či evokujících spojitosti s indickým prostředím. Už
ve védském Atharvavédu 88 je velice stěžejní a charakteristický hymnus 12.1 Matka
Země89.
V zemi a Bohu autor vidí němé svědky lidského utrpení Romů:
Amari dukh ča o Del dikhel,
amare apsa e daj – e phuv –

Naši bolest jen Bůh vidí,
naše slzy matka – země

84
„O phure Roma phirenas pre čaraľi phuv, dživenas tel o kham, tel o čhon, maškar o sungade veša, kaj
giľavenas o čirikle. Vašoda džanenas feder te šunel the peskero jilo.“ (Staří Romové, kteří žili na travnaté
zemi, pod sluncem a pod měsícem, u voňavého lesa mezi zpívajícími ptáky, dovedli lépe poslouchat vlastní
srdce i srdce toho druhého). Překl. M.H. z Amaro drom pal o udut
85
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- andro burňika kidel.90

do dlaní chytá.

Stejně jako tomu je u slunce, tak i symbolu země užívá Oláh pro vyjádření
milostného citu, vyznání náklonnosti:
Merav pal tute,
sar o mačho pal o sasto paňi,
sar e phuv pal o brišind.91

Umírám touhou po tobě
jak ryba po čisté vodě,
jak země po dešti

Tiro šukariben
andal e phuv lehas. 92

Tvoje krása
ze země povstala.

Zemí a vším, co pojímá, je autor fascinován. Je to čistá touha po kráse, která je přímo
úměrná starostem o člověka, celé lidské pokolení a tudíž i o přírodu. Je to vědomí si života
par excellence a obraz země pak představuje ztělesnění čisté krásy. Neboli „...čím
upřímnější a hlubší máme zájem o společnost, k níž patříme, čím více nám na srdci leží
osud člověka a lidstva, tím hlubší a častější jsou naše setkání s krásou. Čím více ji
prožíváme, tím více máme rádi člověka, tím více milujeme život.“93

3.1.5 VERŠE „OBRODNÉHO“ CHARAKTERU
Na jedné straně nalezneme verše popisující beznaděj, životní fatálnost těžkého údělu
Romů v rámci majoritní společnosti, intenzivní pocit určité vyděděnosti romského
národa...
Pharo hin dživipen,
pharo bar, Vlado,
dživipnaskere droma ľidžaha!
Pharo hin dživipen,
Romes trival phareder...
Dukhaha o dživipen avľa,
dukhaha džal...
Pharo miro drom –
ča vašoda, bo som Rom! 94

Těžký je život,
těžký kámen, Vlado,
poneseš cestou životem!
Těžký je život,
Romův třikrát těžší...
S bolestí život přišel,
s bolestí jde...
Těžká je moje cesta –
jen proto, že jsem Rom!

O Roma penge giľaven,
andro giľavipen roven...
So kerďam nalačho,

Romové si zpívají,
ve zpěvu pláčou...
Co jsme komu udělali,

90
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hoj avka phares andro dživipen džas? 95

že tak těžce životem jdem?

... na straně druhé víra v lepší budoucnost, neodkladný apel na všechny Romy, aby
pozvedli hlavy, skleslé pod tíhou opakovaného zklamání a nedohledatelné spravedlnosti, ...
Pharo hin romano dživipen,
pharo bar pre amende ľikeras!
Čhivas les, Romale, tele,
phenas savore manušenge:
„The amen sam manuša, manušale!“ 96

Těžký je romský život,
těžký kámen s sebou nosíme!
Shoďte ho, Romové, dolu,
řekněme všem lidem:
„Lidi, i my jsme lidé!“

... ale i na ty Romy, kteří zapomněli na své romství a mají oči zaslepené pomíjivými
svody dnešní doby, aby znovu uchopili své romipen – romství. Oláh si je vědom dnešního
úpadku hodnot u Romů 97 , že ztratili hodně ze svého romství. Říká, že systém dnešní
společnosti hodně poškodil Romy, jejich smýšlení.98
Lačho hin romano jilo,
no na barvales Romes;
leskero barvaľipen
leskro jilo korarel,
savores les banďarel.
Kaj hin amaro romipen,
Romale? 99

Dobré je romské srdce,
však nemá ho bohatý Rom,
bohatství mu srdce zaslepí,
celého ho pokřiví.
Kde je naše romství,
Romové?

Zároveň jsou tyto básně i výzvou všem gádžům, aby měli svá srdce otevřená, aby
pochopili, že lidé jsou si všichni rovni, a že jsou v rámci veškerenstva všichni na jedné
lodi, ať je barva jejich kůže jakákoliv...
Zaačhon amen, gadžale,
mi o Del tumen nevo jilo del:
mi aven andre goďi
nasvale! 100

Zastaňte se nás, gádžové,
ať vám dá Bůh nové srdce:
ať vejde do mysli
nemocné!

Peras pro khoča,
odmukhas jekh avreske,
avas lačhe kija peste,
ma dikhas, hoj jekh hino kalo,
aver parno abo šargo.
Ačhuvas phrala savore! 101

Padněme na kolena
a odpusťme jeden druhému.
Buďme k sobě hodní
a nehleďme na to,
že jeden je černý
a druhý bílý nebo žlutý.

95
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Sbratřeme se všichni!

Dá se říci, že tento typ Oláhovy poezie, obrodné a povzbuzující, zároveň mentorující
a kárající, má funkci jako protilék k elixíru zapomnění pro všechny lidi. Zapomnění na
skutečné hodnoty, na to, co je v životě důležité a na čem by měla zdravá lidská společnost
stavět. Protilék k lhostejnosti k přírodě, ostatním lidem i k sobě samým.
Soske manuš manušeske
nalačhes kerel?
Soske manuš manušes labarel, murdarel?
Či nane dost dukha
andro nasvaľipena,
či nane dost agor dživipnaske
andro bare maribena,
soske pen o narodi
maškar pende maren,
murdaren? 102

Proč člověk člověku škodí?
Proč člověk člověka
ničí, zabíjí?
Což není dost bolesti v nemocech,
nestačí konec života?
Proč se národy
ve velkých válkách
mezi sebou bijí,
zabíjejí?

I v těchto básních se odráží Oláhovo křesťanské vyznání. Bohu je třeba děkovat,
protože nám dal život, vidí do našich srdcí. Z veršů je cítit víra v nápravu věcí skrze
prozření lidí, skrze jejich moudrost a cit srdce, ale zároveň je nepostradatelná náklonnost
Boží. V Oláhových básních se kombinují oba tyto postoje. Nicméně na mou otázku, kdo
udělá mezi lidmi pořádek, jestli oni sami, nebo Bůh, odpověděl: „O Del kamel kaj amen
korkore, bo diňa amen o slobodno vola...“ 103 (Bůh chce, abychom to byli my sami, protože
nám dal svobodnou vůli...)
O Del tumen diňa hijaba,
hoj san goďaver,
hoj san sikhade - paľikeren le devleske! 104

3.1.5.1

Bůh vám dal jako dar,
že jste moudří,
že jste učení –
- děkujte Pánu Bohu!

RASISMUS

O rasismu mluví jako o nemoci, kterou nějaké zlé síly daly do skinů. Zlá nemoc,
která se usídlila v jejich srdcích, je pohltila. Ale ne jen skiny, kteří Romy bijí a vraždí, ale i
ostatní gádže, kteří tomu neslyšně přihlížejí, či dokonce toto chování schvalují. Přesto ale
mluví o nemoci, tzn. jistém stavu, negativním přístupu, který lidem není vlastní, pouze
101
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parazituje na jejich duších a může být jen dočasný, protože je to nemoc, která se dá „léčit“.
Nemoc, která spočívá v nevědomí a hlouposti. Terapií budiž čistý rozum, otevřené oči a
srdce a samozřejmě boží přičinění – onen posvátný element, odvolací distance tolik
provázející Olahovy verše. Je tu tedy opět křesťanská víra v dobrého člověka, v nápravu
věcí, ve spásnou lásku Ježíše Krista k člověku.
Avľa bari balvaj kijo Roma,
nalačhi, šudrarďi, šilaľi:
rasizmus – džungalo bengipen,
baro nasvaľipen.
(...)
S’oda pes, Romale, ačhiľa?
O beng e choľi pre amende iľa,
baro nasvaľipen
andro skini phundriľa. 105

Velký vítr přivál k Romům,
zlý, studený, plný mrazu:
rasismus – špinavé zlo,
těžká nemoc.
(...)
Romové, co se to stalo?
Ďábel na nás hněv namířil,
těžkou nemoc
do skinů vložil.

Problém rasismu ovšem Oláh neváže pouze na vztah gádžů a Romů, ale na lidi všech
ras. Opět se tu projevuje Oláhovo kosmopolitní myšlení, podobně jako je tomu u obrazu
země. Chléb z nebes v následujících verších nejspíše představuje základní potravinu pro
lidská srdce, která nekopírují barvu pleti jejich majitelů, jsou všechna stejná.
Kamas maro upralbaro devľikano kamiben
maškar savore manuša:
kale, parne, šarge...
Jov hin savorengero
DAD 106

My chceme z nebes chléb – Boží lásku
pro všechny lidi:
černé, bílé, žluté...
On je OTCEM všech.

3.1.5.2 VZTAH GÁDŽO - ROM

Postavení Roma ve společnosti, a to nejenom dnešní, je velmi obtížné. Oláhovy
stesky nad touto skutečností se místy přelévají až do jakýchsi litanií nad složitým osudem
Romů. Místy tento nelehký úděl jen konstatuje bez konkrétního viníka, na některých
místech však již ukazuje na neromské příslušníky naší společnosti, kteří dělají Romům
život těžší. Někdy je tento vztah vykreslen až pohádkovým kontrastem dobra a zla. Alena
Scheinostová ve své práci týkající se literatury Romů mluví o „základní dichotomii „my“
versus „oni“ (rozumí se my černí, chudí, ubozí“, ale také „dobří“ naproti „oni bílí,
prestižní a bohatí“, ale také „zlí“).“107
105
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Proč se na nás gádžové zlobí,
nepřejí nám život na slunci?

Soske o gadže pre amende rušen,
cholamen pre amaro
tel o kham dživipen? 108

Opět se tu objevuje obraz šťastného života v osadě, kde prožil dětství. Vzpomínky
jsou zakonzervovány v autorově paměti a krystalizují na povrch v podobě ideálních obrazů
a postav s vytříbeným charakterem a přirozenou úctou k romství, kterou dnes u tolika
Romů postrádá. Netřeba ovšem dodávat, že doba se změnila a nynější obraz autorovy
osady se může jen stěží překrýt s tím, který si nosí ve vzpomínkách. Jen těžko ale můžeme
brát tuto skutečnost jako Oláhovu naivitu, evokování a popisování romské idyly lze chápat
i jako zbraň v boji za Romy, jako zrcadlo nastavené dnešní lhostejnosti k romství. V
každém případě zde spatřujeme realitu literární stojící proti realitě životní.
Kde jsou dobří Romové?
Mé srdce mi říká:
jsou v osadě,
tam u ohně sedí,
romské písně zpívají
o svém těžkém životě,
romství udržují.

Kaj o lačhe Roma hine?
Miro jilo mange phenel:
Hine andre osada,
odoj paš e vatra bešen,
romane giľa giľaven
pal pengero pharo dživipen,
o romipen leperen.109

3.2 NOVĚJŠÍ OLÁHOVY SBÍRKY
Mezi ty novější, zatím poslední, Oláhovy sbírky patří Khameskere čhave – Děti
slunce110, Khamutno kamiben – Žár lásky111 a Amaro drom pal o udut - Naše cesta za
světlem 112. Tematické okruhy, tak jak jsem je v kapitole pojednávající o sbírce Khamori
luluďi popsala, zůstávají totožné. Také vzájemná vyjadřovací podobnost těchto sbírek je
evidentní.

V dalších

kapitolách

se

budu

soustředit

na

jednotlivé

básně

se

specifickými inovativními prvky té které sbírky odděleně, protože jistý posun od básníkovi
prvotiny je tu jasně čitelný.
Romantický obraz krajiny a romské osady se všemi atributy, jakými jsou písně u
ohně, staré zvyky, vřelé lidské vztahy a pospolitost Romů, vzpomínky na dětství, milostné
verše plné originálních vyznání lásky, něžná slova vzdávající hold kráse romské dívky, ale
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i měsíci a noci plné hvězd, ocenění bezbřehé mateřské péče romských žen atd. jsou témata
pro Oláha stále inspirující. Samozřejmě náš známý a tolik opěvovaný souputník na cestě
životem, myšleno slunce, je opět přítomen v celé své síle a vážnosti. Ale i matka země,
která vše plodí a z jejíhož lůna pocházejí lesy a vody, aby laskaly člověka svou krásou a
čistotou, nemůžou ve výčtu romantických výjevů chybět. Ze všech těchto syžetových
podkladů vyvěrá opět silný romantický nádech, fascinace čistou přírodou a glorifikace
mládí a života v osadě, oproti zkažené současnosti a městskému způsobu života. Autor
variuje na stejná témata, ovšem bez ztráty originality.
Ale přeci jen tu jisté odlišnosti od Khamori luluďi můžeme naleznout. Sbírka
Khameskere čhave obsahuje malé množství básní, je spíše věnována kratším sdělením ve
formě prózy. Tyto prozaické útvary pojednávají, stejně jako autorovy básně, o životě
v osadě a přírodní idyle, ale objevují se v nich již konkrétní lidé a jejich osudy. Jako by
žánru poezie tato sdělení nevyhovovala, našel si Oláh pro jejich zprostředkování čtenáři
jinou formu, a to právě ony krátké prózy, které ovšem nezůstávají poetičnosti nic dlužny.
V následujících sbírkách Khamutno kamiben a Amaro drom pal o udut spatřuji určité
prohloubení a zintenzivnění některých témat, na které Oláh již dříve narazil. Budu se tedy
při jejich konkrétním popisu věnovat především takovýmto básním. Nicméně zmíním i ty
verše, které mě jen ujišťují v interpretacích vážících se na Khamori luluďi a potvrzují
neotřesitelnou a jasně identifikovatelnou básnickou licenci Vlada Oláha.
Slovní spojení z říše poezie, která nás překvapovala, fascinovala, jsou již součástí
běžného lexika autorových básní a z nás se stávají profesionální externí pozorovatelé, znalí
látky i výraziva. Autor má svůj styl psaní a „svá“ slova, od kterých se neubírá k nějakým
pokusům či stylizacím. Je to pevně daný svazek, trvalý vztah básníka a poezie. Básníka
s jasnou jazykovou a vyjadřovací zručností, s uměním praktikovat magii slov. Ale
neuvazuje právě tento „pokrok“ básníkovi na nohu jakousi kouli, která mu brání v rozletu
s původní lehkostí, bezstarostností, jenž tu byla na počátku, kdy si ho poetické múzy
vybraly, aby skrze ně promlouval?
O mamince sice mluví stále, ale poprvé zmiňuje svou ženu Martu, které věnuje
poměrně velký prostor, zjevně jako poděkování za společný život, za její trpělivost a péči.
Oláhovy verše působí tímto velice osobně, poněvadž vypovídají o osobě autorovi tolik
blízké, kterou právě jeho žena představuje. Ve svých sděleních je tímto ve smyslu
konkrétnosti intimnější než dříve, kdy ve své první sbírce opěvoval krásu romské dívky,
kterou však nejmenoval. Nyní už v některých básních jasně mluví o Martě, přičemž jeho
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Komentář [P2]: intimnější už je
komparativ, ne více intimnější. Taky by to
chtělo nějaký doklad, nebo příklad, protože
to je jak jsem mnohokrát naznačil věc
citlivá. Nestačí zmínit konkrétní jméno, jde
o opravdovou intimitu veršů.

vyznání jsou zasazena jako dříve do krajiny jeho mládí, do osady. Ale mluví i o dalších
postavách, které nějakým způsobem participovaly v autorově životě. Další inovace se týká
roviny náboženské. Je cítit patrný vliv intenzivnějšího vnímání a praktického osvojování si
křesťanské tradice, která se začíná projevovat i v Oláhově poezii. Není tu již jen fenomén
Boha, jako nejvyšší instance a jakéhosi neuchopitelného, nicméně plně vycítěného
transcendentna. Jsou zde již konkrétní postavy a výjevy typické pro křesťanskou liturgii
jako je Panna Marie, Pilát Pontský, Golgota, obraz trojjedinosti boží, ale i méně
frekventovaný Zefferin 113 . Nedává tak pocítit ono romské specifické synkretické pojetí
Boha, ovšem až na pár míst, o kterých se zmíním u konkrétních veršů.

3.2.1 SBÍRKA KHAMESKERE ČHAVE – DĚTI SLUNCE
Tato druhá autorova sbírka je, jak již bylo zmíněno, věnována kratším prozaickým
lyrickým útvarům. Námětem těchto básní v próze je především vypravěčovo dětství
strávené v osadě a odtud pramenící vzpomínky na konkrétní osoby. Krátké příběhy točící
se kolem těchto postav jsou často jakoby bez pointy. Fungují jako určitá črta, jež vytváří
kompletní obraz autorovy vzpomínkové idyly právě po poskládání těchto dílčích částí.
Hranice mezi prózou a poezií nebývá někdy jasně čitelná. Jsou to dvě odlišné krajiny,
místy velice provázané. Je možné se na básně v próze dívat pouze jako na změnu formy
jedné a téže „poezie“. Přesto budu pojednávat a citace zmiňovat pouze z těch autorových
literárních sdělení, jejichž atributy přísluší ke „klasickému“ básnickému textu, a to
z důvodu nerozptylování této práce do více směrů. Dalším důvodem je i zajímavost této
látky, která si zaslouží zvláštní analýzu, zvláště s důrazem na posun v autorově pojímání
těchto básní v próze novějších a těch starších z 80. let.
Překladu této sbírky se ujala Lada Viková. Celá kniha je uvozena životopisným
rozhovorem s autorem vedeným Milenou Hübschmannovou.

3.2.2 SBÍRKA KHAMUTNO KAMIBEN – ŽÁR LÁSKY
Básně

této

třetí

Oláhovy

sbírky

točí

se

především

kolem

tématu

z nejfrekventovanějších u mnoha básníků, kterým je láska. Ať již ve formě milostného
113

Ceferin Jimenéz al Malla je první blahoslavený Rom (1997 v Římě)
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vyznání muže ženě, tak ve formě lásky k Bohu, zaměstnává tento vřelý cit autorovu
imaginaci na plný úvazek. V jeho básních pak nenajdeme ani stopu zloby či nenávisti.
Třebaže i v této sbírce zmiňuje např. rasismus či odcizení člověka člověku, nepřesahují
verše těmto tématům věnované hranici pouhých stesků. A to nejspíše z důvodu, že už na
negativní emoce nezbývá přes všechnu tu něhu místo, anebo zkrátka proto, že vedle tak
intenzivního odkazu k lásce a míru, vypadala by zloba i výčitky malicherně, zbytečně.
Úvodní rozhovor s autorem vedla, zaznamenala a přeložila Lada Viková. Překladu
básní se ujala Alena Scheinostová. Tyto překlady se místy drží autorova originálu a
v podstatě ho volně opisují, místy se však již jedná o přebásnění, na druhou stranu musím
však s určitými z nich polemizovat i na bázi významotvorné. Pro účely mé práce tudíž
přeložím citované části básní vlastními slovy, která budou lépe ilustrovat podklady mých
interpretací.

3.2.2.1 MILOSTNÁ POEZIE, PŘÍRODNÍ TÉMATIKA

Tyto dva tematické okruhy lze v romské poezii často spojit dohromady. Je tomu tak i
v Oláhově tvorbě, nejhmatatelněji ovšem konkrétně v této sbírce. Tvoří vlastně kostru a
převážnou část této sbírky, jak už nám ovšem sám její název napovídá. Můžeme říci, že
atributy autorovy poezie, jako je láska, Bůh, země, slunce a s nimi spojený princip
blahodárného a ducha sytícího světla či žáru, představují ono sémantické gesto, tudíž ideu
celé Oláhovy poetiky, nit celého jeho díla, nikoliv témata jednotlivých částí. Autor vytvořil
korpus poezie a vložil do něj určitého ducha díla, který ovšem se stal postupným
rozšiřováním tohoto díla naprosto svébytnou entitou, která si celý chod a působení „své“
poezie řídí a určuje již sama. Oláh vdechl své poezii ducha, základní myšlenky, životní
přesvědčení, která nyní, poodstoupíme-li od jednotlivých básní a nahlížíme je jako celek,
sublimují na povrch, mimovolně, samy o sobě, aniž by musely být nějak elicitovány.
V této části sbírky nalezneme tedy opět velice intenzivní fascinaci přírodou. Oláhovy
impresionistické i naivní krajinky sytí jeho fantazii, která nyní vlastně ex post, díky
pražskému pobytu, musí čerpat ze vzpomínkové základny. To s sebou samozřejmě přináší
navazující obrazy osady a života v ní, místy až mýticky ideální. Tato témata se tedy
proplétají a jejich kruh se opět uzavírá.
Andre dukh uľiľom,
e phuv sas ke luľuďica občhiďi,

V bolesti jsem se narodil,
země byla květy obsypaná,
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e luka želeno,
pre late pherdo khamoro,
o kašt želeno občhido luľuďenca,
churde čiriklorenca,
andal jilo giľora giľavnas.
Mri daj le papiňen pašinelas.
O čerešňa loľi farba chudenas.
O kamiben baro. 114

louka zelená
zalitá sluncem,
zelené stromy obehnány květy,
s drobnými ptáčky
ze srdce písničky zpívali.
Matka moje husy pásla.
Třešně barvily se do červena.
Láska veliká.

Do tohoto tematického kruhu samozřejmě patří i tolik Oláhem opěvovaná země.
Bytostné duševní sepětí pouty archaickými, starými jako je lidstvo samo, opět jitří
autorovy múzy při vzdávání holdu matce zemi a děkování za všechny přírodní krásy,
kterými nás oblažuje.
Paľikerav tuke, phuvije, daje miri,
vaš tiro sungalo šukariben,
ov hino miro dživipen.115

Děkuji ti země, matko moje,
za tvou vonnou krásu,
která je mým životem.

Opět zde nalezneme onu „pseudonovátorskou“ myšlenku o potřebě uzdravit zemi.
Představa, že vše, čeho se člověk na zemi dopustí, se mu vrátí, a že je třeba zemi uctívat a
mít ji ve vážnosti, protože je od toho odvislé i budoucí lidské bytí, je tu již od pradávna.
Jenže moderní člověk tento fakt již nerespektuje, byť právě v dnešní době by měly být
snahy o revitalizaci země více než nasnadě. Lidé, jako rod, zapomínají na to, co kdysi
dávno věděli: arakhas pes pale ke late (najděme se opět s ní)116. Oláh na mnoha místech ve
své poezii apeluje právě na tuto skutečnost. Jakoby on, jakožto syn z rodu lidí, jež byli
vždy bytostně spjati se zemí, s přírodou, upomenul se na tuto prastarou pravdu.
Samozřejmě, že nyní je už situace většiny Romů na hony vzdálená od přírodního způsobu
žití a vnímání reality. Ovšem na určité kolektivní uvědomění, sebereflexi, paměť
přesahující lidský život jedince, se můžeme odvolávat, byť z vědeckého hlediska tato
představa zřejmě není relevantní.
K těmto tvrzením mě přivádí i autorovy promluvy za celé lidské pokolení, ne jen za
svou konkrétní osobu : But berš latar dživas / bisteras pre late (Mnoho let z ní žijeme /
zapomínáme na ni) 117 . Důležité je spojení latar dživas (z ní žijeme), což jasně ukazuje
uvědomění si propojení se zemí, závislost na ní. Vedle toho pak klasické: žít na zemi,
působí nezbytně odcizeně až lhostejně. Oláh kajícně přiznává za všechny lidi, že na zemi

114

Khamutno kamiben. s. 28
Khamutno kamiben. s. 30
116
Khamutno kamiben. s. 56
117
Khamutno kamiben. s. 55
115

33

zapomínáme, jako nevděčné děti na svou phura dajora (starou matku)118. Zemi, ale i lesy a
vody personifikuje, oni roven (pláčou)119. Trpí stejně jako trpí nešťastný člověk.
Východiskem je pak soudržnost lidí, nastolení ideálního světa skrze sbratření všech
lidí a návrat k původním čistým věcem, které u Romů například představuje romipen
(romství), obrazně řečeno: sikhavas120 o giľora / le phure dajendar (naučme je písně našich
starých matek)121. Uvědomění si rovnocennosti každého lidského jedince před ostatními a
úcta k zemi a přírodě vůbec, je únikem z labyrintu, do kterého se sami lidé svým
počínáním uvrhli, a z kterého jim jejich nevědomost brání uniknout.
Milostná vyznání jsou z velké části věnována přímo jmenovitě Oláhově ženě Martě, a
nebo z kontextu lze vyčíst, že jsou určena právě jí.
Bešľom la Martaha pre luka,
andre kovľi čarori,
iľom lakere vasta andre peskere
burňika.122

Seděl jsem s Martou na louce,
v měkké travičce,
vzal jsem její ruce do svých
dlaní.

Dromeha me dureder džavas,
avľom ke Bal Potoka,
arakľom peskero kamiben,
Marta lakero nav,
ko jilo kikidňom,
la peske me iľom.123

Šel jsem dál cestou
a přišel k Babímu potoku,
našel jsem svou lásku,
Marta je její jméno,
k srdci jsem ji přitisknul,
jí jsem si vzal za ženu.

3.2.2.2 BŮH

Bohu je v této sbírce věnován opět značný prostor. Nové již ovšem je uvědomování
si různých spojitostí, reálií z katolického duchovního areálu. Autor zařazuje do básní např.
postavu Panny Marie, kterou dříve nezmiňoval, dále také píše o trojjedinosti Boží atd.
S tímto je také svázáno rozšíření rejstříku slov, jakéhosi osobního poetického slovníčku,
z kterého Oláh až do teď čerpal. V souvislosti se svou vírou v Boha začíná používat slova a
slovní spojení jako Devľikano thagaripen (boží království)124, nebo jeho protipól o kaľiben
(temnota)125, primardo pro kerestos (přibitý na kříži), iľal pre peste amare bini / sar o bakroro
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(vzal jsi na sebe naše hříchy / jako beránek)126, paťav tire čhas, le Ježiš. / So hino le Duchostar /
la Panna Mariatar

(věřím v tvého syna, Ježíše / který je zrozen z Ducha / a Panny Marie)127

atd., které ve čtenáři evokují slovník typický pro náboženské katolické texty. Básně se tím
stávají jaksi „vážnější“, dostávají nový rozměr, ve kterém se však od určité originální
romské poetické specifičnosti vzdalují. Ovšem, co je nejdůležitější, stále je to romský
jazyk, kterým jsou tyto básně psány. Tudíž jasně deklaruje flexibilitu romštiny, její
právoplatnost a čestné místo mezi ostatními jazyky. Deklaruje možnost jejího užití ve
všech oblastech lidského vyjadřování, a tím spíše v tak komplikované sféře duchovní,
jakou právě víra představuje. Svou pochopitelnou důležitost zajisté představuje i pro
romské čtenáře Oláhovy poezie, kteří našli své přesvědčení v katolické víře.
Díky projektování křesťanské liturgie do svých básní, vytváří Oláh řadu neologismů.
Je logické, že romský jazyk těmito slovy nedisponuje. Mezi ně patří např. Svato Voďi
(Duch Svatý) – o Dad, o čhavo, the Svato Voďi / amen bachťarel (Otec, syn a Duch Svatý / nás
činí šťastnými)128, dále o upripen (nebesa)129 atd.
Na Oláhových básních, jejichž hlavní tématikou je víra a Bůh, je vidět jasný posun
od hledání vlastní náboženské orientace k nalezení životní pravdy a přesvědčení
v katolickém vyznání. Romská zbožnost se ubírala vždy určitým specifickým směrem, byť
paralelně přebírala projevy náboženství majoritní společnosti. Nicméně následující úryvek
je z básně Som arakhlo (Jsem nalezen), která hovoří o autorově dočasné inklinaci
k indickému náboženství130. On sám vidí toto období jako sejití z cesty, zlákání tím zlým.
Následné přijetí křesťanství pak vidí jako jasné přesměrování k správnému cíli.
Iľom o vudut u gejľom
pal o buchlo drom, kija uzko,
odoj arakhľom o evangelijum,
vudud andro peskero jilo.
Kamiben.
Som arakhlo.131

Sebral jsem světlo a šel
z té široké cesty na úzkou,
tam jsem našel evangelium,
světlo ve svém srdci.
Lásku.
Jsem nalezen.

Přes velký křesťanský, katolický nádech autorových básní, nalezneme i v této sbírce
náznak určitého synkretismu. I když u Oláha je to nyní už spíše existence jisté duální
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představy ve zbožnosti, spíše ale živená čirým romantismem, než nějakou názorovou
neujasněností. Například v následující citaci autor píše v ich-formě, jak ho křtili ve jménu
Ježíše Krista a vzápětí mu uvázali dorori kolem zápěstí, aby se ho nezmocnily zlé síly.
Čačuno Del, čačune Dadestar,
lendar džal e Svato Voďi.
Lengere navenca man bolde,
panklika loľi – dorori
mange pre bacht thode,
kaj ňecuchos mandar e goďi te na odlel,
miri voďi.132

Pravý Bůh, z pravého Otce,
z nich vychází Duch Svatý.
Jejich jmény mě pokřtili,
červenou stužku – dorori
pro štěstí mi dali,
aby ten zlý mi rozum nevzal,
moji duši.

Uvazování červené pentličky proti zlým silám na ruku malého dítěte je prastarý
(nejen romský) zvyk, ale souvisí především s předkřesťanskými představami, na které
odkazují i následující verše.
E phuv amen uľiľa,
le paňestar, le khamestar
savoro ačhiľa.133

Země nás zrodila,
z vody, ze slunce
vše počalo.

Dále pak v romské poezii, taktéž i u samotného Oláha, hojně používaná epiteta černý
chléb a černá země (vycházející z folklóru) mohou v následujícím spojení poukazovat na
tendence ne zcela křesťanské, přestože sloveso hadinel (žehnat) se užívá především
v kontextu křesťanské víry.
Hadin amenge,
sar e kaľi phuv hadinel
le kale mareske.134

Žehnej nám,
jak žehná černá země
černému chlebu.

Jisté spekulace vyvolávají i následující verše, které nás na druhou stranu mohou
zavést do prostředí indické zbožnosti, a to obrazem duše, jež existuje i mimo tělo v rámci
koloběhu lidského života. Oláh opět píše v ich-formě, že o něm, ještě dřív než se narodil,
Bůh věděl. Ten pak spojil duši a tělo dohromady a Oláh se narodil do romské rodiny.
Jistým náznakem mezi řádky může být i ono bližší určení rodiny jako romské. Možná tím
chtěl autor jen znovu deklarovat své romství, je také ovšem možné vidět v tom určitou
potenci narození se i do jiné rodiny, ale s tou samou duší, ne jako jiný člověk. Nicméně
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právě v té rodině, do které se autor zrodil, se cítil šťastný: Andre late somas baro barvalo / baro
zoralo

(V ní jsem byl tolik bohatý / tolik silný)135.
Sar mek na somas pre luma,
o Del mandar džanelas,
miro teštos jekhetane thoďa
mira voďaha. Andre fameľija
136
romaňi uľiľom .

Když jsem ještě nebyl na světě,
Bůh už o mě věděl,
moje tělo spojil dohromady
s mojí duší. V romské rodině
jsem se narodil.

Nicméně vraťme se zpět od možných spekulací k naprosto jasně deklarovanému
katolickému vyznání v autorově díle, kterému jsou věnovány mimo jiné i verše zasvěcené
Panně Marii. Obdivuje ji, velebí, modlí se k ní i jejímu synu Ježíši Kristu. Nazývá ji
matkou všech lidí, ale její „působnost“ dosahuje dále, než na zemi a nebesa, jak je tomu
v tradičních pojetích: Oj hiňi thagariňa pro ňebos / pre phuv the andro kosmos (Ona je královnou
na nebi / na zemi i ve vesmíru)137.
V Apoštolsko paťaviben (Apoštolském vyznání)138 je jasný odkaz na Písmo Svaté, bez
nějaké Oláhovy myšlenkové invence, čistě opis katolických vyznání. V závěru celé sbírky
pak nalezneme překlad Otče náš a Zdrávas Maria do romského jazyka. Na tomto místě se
skutečně obdivuji, s jakou lehkostí a samozřejmostí převedl Oláh takto složitou látku do
romštiny, kdy nepřichází zkrátka ani poetická, umělecká stránka sdělení, ani jeho smysl. V
romském jazyce chybí určité pojmy a slovní obraty, které křesťanské texty užívají.
Křesťanství nepředstavuje pro Romy původní náboženství, přejali jej až na území většiny
evropských států, kde ovšem nebylo Romům předáváno, nebo se mezi nimi nerozšiřovalo,
za pomoci křesťanské terminologie v jejich rodném jazyce. Oláh tak používá pro jejich
vyjádření v romštině buď neologismy (o upripen 139 – nebesa, o dživipen biagorutno 140 – život
věčný),

či opisy toho kterého výrazu, např. Narodil se z Marie Panny překládá: Uľiľa la Mariatar /

so na džanlas muršes.

141

Doslova: Narodil se z Marie / která neznala muže, ve Zdrávas Maria stojí:

Požehnaná tys mezi ženami / a požehnaný plod života tvého, Ježíš;
maškar o džuvľija

v překladu Oláha: Tu sal le Devlestar

/ u le Devlestar hino ov / o dživipen tiro o Ježiš.142 Doslova: Ty jsi od Boha mezi
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ženami

/ a od Boha je on / život tvůj Ježíš. Oláhovy autorské verše tímto přecházejí do obecně

křesťanských textů.
3.2.2.3 UPRE ROMA!

V Bohu a víře v Boha vidí velikou pomoc a naději pro všechny Romy. U něho hledá
zastání před bezprávím na jeho lidech konaném či světlo, které Romům pomůže najít cestu
ven z nelehké situace, ve které se nyní nacházejí. Skrze víru doufá ve sbratření lidí a
nalezení společné cesty.
Oláh v těchto básních promlouvá k Romům téměř jako duchovní. Jeho projev je v těchto
„kázáních“ velice charismatický, jakoby ani nepřipouštěl nějaký dialog. Je to hradba slov,
která působí nedobytně, přesvědčivě.
Kamen le Delores,
bo ov hin baro kamiben,
muken sa pre leste,
bo ov lela amendar o roviben.143

Milujte Boha,
protože on je velká láska,
zanechte všeho pro něj,
neboť on z nás sejme pláč.

Scheinostová převedla do českého jazyka poslední citovaný verš takto: a on vás utěší,
což je podle mého názoru poněkud chybné přebásnění. Oláh k Romům promlouvá, též
skrze svou víru, ale ne jako někdo zvenčí, ve všech místech jeho poezie je právě jedním ze
stěžejních bodů autorovo romství a jasné deklarování této etnické příslušnosti. Oláh
nemluví k Romům odcizeně, je jedním z nich. Našel jasný cíl své životní cesty
v křesťanském poselství a snaží se toto poznání zprostředkovat všem Romům. Promlouvá
jak k nim, tak k samotnému Bohu:
Tu amen le Romen
šaj ledžas andal o kaľiben,
phundrav peskeri angaľi.144

Ty můžeš nás Romy
odvést z temnoty,
otevři svou náruč.

Ani v této sbírce autor opět neupustil od potřeby povznést Romy. Ovšem neapeluje
nyní na ně samotné, Romové jsou v pasivní pozici, Bůh je ten, jenž by měl pomoci. Jediná
aktivita kladená na Romy je následování křesťanské víry, odevzdanost Ježíši. Tato
tendence bude ale opět v následující sbírce nahrazena onou bojovnější obranou Romů,
aktivizující v Romech praktický potenciál odporu proti útlaku s cílem vyvolat v člověka
hrdost na svůj vlastní původ, sebedůvěru ve své etnické identitě.
143
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Na závěr je nezbytné zmínit i doslov této sbírky věnovaný Mileně Hübschmannové,
který vlastně tematicky bezezbytku spadá pod název této kapitoly. Oláh na tomto místě
děkuje své dlouholeté přítelkyni za vše, co pro Romy udělala, mimo jiné probudila v tolika
romských literátech, včetně Oláha, potřebu psaní - vytváření romsky psané literatury.
Sikhaďal amenge, hoj sam NACIJA BIJO PHANDĽIPENA145
Ukázala jsi nám, že jsme NÁROD BEZ HRANIC

3.2.3 SBÍRKA AMARO DROM PAL O UDUT – NAŠE CESTA ZA
SVĚTLEM
Tato sbírka je zatím Oláhovou poslední, obsahuje ovšem i básně starší, dříve
nepublikované. Oláh opět neubíhá od své romantičnosti, která se váže k ideální krajině
romské osady a milostné poezii. Tyto dva tématické okruhy znovu protkávají celou sbírku,
věnovat se jim ovšem nějak podrobně nebudu, poněvadž se v podstatě svým stylem a
vyjádřováním neliší od jiných, stejně motivovaných autorových básní. Objevují se zde také
opět vzpomínkové pasáže vázající se ke konkrétním osobám, které jsou většinou
prezentovány ve formě kratší lyrické prózy. Je na nich jistým nenuceným způsobem
vykreslena každodenní atmosféra osady a života „Oláhových“ Romů, dny plné volnosti a
radosti ze života, ale i potřebné pokory před ním. Několik básní je věnováno vzpomínce na
matku, její jedinečnost a nezastupitelné místo v Oláhově srdci. Přeneseně pak svůj vděk
předává i všem romským maminkám. Se stejným zápalem pak děkuje i své ženě Martě a
opět vynáší její výsadní postavení ve svém životě, včetně opěvování její mladistvé krásy.
V rámci básnní se zde vyskytují i různé staré tradiční zvyky Romů, jako je například
vartování u zemřelého či úkony doprovázející svatební obřad.

145
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O Roma pes zgejle,
e momeľi zalabarde
paš leskeri fotkica.
Bešenas, vakernas,
karti bavinenas,
trin ďives the trin raťa
les vartinenas.
O Roma o chaben hordinenas.146

Romové se sešli,
svíčku zapálili
u jeho fotky.
Seděli, vyprávěli,
karty hráli,
tři dny a tři noci
u něho vartovali.
Romové jídlo přinášeli.

Phanden lenge o vasta,
bachtales te dživen bute saste

Svazují jim ruce,
ať žijí šťastně a mají mnoho

Khamutno kamiben. s. 84
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čhavenca.
Andre vasta pre bacht
loľi mol čhiven,
jekh avreha la andal o burňika
pijen. 147

zdravých dětí.
Do rukou pro štěstí
jim červené víno lijí,
jeden druhému z dlaní
ho vypijí.

Podstatná část sbírky pojednává o osudu Romů popisovaném jak na základě
historické reflexe, tak i na hodnocení tíživé soudobé situace. Právě takovým básním budu
při popisu této sbírky věnovat pozornost, poněvadž se zde objevují zatím s největší
frekvencí a důrazností v porovnání se sbírkami předešlými. Poselství knihy, jak už sám
název napovídá, je podnícení touhy zvrátit nelehký úděl Romů, uvědomění si pravých
hodnot a čistoty mírumilovného postoje lidí k sobě samým i k zemi, která nás hostí.
Rekapitulují a shrnují se zde autorovy názory, postoje i poetické a estetické cítění
prezentované v předchozích sbírkách. Romantické výjevy jsou ale již mírně na ústupu před
jasnými a věcnými upomínkami na tíživou situaci Romů v dnešní době. Tyto básně jsou již
údernější než dříve, jsou kontrastem k předešlé, ve své romantičnosti jemnější, sbírce
Khamutno kamiben, což ovšem jen dokazuje rozsah Oláhova literárního potenciálu.
Předešlé apely k toleranci a určitému prohlédnutí jsou již podloženy jasnými argumenty
jak ze současné doby, tak z minulosti. Poukazuje na konkrétní hříchy, které byly na
Romech spáchány. Už to není neurčitý zlý vítr, který sem přivál smutek a neštěstí. Ony
negativní jevy už dostávají svá pojmenování, nezjemňují je básnická epiteta, která je dříve
svým způsobem šetřila. Autor píše již zcela konkrétně např. o holocaustu, sterilizaci
romských žen, drogách, diskriminaci a všech důsledcích, které tyto negativní jevy
provázejí. Reflektuje jak události dávno minulé, jako je odchod z pravlasti Indie a různé
historické ústrky, tak události časově mnohem bližší, jakými byla např. povodeň
v Jarovnicích, která měla katastrofální důsledky.
Oláh se zabývá různými etapami historie Romů, jejich nelehkou cestou až do
dnešních dnů, do současnosti, která jim ani nyní neposkytuje klid a prostor k důstojnému a
rovnoprávnému životu vedle majoritní společnosti. Cesta za světlem je cestou za
vzájemným porozuměním a tolerancí, cestou od okovů mnohdy tíživé reality k duchovním
výšinám a hodnotám lidského ducha. Tematika Boha a křesťanské cítění je zde opět
přítomno, ale důraz je nyní kladen na lidskou snahu a potenci s věcmi pohnout tím
správným směrem, směrem ke slunci, neboli vzhůru k věcem čistým a z hlediska
veškerenstva podstatným.

147
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Zároveň zde, naproti sbírce Khamori luluďi a Khamutno kamiben, zaznívají jména a
osudy konkrétních lidí z osady, z Oláhovy minulosti. Je to ovšem dáno tím, že zmíněná
první sbírka neobsahuje, oproti této poslední sbírce, ony básně v próze či kratší prozaické
útvary, které právě svou částečnou epičností vybízejí k prezentování lidských osudů,
příběhů a situací. Jako by nás autor nejprve ve své první sbírce vůbec seznámil se svým
životním „podhoubím“, z kterého vychází a čerpá, aby nás posléze v dalších knihách
zavedl hlouběji, přímo ke konkrétním lidem. Sbírka Khameskere čhave se nese téměř celá
v tomto duchu,

Amaro drom pal o udut kombinuje básně právě s těmito kratšími

prozaickými útvary, které tvoří asi jednu třetinu knihy. Myslím, že je možno je nazvat
básněmi v próze, poněvadž zachovávají jistou poetičnost sdělení. Zacházejí se stejnými
gesty a výrazovými vlastnostmi, které autor užívá i v „klasických“ básních.
Překladatelů básní této sbírky je uvedeno v úvodu hned několik. Bohužel není u
každé konkrétní básně uvedeno jméno příslušného překladatele (vyjma níže citované
eponymní básně, kterou přeložil J. Červenka, jehož překlad použiji). Již z tohoto
prozaického důvodu zvolím překlady své vlastní.
3.2.3.1 HISTORICKÁ REFLEXE

Báseň Amaro drom pal o udut 148 , stejnojmennou s názvem celé sbírky, můžeme
považovat za stěžejní, protože svým způsobem předznamenává její celkový ráz. Jedná se o
rozsáhlou poému, která pojednává o utrpení Romů napříč staletími, o nemožnosti najít
někde na zemi klid a spočinutí. Báseň je plná určitých stereotypních ustálených výjevů,
které můžeme přirovnat k obrazům romantických malířů zachycujících život Romů.
Neubírá to nic na její naléhavosti a z hlediska klíčových historických bodů na pravdivosti,
je zde cítit určitá stylizace do Roma staletím zkoušeného.
Cesta Romů začíná v Indii, o které mluví jako o matce Romů.
E phuv leskeri e Indija,
than baro leskero;
dajori leskeri
pre luma les anďa,
pro verdan les thoďa.149

148
149

Jeho zemí je Indie,
pravlast jeho veliká,
jeho matka,
na svět ho přivedla,
na vůz posadila.

Amaro drom pal o udut. s. 16 - 27
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Odtud je však, podle Oláhových veršů, vyhnali muslimové, doslova krutý Timur150.
Romové poté putují světem, hlad a bída je sužuje, ale srdce jejich zahřeje vzájemná
blízkost, večery u ohně plné písní a vyprávění pohádek.
Džan Roma, džan
kaľa bokhate,
džan pal o kham dromeha,
džan giľorenca,
e bokh o meriben
le Romenca.151

Jdou Romové, jdou,
jdou vždycky o hladu,
jdou s písní za sluncem
a hlad a smrt jdou s nimi.

Následuje dlouhé naříkání nad nepřízní osudu, odvržením ze strany gádžů, které
pramení především v odlišnosti jejich barvy kůže. Objevíme zde i hořekování Bohu, které
se stupňuje až do určitých výčitek, což se ne zcela shoduje s pokorným křesťanským
přijímáním života se vším, co s sebou přináší. Oláh, sám hlubokého křesťanského vyznání,
zachytil svébytné pojímání zbožnosti u Romů, která sama o sobě v jeho posledních dvou
sbírkách tu a tam krystalizuje na povrch, ale ve valné většině je již překrývána uvědomělou
křesťanskou vírou.
o Roma le Devles vičinen:
O Devla, Devla,
soske amen na les,
soske amen na kames?
(...)
Soske ča len,
ča len, le gadžen?
Soske o khamoro,
soske o čhonoro
na asal the pre amende?
Soske savoro des ča len?152

Romové Boha volají:
Bože, Bože,
proč nás nepřijmeš,
proč nás nemiluješ?
(...)
Proč jen jim,
jen gádžům,
proč se slunce,
proč se měsíc
neusměje i na nás?
Proč dáváš všechno jen jim?

Dále upozorňuje na tradici kovářské práce a romské hudební umění, vzývá Romy
k hrdosti a uvědomění si náležitosti ke svému národu, aby v zápětí opět popisoval utrpení
jimiž Romové procházeli (např. Andre Francija amen ľivinenas / le čhaven pro rukha
umblavenas! – Ve Francii nás stříleli

/ děti na stromech věšeli!)153 a nadále prochází. Náplň celé

básně jaksi osciluje od pocitů fatální nespravedlnosti a beznaděje po vizi světlé
budoucnosti klíčící z boje proti nepřízni osudu, výzvy k obrodě romského národa.
Následující verše jsou věnovány historickým událostem s patinou utrpení, které provázely
kroky Romů. Jde mimo jiné o holocaust, vyhánění Romů z mnoha evropských zemí a
150
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jejich popravy pověšením, které měly mít funkci výstrahy všem ostatním Romům, kteří by
chtěli vstoupit do dané země atd.
Na druhou stranu je pozitivní vztah k pocitu romství v dnešní době relativizován i
přístupem některých Romů samotných, kteří se za něj stydí. (Vaš pengero kalo muj ladžan /
pengere dromehe korkore džan.

– Za černý obličej se stydí / sami svou cestou jít chtějí)154. To ovšem

lze považovat jako jasný důsledek jejich věčného pronásledování a života v nepokoji. Dále
vybízí Romy k získávání vědomostí, vzdělání, v čemž vidí jejich budoucnost. Chce uznání
gádžů, ale společně s udržením si romství. Naději spatřuje v pospolitosti Romů, v jejich
jednotě. (Ľikeras jekh paš avreste / jekhetane / avas sar jekh manuš. – Podporujme jeden druhého /
držme pohromadě.)

155

Na závěr opět vstupuje na scénu Bůh, ale nikoliv ve formě volitelného

osobního duchovního cítění, ale v zcela konkrétní neotřesitelné podobě, kterou je Ježíš
Kristus, světlo hodné následování.
Tuto báseň jsem však poprvé nečetla v autorově poslední sbírce, nýbrž již
v periodiku Romano kurko z roku 1994. Byla o více než polovinu kratší a téměř totožná
s nynější verzí, ovšem až na pár detailů týkajících se lexika. Romská slova převzatá ze
slovenského jazyka jsou nyní nahrazena původnějšími romskými výrazy, snad jako snaha o
zdokonalení a podtržení myšlenky o udržení romství, kterou autor vyjadřuje v později
dopsané části této básně. Daná slova v původní verzi básně byla pro autora nejspíše
přirozenější, poněvadž je použil automaticky, nicméně jejich přepis má velkou výpovědní
hodnotu právě v souvislosti s naléhavým voláním po původním romství.
verše z RK ( r. 1994)

totožné verše z ADPU ( r. 2006)

... pro svetos les anďa

... pre luma les anďa
(na svět ho přivedla)

... o čhonoro tiro ujcus ela

... o čhonoro tiro kak

(měsíček bude tvůj strýc)

(a měsíc strýcem)

... a mišlin pre mande
(a mysli na mě)

... u gondolinen pre mande
(a myslete na mě)

Báseň Baro meriben – Holokaustos (Strašné umírání – Holocaust) je věnována holocaustu
Židů a Romů, pietní vzpomínce na tyto tragické události druhé světové války. Autor zde
154
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píše o bolesti, která byla mnohým lidem způsobena a mluví konkrétně o Němcích, jako o
těch, kteří jsou tím vinni. Opět ovšem neobviňuje samotné lidi, ale neurčitou zlou sílu,
která podněcovala jejich chování: Pre phuv anďa o beng baro nasvalipen. (Na zem seslal ten zlý
strašnou nemoc)156.

A tato síla začala okupovat jejich srdce. Jak je patrno z vícero Oláhových

básní, ale i básní ostatních romských autorů, tak právě ze srdce vychází vše, veškeré
pozitivní, ale i negativní chování: Andro jila sas but le Ňemcen fašisko bengipen (V srdcích mělo
hodně Němců fašistické zlo/neřád)157.

Je zde přítomen i tolik opakovaný motiv slunce, nyní jako nositele života a lidskosti, která
se s příchodem války vytratila, právě tak jako se ztrácí slunce při svém západu: O kham
kerado zapejľa... / Kaj pes garuďa pal e phuv o manušiben? (Žhavé slunce zapadlo... / Kde lidskost se na
zemi ukryla?)158. Na závěr

vybízí všechny lidi, aby na tyto hrůzy nikdy nezapomínali.

V následující básni s názvem Soske amen murdaren (Proč nás zabíjejí) se již přelévá
historická reflexe zcela plynule do problémů současnosti, které se ovšem nesou ve stejném
duchu. V minulosti byli Romové vyháněni násilím z různých zemí, dnes se toto oficiálně
nepraktikuje, ale výsledek je de facto stejný. Někteří kvůli palčivé společenské a sociální
situaci v naší zemi prostě odejít musí: So amen kerďam avre nipen / hoj amen maškar peste na
kamen (Co jsme udělali ostatním národům

/ že nás mezi sebou nechtějí) 159 . Celá tato báseň je

koncipována jako sled otázek, rázných a pádných,...:
Soske amen maškar pestar
čhiven avri,
maren, murdaren?
Soske amare čhave, o romňija
andre dar phiren avral...
Soske amen na muken pro diskoteki,
andre karčma?
Soske na muken le čhavoren
pes te palpaňaren pro ňardžardo?160

Proč nás ze svých řad
vyhazují ven,
bijí, zabíjejí?
Proč naše děti, ženy
se strachem venku chodí...
Proč nás nepouštějí na diskotéky,
do hospody?
Proč nepouštějí děti
koupat se na koupališti?

... které jsou v závěru zodpovězeny velmi jasně a striktně. Jsou zakončeny odpovědí, jejíž
obsah je přes svou obsahovou nadutost bohužel praktikovanou skutečností: Ča vaš oda, hoj
sam aver sar on

/ gadže (Jen proto, že jsme jiní než oni / gádžové)161. Zbývá snad jen opětovně

vyzívat k toleranci: Rodas manušano čačipen / rodas e tolerancija! (Hledejme lidskou spravedlnost /
hledejme toleranci!)162.
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Pietní vzpomínku autor nevěnuje jen obětem holocaustu, ale i událostem nedávno
minulým, jako jsou například povodně v Jarovnicích, kde několik Romů přišlo o život.
Opět je tu srdce, které pláče, srdce jako centrum veškerých emocí: Jarovňicate le Romenge / o
jila bare dukhenca čuľan / bare apsenca (V Jarovnicích Romům / roní srdce samou bolestí / velké slzy)163.

3.2.3.2 KRESŤANSKO KIJOLAV – KŘESŤANSKÝ DOVĚTEK

Tímto názvem je uvozeno několik básní a překladů Matoušova evangelia umístěných na
závěr Oláhovy poslední sbírky. Všechny tyto básně pojednávají o Bohu a o autorově silné
víře v něj. Všechny jsou zároveň propojeny s prosbou o zastání se Romů. V takových
básních promlouvá Oláh k Bohu či k Panně Marii. V jiných básních naopak promlouvá
k Romům a vybízí je k hrdosti a k víře. Zdůrazňuje však i snahu Romů o nápravu věcí, ne
jen pasivní očekávání pomoci shůry.
Sikhľuven čhavale,
sikhľuven čhajale,
savoro amen o Del dela,
andro amaro šero
kaľi rat na ela.
...
na ladžas pes Rom Romestar,
ľikeras pes le Devlestar!164

Učte se kluci,
učte se holky,
vše nám dá Bůh,
v našich hlavách
černá noc nebude.
...
nestyďme se Rom za Roma,
držme se Boha!

Zorale pre peste mušinas
buťi te kerel,
pre amare jila.
Pro khoča pheras u mangas,
kaj amenge o Del te odmukel
amare bini,
te oda na kereha,
andro kaľipen našuvaha.165

Tvrdě na sobě musíme pracovat,
na našich srdcích.
Na kolena padáme a prosíme,
ať nám Bůh odpustí
naše hříchy,
jestliže to neuděláme,
v temnotě se ztratíme.

Objevuje se zde i představa propojení a vázanosti boží milosti s otevřením srdce
gádžů. V těchto verších to není jen obraz šťastného života blíže nedefinovaného, který
Romy po vyslyšení proseb směřovaných k Bohu bude očekávat. Ono spasení a lepší život
Romů je dáván do souvislosti s otevřeností gádžů.
Šunla o Del amaro dukhiben,

Bůh zaslechne naší bolest,
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andal jilo amaro.
Lela amen avri andal o kaľiben,
peraha pro khoča
andro leskero parňipen.
O vudud kerado amenge
andro jilo švicinela,
o vudar ko gadže
amenge jekhvar
pre calo luma phundravela.166

z našich srdcí.
Vyzvedne nás z temnoty,
padneme na kolena
v jeho záři.
Žhavé světlo
se nám v srdci rozežhne,
dveře ke gádžům
se nám jednou
na celém světě otevřou.

3.2.3.3 OLÁHOVO OSOBNÍ POSELSTVÍ

Záměrně je název této podkapitoly umístěn na samý závěr velkého oddílu věnujícího
se tématice Oláhovy poezie. Mohla by sem být zařazena v podstatě valná většina jeho
básní, protože v sobě nesou jistou dávku kazatelství, ale nikoliv nadřazeného a
nepřístupného, ale pokorného a přicházejícího s výzvou a neodkladnou prosbou. Z důvodu
symbolické tečky se tento název kapitoly objevuje až na tomto místě, je signifikantní k
názvu celé autorovy poslední sbírky. V celé této knize se vyskytuje autorových odkazů
k pravým lidským hodnotám nespočet. Níže vybírám citace ze tří z nich, které odráží určitý
extrakt z Oláhovy tvorby a potažmo také z jeho filozofického postoje k životu. Ať již je to
deklamace jeho romského původu, ovšem zároveň v jednotě jeho osoby a ostatních lidí, a
to z pohledu skutečných životních hodnot ...
Me som Rom,
sar the aver manuš,
sar o aver pes uľiľom,
kovle, kerade jileha,
perdal o čačipen,
so hin perdal savore
- o Del!167

Já jsem Rom,
jsem také jako jiní lidé,
také jako jiní jsem se narodil,
s měkkým a vroucím srdcem,
pro pravdu,
která je pro všechny
- Bůh!

... tak melancholické vzpomínání na osadu, které v autorovi vyvolává blažené pocity ...
Miro terňipen pre vatra ačhiľa,
ďives so ďives džal
andro phuripen,
168
andro jilo man baro kamiben.

Mé mládí zůstalo v osadě,
den za dnem jde
směřuje ke stáří,
v srdci chovám velkou lásku.

... a láska k zemi, přírodě, jakožto symbolu čistoty a zdraví, provázanosti člověka se zemí,
který jedině za této podmínky může být vyrovnaný a šťastný.
Kamav tut, phuvije,
sar o luluďa

Miluji tě, země,
jako květiny
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kamen o paňi the o kham.
Tuha miro jilo
bachtalo the sasto!169

169

milují vodu a slunce.
S tebou je mé srdce
šťastné a zdravé!

Amaro drom pal o udut. s. 96
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4 TÉMATICKÉ PARALELY V TVORBĚ NĚKTERÝCH
ROMSKÝCH BÁSNÍKŮ K POETICKÉMU DÍLU VLADA
OLÁHA
V této kapitole budu pojednávat o tematických okruzích z děl některých romských
básníků, které se shodují s tématy básní Vlada Oláha. Ba co víc, shoda není jen ve výběru
témat a poetických obrazů, jež obsahují, ale často i ve formě jejich zpracování, téměř
totožném výběru slov, což mimo jiné pokazuje na to, že romská poezie v sobě nese jak
obrazy a slovní spojení ze starých romských folklorních útvarů, tak jistou paměť romského
národa, jednotící myšlenku. Některá slova se neustále opakují, jako by v sobě nesla jistou
sílu, která romsky píšící autory přitahuje, jako by byla nezbytnými součástmi vyjádření
jejich pocitů, a stejně tak nezbytnými i pro romského příjemce těchto sdělení. Naopak
neromskému čtenáři však tyto vyjádření mohou vyznívat jako klišé170.
Některé básně psané romskými autory zcela, jiné částečně, odrážejí písňové texty
starých romských lidových písní. Po stránce obsahové pak volbou témat a jejich
uchopením. Jedná se zejména o písně sociálně zabarvené, milostné, žalostné. Objevují se
zde metaforická vyjádření prožívání pocitu dějinné nespravedlnosti – obraz Roma, který je
neustále na cestě; jeho věčné neutěšené putování po světě, při kterém nikde nenalézá
klidný domov, jen hlad a bídu, což však vyvažuje pospolitost Romů v písni, tanci,
vyprávění, tradicích. Z básní je často cítit touha po tom, aby tomu tak bylo i dnes, kdy však
současná společenská situace tento stav narušila, volání po romské jednotě prostřednictvím
archetypálních vzpomínek. Dále pocit samoty ve své existenci na tomto světě, který se
váže na obraz matky, žalu nad její ztrátou. Nalézáme zde i obraz nespravedlivého
nezvratitelného lidského údělu, který je umocňován jako by marným voláním po boží
náklonosti a vyvažován snovými představami např. o zahradě plné černých růží (vyjadřuje
hrdost na svůj původ, potřebu jeho hmotného uchopení, protipól k odmítavosti majoritní
společnosti) atd. K těmto metaforám se váží tradiční epiteta konstans, např. černá zem,
černý chléb, černá smrt atd.,
Jan Horváth
Kaľi ruži
Kale jakha, kale jakha,
soske jon roven?

Černá růže
Černé oči, černé oči,
proč pláčou?

170
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Komentář [P4]: No a vypadla ti z toho
ta metaforika, epiteta konstans právě nejsou
úplně tematické složka.

O šil, e bokh, o meriben,
andro jilo o phariben.

Zima, hlad, bída,
v srdci smutek.

Rudolf Mirga
O Roma hin korkore

Romové jsou opuštění

Hem o bokh
the o mariben,
sako ďives
has lengro chaben.

Vždyť hlad
a bída
každý den
byl jejich pokrmem.

O jilo len dukhal,
sar sako pre lende phenel:
Khatar o kale avle,
odoj mi džan pale! 171

Srdce je bolí,
když každý o nich mluví:
Odkud ty černí přišli,
tam ať jdou zpátky!

To, že se takové množství folklórních podkladů v romské poezii udržuje, je mimo
jiné proto, že „romský folklór je jedním z důležitých projevů vlastní etnické identity
Romů.“172 Právě při vzniku současné romské poezie, v kontextu etnoemancipačních snah
Romů,

má

folklórní

odkaz

svůj

význam

v přenosu

vzpomínkového

dědictví

(archetypálního či reálného) z dob, kdy ještě neexistoval žádný písemný záznam romského
slovesného umění, a kdy Romové vlastně ani neměli možnost vystupovat se svými postoji
či uměleckou činností. Podobně se Češi ve svých dílech vraceli k lidové tvorbě, jak
v dobách pro český národ nejistých, tak v dobách snahy po rozkvětu české literatury a
umění vůbec (např. romské výtvarné umění je také plné starých lidových výjevů): „V
kulturních dějinách našich národů se střídají období, kdy lidová tradice, zejména její
umělecká složka, hraje důležitou, někdy dokonce prvořadou úlohu v národní kultuře, s
časovými rozmezími, v nichž se na tuto součást našeho kulturního dědictví až neprávem
zapomíná. Stačí snad vzpomenout význam folklóru pro počátky novodobé české a slovenské
literatury, hudební kultury i výtvarného uměni, návrat k tradicím lidového umění v období
po první světové válce, který byl nejen reakcí na nezájem o tuto složku národní kultury,
jenž vznikl na přelomu století z opozice proti romantickému přeceňování lidové kultury, ale
nepochybně byl i odrazem tehdejšího našeho národního postavení. Podobná situace
nastala také za druhé světové války, v období národní poroby, kdy v projevech lidové
kultury se hledala "národní síla", "národní vědomí."“173
Svá tvrzení budu ilustrovat na ukázkách z básní jednotlivých autorů. Básně
publikované pouze v periodikách byly často bez překladu, proto u nich uvádím svůj vlastní
171
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překlad. Svůj překlad uvedu i u básní Jana Horvátha z knihy Tumenge – Vám. Jako
překladatelé jsou v závěru knihy uvedeni J. Vavroš, M. Hübschmannová a autor, ale jejich
jména nejsou již ke konkrétním básním přiřazena. Zároveň jde také o překlady dost
přebásněné a ne vždy by jejich česká varianta odpovídala právě zvolenému úryvku. U
básní M. Reiznerové (ze sbírky Suno – Sen a z periodik) uvádím překlady M.
Hübschmannové. Taktéž u sborníku Romane giľa – Romské písně uvádím překlad M.
Hübschmannové a V. Sloupa, třebaže jejich autorství překladů také není k jednotlivým
básním přiřazeno. Jejich překlad formálně koresponduje s romských textem, což je pro
mou práci praktičtější, nežli volné přebásnění. Zároveň přikládám v poznámce u každé
básně, kde a kdy byla publikována.
Včetně shodných témat a forem se vyskytují v romské poezii i taková, která naopak u
Oláha nenalezneme. Jde například o žánr balady, delší členité spíše epické básně. Takové
najdeme v tvorbě Eleny Lackové, Ladislava Hlaváče, Františka Demetera, Margity
Reiznerové, Ondřeje Pešty či Hany Červeňákové.
Pochopitelně u Oláha, přes veškerou poetičnost jeho básní, nenalezneme intimní
ženská sdělení, která nám přináší například básně Tery Fabiánové, Anny Koptové, Margity
Reiznerové a dalších romských básnířek. Oláh píše o své ženě, příbuzných a známých
z osady, ale například o svých dětech ne. Naopak tento motiv např. v básních Tery
Fabiánové nacházíme. Tato básnířka například také píše o své práci, která je velmi
namáhavá a o svém těžkém životě, který se liší od představ a iluzí, jenž o jeho průběhu
měla v mladí. Naopak Oláh tyto věci vůbec nereflektuje. Možná si jako křesťan nechce
pomyslně stěžovat, ale spíše je to dáno tím, že si svým způsobem plnil životní sen
v podobě nabývání vzdělání a jak sám přiznává, na jeho ženě ležela ta tíha s kompletní
péčí o děti a chod domácnosti, zatímco on studoval a věnoval se různé kulturní činnosti.
V Oláhově tvorbě také téměř nenalezneme krátké folklorní útvary připomínající texty
romských lidových písní, jako je tomu například v tvorbě Vojty Fabiána. Jisté odkazy na
lidový romský folklór u Oláha sice objevuje (viz. popis v první části této kapitoly), ale
samotný tento žánr ve své klasické podobě ne. V tomto žánru, ale nejenom v něm se
vyskytují slova jako o šingune, o benga („policajti“) či e bertena (vězení), která taktéž
nenalezneme v žádné Oláhově básni. Tyto básně jsou také většinou kratší, dělené na sloky
s jasnými rýmy, rytmem. Oproti tomu jsou Oláhovy básně rozsáhlejší, dělení na sloky
téměř neobsahují a jejich rytmus je nepravidelný.
Vojta Fabián
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Nane so te pijen
nane so te chan
o šingune roden man
taj kamen te ľidžan

Není co pít
není co jíst
policajti mě hledají
odvést mě chtějí.

Dživipen hino džungalo
vaš oda hoď som Rom kalo
hjaba rodav buťi
taj som igen bokhalo174

Život je ošklivý
proto, že jsem Rom černý
marně práci hledám
a jsem tolik hladový.

4.1 SLUNCE
Nejen Vlado Oláh často využívá obrazu slunce a země ve svých poetických obrazech.
Tato dvě témata mají skutečně exkluzivní postavení v romské básnické tvorbě. Vezměme
si nejdříve obraz slunce, které je velice často personifikováno, lze s ním rozmlouvat,
figuruje jako odvěký přítel Romů. U mnoha básníků nalézáme dokonce spojení romano
kham, čili romské slunce...
Milan Kurej
Phučav

Ptám se

Kaj o romano khamoro?
Soske na ušťel?
Šukares na labol?
175
Phučav...

Kde je romské sluníčko?
Proč nevychází?
Krásně nesvítí?
Ptám se...

Jan Horváth
Loľi, kaľi, šargi

Červená, černá, žlutá

Loľi, kaľi, šargi – ola romane farbi.
Romano rat, romano kham, romano
dživipen.
176
Romano kham...

Červená, černá, žlutá – to jsou romské barvy.
Romská krev, romské slunce, romský život.
Romského slunce...

Romské slunce je zkrátka symbolem štěstí, symbolem hrdosti na romství – romipen.
Z básně Jana Horvátha je ovšem cítit optimismus, je pozitivně laděná, oproti taktéž výše
citované básni Milana Kureje, jež vyznívá spíše negativně, jako určitý postesk nad
neexistencí romského sluníčka – spravedlnosti pro Romy.
Jakoby Romové jedině ve slunci spatřovali spravedlnost, pocit bratrství. V básních
Margity Reiznerové slunce představuje radostný romský život. Přívlastek bachtalo kham
(šťastné slunce) je dáváno do spojitosti se šťastným životem Romů. Signifikantní je také
174
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používání snu při vykreslování radostné budoucnosti pro všechny Romy. Sen v tomto
spojení nalezneme u vícero romských básníků, viz. níže. Radostné snové představy fungují
jako protiklad bolestné reality, jako krásný, leč vzdálený iluzorní svět.
Margita Reiznerová
Suno II

Sen II

Suno gejľom,
o Kham našľiľa.
Andro suno les rodavas,
choľamen somas,
našťi les arakhavas.
Andre luluďikaňi bar aviľom,
dikhav, o Roma odoj
saste, bachtale,
khelen, giľaven.
Terďuvas
u dikhavas pre lende,
177
bachtalo kham arakhľom.

Zdálo se mi,
že Slunce zmizelo.
Ve snu je hledám,
rozzlobená,
že je nemohu najít.
Přicházím do zahrady plné květů
a je tu spousta Romů!
Zdraví a šťastní,
tancují, zpívají si k tomu.
Stojím,
dívám se na ně
a nacházím požehnané slunce

V následujících verších už jasně slunce vyvstává jako symbol čistoty a pozitivních,
dobrých věcí, které sídlí i v lidských srdcích, tedy shodná představa slunce jako v Oláhově
díle, tzn. slunce jako cíl životní cesty člověka, jako meta dobra...
Margita Reiznerová
Lačhi kamav te avel!
Šunes?
178
Kamav kham te prindžarel.

Chci být dobrá!
Slyšíš?
Chci poznat slunce.

Emil Cina
Amaro lav

Naše slovo

Čhavo miro, khameha dživ
179
the romane jileha.

Clapče můj, se sluncem žij
a s romským srdcem..

Anna Koptová
Dživeha

Žij

Kaske te phenel,
sar kamav te dživel.
180
Te dživel le khameha.

Komu mohu říct,
jak chci žít.
Žít se sluncem.

... slunce spojováno jak s cestou, skutečnou, fyzickou i přeneseně cestou lidské duše
za světlem, symbolem dobra...
Jan Horváth
Vičinav

Volám

... phundraven tumare jakha,

...otevřte své oči,
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džanen mištes ko san, sar dživen,
kaj san?
Kamen te rodel peskero than,
181
o kham andro tumaro jilo.

víte dobře, kdo jste, jak žijete,
kde jste?
Chtějí hledat své místo,
slunce ve vašem srdci.

Ondřej Pešta
Džavas me svetoha,
ňikas na džanavas,
ča mre duj jakhora
the mre duj pindrore,
182
pal o kham man lidžanas.

Nikoho jsem neznal,
cizí svět, cizí zem,
jen ty moje oči
a ty moje nohy
vedly mě za sluncem.

František Demeter
U sar ňikhaj amari phuv, amaro than
naarakhľam,
džahas amen dureder, puťinahas pal o
183
kham.

A když jsme nikdy nikde nenašli vlastní zem,
putoval jsme dál, dál a dál za sluncem.

... a opět je tu slunce jako starý přítel. Slunce, které žije, není nedotknutelné,
odlidštěné, prokazuje se ve svém konání jako člověk, dobrý člověk, je personifikováno,
dotazováno stejnými otázkami a stejně naléhavě, jako je dotazován Bůh.
Anna Koptová
Luluďi

Květina

Khamoro miro, phraloro tatoro,
phen mage korkoro,
184
kaj našľiľa jekhetaniben romano?!

Sluníčko moje, bratříčku teploučký,
ty samotinký mi pověz,
kam zmizela romská jednota?!

Ladislav Hlaváč
Duj keresta

Dva kříže

Amaro phuro khamoro
peske uchanďa
185
ďinďarde somnakune bala.

Naše staré sluníčko
si učesalo
dlouhé zlaté vlasy.

Obraz slunce představuje zároveň i bohatství Romů. V jejich básních se hojně
objevuje stesk nad (historickým i současným) pocitem, že jim nic nenáleží, oni sami nikam
nepatří a nedostává se jim pochopení a úcty. Tradičním obrazem jediného jejich bohatství
je proto příroda (slunce, země, měsíc...). Třebaže již po světe neputují, žijí usedlým, často
městským způsobem života, tato archaická vize se táhne jako nit celým korpusem romské
poezie...
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Jan Horváth
Khere

Doma

Tu sal barvalo, romano čhavoro!
Calo svetos tiro ehin,
186
nebos, čar, kham.

Ty jsi bohatý, romský chlapče!
Celý svět je tvůj,
nebe, tráva, slunce.

Jan Horváth
Kamav...

Chci...

Kamav o kham te asal.
Kamav le čhoneha te khelel.
Kamav le čercheňendar te phučel,
187
so le Romen užarel.

Chci aby se slunce smálo.
Chci tančit s měsícem.
Chci se se zeptat hvězd,
co Romy čeká.

4.2 ZEMĚ
...stejně tak tomu je i s obrazem země, která je velice často označována jako amari
daj (naše matka). Jako by se Romů ujala, stala se jejich patronkou. Opět nalezneme více
shodných prvků s Oláhovou poezií. Za nejpodstatnější a nejmarkantnější považuji ten,
který představuje zem jako obraz síly a čistoty, která je ovšem zkoušena lidmi. Lidé ji ničí,
ubližují jí, ale ubližují si i navzájem mezi s sebou, což zapříčiňuje ztrátu jednoty se zemí,
která je tolik potřebná pro lidské fungování na tomto světě. V tomto bodě spatřuji opravdu
moderní myšlení romské poezie, myšlení ekologické a kosmopolitní. Obroda lidských
srdcí je přímo úměrná životu provázanému se zemí a potřebě očisty země.
V následující básni dokonce země sama promlouvá o svých trápeních. Za důležitý
považuji mimo jiné poslední verš: a tumen bisterďan pre ma (a vy jste na mě zapomněli).
Tuto myšlenku můžeme sledovat i v Oláhově tvorbě: fakt, že lidé nejsou nevědomí, pouze
zapomněli, na to, co je dobré, čisté. Je tu ovšem stále možnost rozpomenutí se. V tom
spatřuji důležitost těchto básní, mají de facto výchovný charakter, ovšem s cílem nepůsobit
na jednoho konkrétního jedince, ale na všechny lidi. Naprosto kosmopolitní nadhled nad
žabomyší války ohledně barvy kůže a podobných lidských malicherností, kterými se
„moderní“ člověk často naprosto scestně zaměstnává.

186
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Margita Reiznerová
E phuv merel

Země umírá

Čhavale mire,
visaľon ke ma pale,
hazden pal ma o bara,
phares len ľikerav,

Děti moje,
vraťte se ke mně,
sejměte ze mě to kamení,
už je neunesu,

HORVÁTH, Jan. Tumenge – Vám. s. 48
HORVÁTH, Jan. Tumenge – Vám. s. 44
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imar na birinav,
merav andre dukh.
Phares merav,
bari dukhaďi som,
zlabarďi,
baro džungipen pre ma
188
a tumen bisterďan pre ma.

nemohu dál,
umírám v bolestech,
těžce vypouštím dech,
jsem celá spálená,
kolik je na mě špíny!
A vy jste na mě zapomněli.

Margita Reiznerová
O manuša preačhile te asal,
phiren khatar peste sar nasvale,
daran jekh avreske te dikhel andro jakha,
sar te phučenas le jakhenas:
ko hin došalo? Ko hin došalo, kaj imar
našťi dživas
pre kadi phuv?
...
189
Savore sam došale.

Lidé se přestali smát,
chodí kolem sebe jako nemocní,
bojí se podívat do očí jeden druhému,
jako by každý očima se ptal:
kdo je vinen?
Kdo je vinen, že nemůžeme dál
žít na této zemi?
...
My všichni jsme vinni.

V básních Emilie Noskové země nemluví sama za sebe, je promlouváno za ní, ale
základní idea zůstává totožná...
Emilie Nosková
Dikhav rado e phuv
Dikhav rado ňebos le čercheňenca,
kaj šukar hin, ajso tajemno,
te raťi našťi sovav,
pro ňebos dikhav,
la phuvaha vakerav:
Dikh, phuvije amari,
tu tel o ňebos pašľos,
tiro nav mi avel sasto the bachtalo,
pal tute savore džene phiras,
vaš amenge tu cerpines,
aľe ňič na phenes.
Chanen tut, durinen, valki tutar keren.
Calo sal dukhaďi, strapimen, aľe ňič na
phenes.
O džene tutar na bajinen, na avel lenge pre
goďi,
kaj savoro, so amen hin
190
tu amen des.

Mám ráda zemi
Pozoruji ráda nebe s hvězdami,
jak je krásné, takové tajemné,
když v noci nemůžu spát,
na nebe se dívám,
se zemí rozprávím:
Podívej, země naše,
ty pod nebe se rozléháš,
tvoje jméno ať je zdravé a šťastné,
po tobě všichni lidé chodí,
za nás trpíš,
ale nic neříkáš.
Kopeme tě, díry děláme, valky z tebe vyrábíme.
Celá jsi bolavá, ztrápená, ale nic neříkáš.
Lidé se o tebe nestarají, nedochází jim,
že vše, co máme
nám dáváš ty.

Emilie Nosková
O džene na džanen, so len užarel.
Phuj hine, nalačhe, savoro peske
zavidzinen.
191
Te ajse avena, o svetos našavena.

Lidé nevědí, co je čeká.
Ošklivý jsou, zlí, všechno si závidí.
Když takoví budou, svět se vytratí.
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Reiznerová věnuje zemi a výše zmíněné vizi celou báseň E phuv – amari daj, která
je vlastně určitou baladou, kde země rozmlouvá s měsícem, hvězdami... Je povznesena na
nebesa, kde je měsícem a hvězdami omyta od špíny, kterou na ní lidé zanechali. Na nebi je
šťastná, je vybízena zůstat tam, ale ona se chce vrátit dolů za lidmi, za svými dětmi,
protože na ně nezanevřela:
Miro than odoj, kaj hin mire čhave.
Som e Phuv. Hin man dino te rodzinel,
192
le čhaven te ľikerel.

Mé místo je tam, kde jsou moje děti.
Jsem zem. Mým údělem je, abych rodila,
své děti chovala a živila.

Země má také často přívlastek černá – kaľi phuv, a to jak v tvorbě Oláha, tak řady
dalších básníků. Je to staré, tradiční sousloví. Na Štědrý večer si takto Romové obřadně
přáli:
...o Del tumen te adinel, te dživen jekh avreha, sar odi kaľi phuv le kale mareha. (... Aby Vám Pánbůh
požehnal, abyste žili jeden s druhým, jako ta černá zem s černým chlebem).

A. Scheinostová píše o

volbě „tradiční, eventuálně mimočasové, archetypální tématiky, vyjádřené obyčejně
ustálenými verbálními spojeními a neměnnými básnickými obrazy, jež mají svůj původ ve
folklorní tradici.“193
Tera Fabiánová
Av manca
Te manca aveha, te manca dživeha,
kamaha pes amen,
194
sar odi kaľi phuv le kale mareha.

Pojď se mnou
Pojď se mnou, budeme žít spolu,
jak s černým chlebem černá zem.

Marta Bandyová
O kalo manuš
the e kaľi phuv
195
paš peste ačhol.

Černý člověk
a černá země
při sobě se drží.

Agnesa Horváthová
Rado tut dikhav

Mám tě ráda

E kaľi phuv miri daj,
196
vaš oda me la kamav.

Černá země je má matka,
proto ji miluji.

S tématem země je spojeno ovšem i pátrání po vlastním původu ...
František Demeter
Romaňi čirlatuňi phuv

Dávná romská země
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Kaj odi čirlatuňi phuv, so sas amari?

197

Kde je ta dávná země, co naše bývala?

Následující verše jsou ukázkou jednoho z krásných metaforických pojetí obrazu
země a příchodu noci ...
Elena Lacková
E balada

Balada

Le Khameskero muj loľol
andre uripen, o ďives našľol.
198
E rat učharel e phuv kaľa lepedaha.

Ústa se slunci červenají
ve svítání, den se ztrácí.
Noc zakrývá zem černým přehozem.

Personifikace je při užívání obrazu země přítomna velice často, ale nejen u ní, ale i u
jiných vesmírných těles. V romské poezii jsou zkrátka tyto elementy živé, mají duši, jsou
živé stejně tak jako lidé. Tato představa se samozřejmě nevyskytuje jen v romské poezii,
ale i v beletrii, přičemž obě tyto literární formy v tomto navazují na staré tradiční romské
představy o přírodě a jejím mystickém přesahu do života lidí.
Společně s personifikací můžeme vidět v následujících verších opět mistrnou
metaforu přicházející noci...
Rudolf Mirga
Duj keresta
Amaro phuro khamoro
peske uchanďa
ďinďarde somnakune bala.
Pro šero thoďa
kaľi, bari staďi.
O čercheňa le čhoneske vakeren so
199
dikhle.

Dva kříže
Naše staré sluníčko
si učesalo
dlouhé zlaté vlasy.
Na hlavu posadilo
černý, velký klobouk.
Hvězdy vypráví měsící,co viděly.

4.3 MATKA
Dalším, velmi častým obrazem v romské poezii je matka. Jedná se o motiv starý,
tradiční (oproti „nové“ obrozenecké tématice), jenž se táhne napříč jak romskou poezií,
prózou, tak tradičními i novými písněmi. A to povětšinou ve formě stesku nad její ztrátou,
či nad jejím stářím. Matka je velebena, často je k ní promlouváno přímou řečí, přestože
třeba již není mezi živými. Je oslovována s velikou něhou.
Obraz maminky je tedy obecně velice častým námětem jak v romské poezii, tak i v
beletrii. Z těchto děl je cítit obrovská fixace autorů na své maminky a jasná potřeba
197
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deklarace a vybití smutku nad její ztrátou. Ony plačtivé vzpomínky a stesky nalezneme jak
u autorek, tak i u autorů, přičemž právě bez ohledu na pohlaví pisatele, jsou téměř totožné.
Jako by symbolicky zastupovaly veškerou bolest, fatální bolest, kterou s sebou ztráta
matky nese. Matka představuje nezastupitelný element v jejich životech.
Některé básně evidentně figurují jako poděkování mamince za její péči, jako chvála
její krásy a dobroty...
Ondřej Pešta
Mri dajori phuri

Moje stará maminka

Chovinďal phares,
mri dajori džanes,
200
hoj kamav tut.

Těžce si mě vychovala,
moje maminko víš,
že tě miluji.

Vojtěch Fabián
Mri dajori

Moje maminka

Kovle vasta mra dajora
taťi angaľi.
Gele gele ola berša,
sar somas cikňori.
...
Akan dikhav savi sas lačhi,
201
te imar nane daj.

Měkké ruce mé maminky
jako teplé uhlíky.
Dávno již odešly ty roky,
co jsem byl maličký.
...
Teď vidím, jaká byla hodná,
když už matku nemám.

Julia Veselá
Mamo

Mámo

Mamo, miri mamo, o dživipen džal
a tu mange phuros.
O jilo man dukhal,
hoj tire jakha zapele.
Savoro tuke dav,
o jilo, o voďi,
e goďi, o vasta,
savoro tuke kija tire pindre
202
thovav.

Mámo, moje mámo, život jde
a ty mi stárneš.
Srdce mě bolí,
že tvoje oči vybledly.
Všechno ti dám,
srdce, duši,
rozum, ruce,
všechno ti k tvým nohám
složím.

V básních vypovídajících o stesku nad ztrátou matky, jsou často užívány metafory a
eufemismy. Tedy jemnější a mírnější slova a slovní spojení zastupují ten jasný bolestný
fakt, který umírání představuje.
Ondřej Pešta
Mira dakre kale bala

Černé vlasy mojí matky

Sar joj čori merelas,
savore Roma rovenas,
lakre bala dobašade,

Když má matka umírala,
romská vatra zaplakala,
do hrobu jí spouštěli,
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sar la andre hrobos thode.

203

černé vlasy dozněly.

Malvína Lolová
Siroti ačhiľam

Sirotci jsme zůstali

Imar koleske duj berš,
sar mira lačha dajora
204
o Devloro ke peste iľa.

Už jsou tomu dva roky,
co si mou milou maminku
Bůh k sobě vzal.

Jan Horváth
Mamo miri

Mámo moje

Mamo miri, andre kaľi phuv
pašľos,
na dikhes, na šunes,
sar miro jilo ratvaľol
205
pal tute, mamo miri?

Mámo moje, v černé zemi
ležíš,
nevidíš, neslyšíš,
jak mé srdce krvácí
po tobě, mámo moje?

Z básní je cítit nezlomný pocit samoty na tomto světě bez přítomnosti matky, místy
se u autorů vyskytuje její obraz v rámci snu, hledají ji, chtějí s ní mluvit. Matka
představuje fatální, nezastupitelný element. Jedna Romka mi na pouti Matice romské na
Svatou horu u Příbrami říkala, že se každý večer, nebo když má strach v průběhu nějaké
nemoci či z nastávajících nepříjemných životních situací, modlí k Bohu a ke své matce.
K tomuto tvrzení se připojili i ostatní.
Emil Cina
Suno

Sen

Rodav, me rodav,
mira dajora,
o suno phenel:
206
Tu imar na užar!

Já hledám, hledám,
moji maminku,
sen říká:
Už nečekej!

Elena Červeňáková
Muľa mange mri dajori

Zemřela mi moje maminka

Muľa mange mri dajori
sas terňi,
aľe pharo mange igen sas.
Bo mri dajori bari lačhi sas.
207
Sar me akana pre ada svetos avava?

Zemřela mi moje maminka
byla mladá,
ale tolik těžko mi bylo.
Protože moje maminka byla velice hodná.
Jak já teď na tom světě budu žít?

V mnoha verších je k mamince promlouváno, i když už není mezi živými. Je cítit
potřeba, byť imaginárního, slovního kontaktu s maminkou...
Milan Kurej
Mri kedvešňi dajori!

Moje milovaná maminko!
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Nane oda ďives, rat, mri kedvešňi dajori,
208
kaj me pre tute na duminavas.

Není takový den, noc, moje milovaná
maminko,
kdy bych na tebe nemyslel.

Agnesa Horváthová
Miro suno

Miro suno

Mri phuri dajori,
kamas bi tumenca
andro gav te phirel
the mire phralenca
209
pale te bavinel.

Moje stará maminko,
chtěla bych s vámi
vesnicí chodit
a s mými bratry
zase si hrát.

Dezider Giňa
Daje miri

Matko moje

Miri dajori phuri sal,
romňi nasvaľi.
Pharo mange pal tute,
210
kamav te el paš tute.

Moje maminko byla jsi stará,
nemocná žena.
Stýská se mi po tobě,
chci být u tebe.

4.4 VERŠE „OBRODNÉHO“ CHARAKTERU
Verše „obrodného“ charakteru se objevují podobně jako v tvorbě Vlada Oláha
v základních třech podobách. Pracovně je můžeme nazvat: vyzývající, kárající a lítostné,
přičemž u většiny autorů nalezneme kombinaci těchto forem. Obecně se dá říci, že tato
tématika je u romských básníků velice frekventovaná. V tomto místě narážíme na
skutečnost, že romská poezie nevzniká pouze jako estetická záležitost, nese v sobě určité
poselství, má za úkol bojovat za Romy, za romství. Řada romských básníků jako by vzala
na svá bedra úkol určitého osvětového působení jak na Romy, tak na Neromy.
Hübschmannová: „ ... společným rysem, který se do určité míry také projevuje v tvorbě
všech romských autorů – přestože po formální stránce s ním každý nakládá jinak – je
oslava romipen, vlastenecká výzva: Upre, Roma! (Vzhůru, Romové!) a dále prosba
adresovaná gádžům, aby s Romy jednali jako s lidmi. Pro vyjádření takové výzvy je
vhodnější poezie než próza.“211
Jak již jsem zmínila, část této tématiky má formu vyzývající. Podněcuje Romy
k hrdosti na svůj původ, řeč, tradice. Má v nich vyvolat zdravou sebedůvěru pojenou
k jejich původu, která v nich byla po dlouhou dobu tlumena. Do skupiny takovýchto básní
patří z velké části tvorba Jana Horvátha.
208
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Jan Horváth
Romipen
Šunen man, Romale, šunen man, čhavale!
Ľikeren tumenge tumaro romipen,
ľikeren tumenge šukar romano dživipen!
Na kampel pes te ladžal - vaš peskero
212
romano jiloro!

Romství
Poslouchejte mě, Romové, poslouchejte mě,
chlapci!
Udržujte si své romství,
udržujte krásný romský život!
Není třeba se stydět – za své
romské srdíčko!

Ve všech těchto verších promlouvají autoři přímo ke čtenářům, oslovují je, a to
většinou vokativem Romale. Už o něco méně k čtenáři promlouvají v jednotném čísle,
tykají mu. Neromský čtenář zde zůstává pouhým pozorovatelem, protože z obsahu veršů je
evidentní, že jsou určeny právě Romům. Promlouvají k nim jakoby v naléhavé prosbě.
Nesou v sobě naději v potencionální možnost změny současné situace, v které se Romové
nacházejí. Nejsou to odevzdané povzdechy, ale odhodlaná prohlášení.
Milan Kurej
Romale bečaľinen tumen!

Romové, važte si sebe!

Bečeľinen tumen Romale,
bo nane ola love, aňi milioni,
213
kaj o rat amaro te zaprinas.

Važte si sebe, Romové,
protože neexistují takové peníze, ani milióny,
abychom krev naší zapírali.

Marián Gábor
Lačho drom

Správná cesta

Dža, dža lačhe dromeha,
kaj o gadže te dikhen,
save sam aver manuša.
Ma ker peskere phralenge ladž,
sem so pre lende perel,
214
te ke kaľi phuv len cirdel.

Jdi, jdi správnou cestou,
ať gádžové vidí,
jací jsme jiní lidé.
Nedělej svému bratru ostudu,
vždyť co na ně padá,
k černé zemi je táhne.

Marta Bandyová
Ňigda tut ma ladža,
kaj kalo Rom sal,
sem oda ňič,
215
kaj kalo Rom sal.

Nikdy se nestyď,
že jsi černý Rom,
vždyť co na tom,
že jsi černý Rom.

Neromský čtenář je však již brzy zapojen, a to někdy i v rámci jedné básně, kdy
jedna sloka oslovuje Romy, aby již následující apelovala na gádže s prosbou o
porozumění, obrazné otevření očí. Tak je tomu například v básni Romipen od J. Horvátha.
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(Výše je citována část, ve které promlouvá k Romům, níže ke gádžům, přičemž označení
gádžo zde nezaznívá, ale je evidentní, komu jsou verše směřovány).
Jan Horváth
Romipen

Romství

...ma dikh more ča pre amari morči,
dikh a prindžar amaro romano jilo.
Savo hino?
Nane parno, nane kalo,
216
čak amaro, romano!

...nehleď člověče jen na naši kůži,
dívej se a poznej naše romské srdce.
Jaké je?
Není bílé, není černé,
jen naše, romské!

K tomuto typu básní se vážou i ty, jenž se dotýkají otázky rasismu. Kontrast bílé a
černé barvy těmto veršům dominuje. V některých verších je toto téma zpracováno do
metafor, jako např. u Jana Horvátha. Zde symbolické opozice tvoří bílá srna a černá
růže217...
Jan Horváth
Soske?
Jekh phuv, jekh kham
pre parňi sarna the pre kaľi ruža
218
svicenel.
....

Proč?
Jedna země, jedno slunce
na bílou srnu i na černou růži svítí.

další příklad metaforických vyjádření přináší verše Teri Fabiánové, kde se

dovolává své maminky219, aby ji ujistila, že není diliňi čar maškar aver manuša (plevel mezi
ostatními lidmi)

či: hoj na som čori balvaj talo veš (ubohý vítr pod lesem). Celá báseň je ukončena

jasným výkřikem o nemožnosti dělit lidi podle barvy kůže, protože existuje právě jeden
jediný elementární prvek, který všechny spojuje, a to právě to, že jsou lidé. Tato názorová
linka se táhne jak Oláhovou poezií, tak poezií dalších romských autorů.
Tera Fabiánová
Ko som?

Kdo jsem?

La dakere gule lava daraven
miri dar – phen mange mamo,
hoj nane čačo,
kaj amen o Roma sam ča džung
the diliňi čar
maškar aver manuša!
...
Chav tumare voďi, manušale,

Matčina sldká slova tiší
můj strach – řekni mi mámo,
že není pravda,
že jsme mi Romové jen špína
a plevel
mezi ostatními lidmi!
...
Snažně vás prosím, lidé,
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den tumare jile pale,
phenen mange:
hoj na som čori balvaj talo veš,
hoj Rom hin manuš,
220
hoj manuš hin the o Rom!

otevřete svá rdce,
řekněte mi:
že nejsem ubohý vítr pod lesem,
že Rom je člověk,
že člověk je i Rom.

Následující verše se opět dovolávají jediné možné instance, která by měla přežít ve
vzájemném vztahu lidí, a tou je právě člověčenství.
Margita Reiznerová
Trin udara angle tu
Užaren, ko len lela vastestar,
ko lenge lačhes andro jakha dikhela,
taťipen dela,
so zabisterde, pale visarela,
phenela: Av kadaj, dživ!
221
Dživ sar manuš.

Před tebou troje dveře
Čekají, kdo je vezme za ruku,
s láskou jim pohlédne do očí,
dá trochu tepla a připomene, co zapomněli,
řekne – pojď, i ty budeš živ,
živ jako člověk.

Jan Horváth
Bacht

Štěstí

But dživesa predžala, but thuda the maro
le apsenca amare daja le čhavenge dena,
kim avela džives, oda džives,
kana na ela parno - kalo!
222
Ela čak manuš bachtalo...

Mnoho dnů uplyne, mnoho mléka a chleba
se slzami naše matky dají dětem,
než přijde den, ten den,
kdy nebude bílý – černý!
Bude jen šťastný člověk...

O tématu rasismu a o diferenciaci lidí podle barvy kůže nemluví autoři jen
v metaforách. Tento problém naší společnosti někteří označují zcela jasně a otevřeně...
Alena Gronzíková
So me kamav

Co chci

Na kamav but, ča te genel.
Te genel andre miri čhib.
Andre romaňi čhib te vakerel.
Na kamav but, ča man ňiko te marel.
223
Ňiko man te marel, vaš oda kaj kaľi som.

Nechci moc, jen číst.
Číst v mém jazyce.
Romským jazykem mluvit.
Nechci moc, jen aby mě nikdo nebil.
Nikdo mě nebil, za to, že jsem černá.

Malvína Lolová
Rasismu stop!

Rasismu stop!

Oda kajse čudne manuša
bengiňale šerenca
pal ma vriskinenas:
„Denaš andre tiri phuv,
tu meľaľi ciganko!“
224
Meľaľi?

Takoví ti divní lidé
s ďábelskými hlavami
po mě křičeli:
„Běž do svojí země,
ty špinavá cikánko!“
Špinavá?

220

Amaro lav, r. 91 / 4
Romano gendalos, r. 92 / 1
222
HORVÁTH, Jan. Tumenge – Vám. s. 29
223
Amaro lav, r. 93 / 2
224
Lačho lav, r. 90 / 12
221

63

Margita Reiznerová
Soske uľiľom?
Kaj te dikhav, sar pes o manuša maren?
Sar o nange šere le Romen murdaren,
225
andal e phuv traden?

Proč jsem se narodila?
Abych viděla, jak se lidé bijí?
Jak holé lebky zabíjejí Romy
a vyhánějí je z mé rodné země?

Možnou opozici k výše uvedenému typu básní může představovat skupina jiná,
kterou jsem nazvala básně kárající. V nich je Romům vyčítána především nejednotnost,
lhostejnost jednoho k druhému, vzájemné odcizení. Opozice těchto dvou skupin veršů je
však zdánlivá, protože v sobě nesou v podstatě jedno a to samé poselství: výzvu k jednotě
a obrodě Romů, jen za pomoci jiné „strategie“.
Valná většina z nich je opět vedena formou oslovování Romů, přímou konfrontací a
promluvou k Romům.
Milan Kurej
Romale – Romale!
Romale! Rom Romes te bečelinelas,
feder bi pes amenge, le Romenge, dživelas.
Či hin oda feder, te gadžo phenel:
„Kukaj tu, jak še cigani meži sebu
226
neznašaju?“

Romové – Romové!
Romové! Rom Roma kdyby si vážil,
lépe by se nám, Romům, žilo.
Nebo je lepší to, když gádžo říká:
„Kukaj tu, jak še cigani meži sebu neznašaju?“

Anna Koptová
Lungo drom

Špatná cesta

Romale, ušťen upre!
Soske sajekh bisteren?
Lungo drom tumen užarel!
Maťariben tumen diliňarel!
227
Sar kamen te dživel?

Romové, probuďte se!
Proč vše zapomínáte?
Špatná cesta vás čeká!
Opíjení vás oblouzňuje!
Jak chcete žít?

Štefan Červeňák
Soske

Proč?

Kaj našľiľa le romengeri paťiv?
Te amen amari paťiv Romale na arakhaha,
pre kada svetos mištes na dživaha.
...
Romale, sar bare raja ačhiľan,
ča jekhe avres chan!

228

Kam se ztratila romská úcta?
Romové, když naši čest nenalezneme,
na tomto světě dobře žít nebudeme.
...
Romové, jak velcí pánové jste se stali,
jeden druhého jen pomlouváte!

Květa Berkyová
Romale, ma aven pre tumende hamišne.
Amen lačhe jile hin,
savore jekhetane džas,

Romové, nebuďte na sebe hamižní.
My máme dobrá srdce,
všichni společně jdem,
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bo amen jekhe ratestar sam.

229

protože jsme jedné krve.

Jan Horváth
Joj, Romale

Joj, Romové

Joj, Romale, joj, čhavale,
buťi na keren, malaven, maren pes
thaj čoren.
Jekh avres tele phenen,
230
phral phraleske paťiv čhingeren.

Joj, Romové, joj, chlapci,
práci neděláte, opíjíte se, bijete se
a kradete.
Jeden druhého ponižujete,
bratr bratra si neváží.

V některých básních si autoři stýskají nad chováním Romů, ale přímo je neoslovují.
Tyto postesky jsou jen jakási komentování situace, v nichž je volání po změně implicitně
zakomponováno, aniž by muselo být doslovně deklarováno.
Anna Koptová
Luluďi

Květina

Na ča o gadže murdaren jekh avres,
murdarel Rom Romes,
pre kadi phuv
Romeske hin jekhgoreder ruv
231
korkoro o Rom.

Ne jen gádžové zabíjejí jeden druhého,
zabíjí Rom Roma,
na této zemi
nejhorším vlkem je Romovi
Rom samotný.

Milan Kurej
Bludzinavas andre rat...

Bloudil jsem nocí...

Čirla amen thovlas jekhetane o čoripen.
Akanakes?
232
So amen thovel jekhetane akanakes?

Dříve nás spojovala chudoba.
Nyní?
Co nás spojuje nyní?

Margita Reiznerová
Te merel kamav!
Na kamav te dikhel,
sar miro romano narodos našľol,
amare romane giľa, lava bisteras,
amaro lačho čhiďam,
233
o nalačho nalačhe bare dženendar iľam.

Chci umřít!
Nechci se dívat,
jak se můj romský národ ztrácí,
zapomínáme romské písně,
zříkáme se své řeči,
odhazujeme, co v nás bylo dobré,
lapáme po špatném,
čím honosí se vznešení darebáci.

Třetí poddruh veršů „obrodného“ charakteru jsem označila slovem: lítostné, a to
proto, že působí pesimisticky, jakoby beznadějně. Zdánlivě to vyznívá jako protimluv
k názvu celé této podkapitoly. Domnívám se ovšem, že nejen bojovné, burcující výkřiky,
nebo naopak vztyčený ukazováček, ale i plačtivé, smutné verše, vzbuzují ve čtenáři veliké
229
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pochopení, ba co víc, žádaný entusiasmus, který je tolik potřebný, aby se současná situace
vymanila z toho bludného kruhu, v kterém se již tak dlouho nachází.
V těchto verších také velice často figuruje fenomén snu. Autorovi se zdá o lepším
světě, ideální situaci a obraz snu jako by v čtenáři vyvolával nemožnost jeho dosažení.
Nutno podotknout, že sny a jejich výklady hrají v životě Romů velkou roli.
Dezider Giňa
Amare čhavorenge

Našim dětem

Romano čhavoro sovel,
šukar suno del.
Hoj leskeri lavuta bašavel,
savore Roma khelen.
Vast vastendar le gadženca
234
pal droma phiren.

Romské děťátko spí,
krásný sen se mu zdá.
Že jeho housle hrají,
všichni Romové tancují.
Ruku v ruce s gádži
po cestách chodí.

V poetických snových obrazech M. Reiznerové (ale také např. J. Horvátha) se
objevuje symbol černé růže. Taková barva růže, která se v běžném životě nevyskytuje,
představuje symbol něčeho výsadně romského. Promítá se do ní touha po výhradně
„romském“ elementu, snad životním postoji, vyjadřujícím hrdost a úctu ke svému původu.

-

Margita Reiznerová
Kale ruži

Černé růže

Sune gejľom kale ruženca,
andre bar barile kale ruži
le Romenge –
235
O Roma baripnaha pre lende dikhenas.

Zdál se mi sen o černých růžích,
v zahradě vyrostly černé růže
Romům Romové se na ně s hrdostí dívali.

-

Své místo v tomto druhu veršů zaujímá i Bůh. Zde ovšem hraje trochu jinou roli než
ve většině Oláhových básní. Díky se zde neobjevují, spíše pomyslené dotazy s nádechem
určité hořkosti nad životními křivdami. Rituální dotazy, které vlastně ani žádnou odpověď
neočekávají.
Margita Reiznerová
Mro gulo Del, na sasťareha amen?
Na kamav te dživel, kamav te merel pre tire
vasta, daje,
236
bo tu sal mek Romňi.

Ach Bože, což nás nevyléčíš?
Nechci žít, maminko,
chci umřít ve tvém náručí,
protože ty jsi ještě Romka.
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237

Emil Cina
Dar

Strach

E balvaj amen le peha
pal kadi kaľi phuv o asaben,
giľori amenge lel.
Phen mange soske.
237
Devla, phen.

Vítr s sebou odnáší
z této černé země smích,
písničky nám bere.
Řekni mi proč.
Bože, řekni.

Gendalos, r. 95 / 4
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5 BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY V TVORBĚ VLADA OLÁHA
5.1 VOLNÝ VERŠ
Oláhovy básně jsou z valné většiny psány volným veršem. 238 Mezi těmito
volnými verši objevíme však i rýmované variace, které jsou jen tak „pohozeny“ v korpusu
básně složené z veršů volných. Stupňují tak neumělou poetičnost sdělení Olahových veršů.
Jako by se tam vloudily náhodou, protkávají básně svou melodičností. Rytmika celého

Komentář [P6]: ale pořád ztotožňuješ
rýmovanost a metrum, přestože i citát z
Hrabáka hovoří o volnosti verše a nikoli o
rýmu

textu tak zůstává latentně zachována. Sám autor říká, že píše volným veršem a jestliže se
v básních objevují nějaké rýmy, je to jen čistě náhodné, rým cíleně nevytváří.239Svoboda
Oláhova poetického vyjádření se tímto vykresluje v plné kráse, neboť je v něm směrodatný
obsah sdělení, nikoliv jeho forma.
Částečně rýmované volné verše jsou pro Oláhovu poezii zřejmě nejtypičtější. Rým ve
verši volném „mimořádně posiluje využití lokálně působících významových i rytmických
konfrontací sousedících nebo poblíž stojících veršů, a otvírá tak možnosti nových stylových
efektů.“240
Dikhav jagori pre vatra,
le čhajen, le čhaven, le phure
Romen,
šunav, sar šukar
romanes duma den.241

Komentář [P7]: no vidíš, tady ten rozdíl
mezi veršem a rýmem hezky pojmenováváš
(či cituješ).

Vidím ohníček v osadě,
děvčata, chlapci, staří
Romové,
slyším, jak krásně
romsky hovoří.

Určité rytmizující tendence tedy autorovy básně obsahují. Jde jak o gramatické rýmy, tzn.
že rým je tvořen slovy téhož druhu a gramatického tvaru...
...daral vaš peskero čhavoro.
Romaňa dajora lačho hin jiloro.242

...bojí se o své děťátko.
Má dobré srdce romská maminka.

...tak o rýmy štěpné, kde zvuková shoda neleží v odvozovacích příponách, ale
v kmenových částech slova.

238
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...andre miri angaľi.
Pal o čanga peras,
andre čari sungaľi.243

...v mé náruči.
Padáme spolu,
do trávy voňavé.

V romské poezii obecně se nezřídka objevují zmíněné gramatické rýmy, zejména díky
omezené zásobě koncovek v romštině.
Volné verše, jak už sám jejich název ukazuje, odkazují na určitou svobodu básně,
jsou otevřením cest „pro formování básnické myšlenky.“244 Forma Oláhových básní je tedy
volný verš, prvotní je ovšem obsah. Tedy forma není samostatnou jednotkou a vzniká
vlastně až druhotně. „Obsah je geneticky určující, základní, forma druhotnou, doplňující
složkou, je sice nezbytným způsobem existence obsahu, vzniká ovšem až s touto jeho
existencí. Je tedy prvotnost obsahu ontologická — teprve přítomnost obsahu rozhodne, jeli nějaký jev nebo skupina jevů, prvků, formou.“245
Bez ohledu na to, zda je rým přítomen či ne, působí autorovy verše jako přirozená
promluva, přestože rytmus básně je nesen veršovou intonací, která se nemusí nutně
shodovat s intonací větnou. Jak je tomu tedy u tohoto druhu verše, je potlačen
izosylabismus, tudíž verše po sobě následující mají nestejnou délku.246 Rozpětí a frázování
jednotlivých veršů co do počtu slabik nemusí být nijak nahodilé 247 . V některých
Oláhových básních se spíše jedná o rezignaci na rytmus. Verše „trhá“, jsou nerytmické,
nicméně nesouhlas syntaktického a rytmického členění je podmíněn subjektivními pocity
autora a v neposlední řadě zabraňuje i určité monotónosti textu.
So le manušenca ela,
ča o Devloro džanel!
Odmukhav lenge,
pre lengeri choľi odphenav:
kamav tumen, manušale.
Bo man diňa bari zor
o Jezus Kristus amaro:
vaš e choľi
dav o kamiben.248

Co s lidmi bude,
to ví jen Bůh!
Odpouštím jim.
Na jejich hněv odpovídám:
Mám vás rád, lidé.
Protože mám v sobě tu sílu,
mám v sobě Ježíše Krista:
za nenávist
dávám lásku.
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LOPATKA, Jan. Otázky kritika a hra s pojmy. URL:
http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/zdejin/3/lopatka.pdf. [on line]
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ČERVENKA, Miroslav. Z večerní školy versologie II: Sémantika a funkce veršových útvarů:
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Členění textu je téměř většinově nestrofické, což odpovídá charakteru volného
verše V kompozici básně záleží tudíž spíše na syntaktickém členění. V rámci volného
verše hraje svou roli i tzv. enjambement, neboli přesah, který je přítomen v nejedné
z Oláhových básní. Syntakticky ucelený útvar se přelévá, přesahuje do verše
následujícího. 249 Verš neodpovídá rozsahu věty nebo rozsahu jejích částí. Tím však i
ovlivňuje význam verše a celkového sdělení básně, neboť ony přesahy upozorňují na slova,
spojení, která jsou pro autora důležitá, třebaže by v próze či mluveném projevu byla
přehlušena frekventovanějšími a někdy zdánlivě logičtějšími propojeními.250 Představy se
hierarchizují jinak, než kdyby daný korpus textu byl převeden do prózy, jelikož verš,
respektive jeho ucelenost, je velice subjektivní, je jedním z určujících faktorů básníkova
sdělení. Tudíž rytmické dělení je velice individuální. Je to jeden z typických znaků
volného verše, který potvrzuje jeho originalitu. Osamostatnění určitého slova či slovního
spojení pak způsobuje, že motiv „vystoupí do popředí a ve své poetičnosti je s to
rovnoprávně konkurovat okolním motivům, ve větné hierarchii ho převyšujícím.“251
O giľa, bašaviben le čiriklendar
amenge e balvaj andro kana anel.
Andro kana, andro amare
romane jile
savoro giľavel,
o čirikle, o luľuďa peskere
farbenca.252

Písně, zpěv ptáků
nám vítr do uší přináší.
Do uší, do našich
romských srdcí
všechno zpívá,
ptáci, květiny svými
barvami.

5.2 ZDROBNĚLINY
V romské poezii, ale i písňových textech je zdrobňování značně frekventovaným
jevem, a to nejenom v lidových, folklórních útvarech, ale i v moderní autorské poezii,
písních. Co do tvorby rýmů jsou deminutiva v romštině, obecně gramatické rýmy, totiž
velice produktivním prostředkem. Nalezneme je tedy samozřejmě i v Oláhově poezii.
Zdrobňování je ovšem jedním ze signifikantních rysů romského jazyka obecně, nabývá
249

BRUKNER, Josef. FILIP, Jiří .Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997: „Přesah je ona malá
nepravidelnost, která zabraňuje rytmickému mechanismu verše pohltit větu. Její frázování není pak závislé na
frázování melodickém, verš neurčuje délku věty nebo její části, věta rozsah verše – jejich vztah je tedy
uvolněn, aniž jsou popřeny zákony a logika jejich stavby.... Specifické veršové zákony jsou přesahem jen
podtrženy a logika a architektura verše se stává zřetelnou.“
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ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maximovič. Poetika a poezie. (Výbor uspořádal a doslov napsal Vladimír Svatoň).
Praha: Odeon, 1980: „Přesah (...) zdůrazňuje významovou váhu osamostatněného slova, jež musí být
vyčleněno pro svou subjektivní významnost.“
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totiž daleko větších rozměrů a počtu funkcí než v českém jazyce. Deminutivní označení se
v romštině hojně vyskytují ne ve svém „tradičním“ významu, ale jako ukazatele citové
vazby k popisované osobě, věci, nesou význam zdvořilostní, zjemňující atd. Oláh říká, že
užívá zdrobněliny u věcí, lidí, jevů, protože je má rád.253
Nejdříve bych zmínila příklady zdrobněliny podstatných jmen neživotných, které
označující různé přírodní elementy, nebo slova vážící se na Oláhovo dětství a život
v osadě. Vyjadřují autorovu lásku k přírodě a zároveň velikou úctu k ní chovanou.
V závorce budou uvedena slova v základním tvaru, od kterého jsou zdrobněliny odvozeny.
Překlady přímo oněch zdrobnělin neuvádím záměrně, protože není zdaleka vždy nutné je
přesně v tomto jejich tvaru překládat. Jednak proto, že v českém jazyce mohou vyznít na
určitých místech nezvykle, přestože v romštině jsou dokonalým vykreslením vztahu či citu
k popisované věci, nebo čistě proto, že pro ně žádný český ekvivalent neexistuje - např.
(e rat – noc), pindrangore (pindrange – bosí), sunoro (o suno – sen), ratoro (o rat –

raťori

krev)...
khamoro

(o kham – slunce)

čhonoro

vešoro (o

veš – les)

paňori

(o paňi – voda)

(e jag – ohýnek)

giľora

(o giľa – písně)

jagori

marikľori

(e marikľi – placka)

maroro

(o čhon – měsíc)

(o maro – chléb)

lukica (e luka)
čarori (e čar –
kheroro
254

tráva)

(o kher – dům)

čercheňori

(e čercheň –

hvězda)
Zdrobněliny u osob jako čhajori (čhaj – dívka), čhavoro (čhavo – chlapec), se také
zdaleka netýkají jen jejich stáří. Svůj cit k osobě blízké netřeba vysvětlovat ani u slova
dajori

(daj – matka). Pro český jazyk méně frekventované označení Deloro (Del – Bůh) či

oslovení Devloro (Devla – Bože), nalezneme spíše jen ve folklórním projevu.
Číslovku jekhori (jekh – jedna), používá autor ve spojitosti se svou matkou, což
ukazuje opět hluboký vztah k ní a vyjadřuje její jedinečnost a nenahraditelnost v autorově
životě.
Další zajímavou část představují formy zdrobnělin téměř u každé věci, která se týká
malého děťátka. Nepřekvapí nás slova, která se přímo sama nabízí: vuštora (vušta – rty),
vastora

(vasta – ruce), jakhora (jakha – oči) atd., nebo spojení slov ciknoro manušoro (cikno
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OLÁH, Vlado. [Rozhovor o vlastní tvorbě] Rozhovor vedla I. Vyskočilová. [audio záznam] 17.1.2007
Úcta ke chlebu, jako k základní, svým způsobem posvátné, potravině. O jídle píše ve zdrobnělinách proto,
aby ukázal, jak si chudí Romové v osadách vážili každého jídla. Jindy proto, že tvar zdrobnělin vypovídá i o
množství té dané potraviny, či nápoje. Viz. „ pile penge moľori“ (popili si vínečko – trochu).
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manuš – malý člověk). Ve zdrobnělém tvaru najdeme ovšem i slova jako bachtaloro
(bachtalo – šťastný) či dživipenoro (dživipen – život), která jsou přítomna ve verších, kde je
vinšováno nově příchozímu životu a jeho nositeli hodně štěstí a zdraví. Jakoby si ten
člověk, který děťátku přeje, uvědomoval moc těchto slov, náboj, který v sobě nesou, ale i
určitou neovlivnitelnou nezvratnost osudu, jehož přízeň pokorně vyprošuje změkčením
oněch fatálních slov, jako jsou právě například štěstí či život sám o sobě.

5.3 METAFORA
Jako téměř v každé poezii, nalezneme i v Oláhově díle řadu metafor - přirovnávání či
srovnávání různých jevů o nějakém společném, možno i abstraktním, základu. Metafora
není jen slovo, nebo slovní spojení, které zastupuje základní vyjádření, představu, ale dává
přiměřované situace a jevy do nového kontextu. Utváří nové vazby, které čeří vody
běžného vyjadřování a podílí se na svébytném rukopise básnického díla. Slovo pohlcené
metaforickým připodobněním získává pak nové významy,255 na které naše myšlení není
uvyklé.
Miro ratoro kerado
sar ňilaje kerado brišindoro,
o jilo andre mande marel,
miro terňipen – o kerado kham
andro burńika lav,
lake les andro jilo thovav.256

Moje horká krev,
je jako v létě teplý větřík,
srdce ve mne tluče,
moje mládí – žhavé slunce
do dlaní beru,
do srdce jí ho ukládám.

Chtěla bych zmínit ve spojitosti s metaforou i symboliku. Nelze tyto jevy slučovat
dohromady, ale značnou blízkost jim přisoudit musíme. Oboje souvisí se schopností
asociace, která je tolik variabilní. Dáváme-li slova do specifických vazeb, mnohdy i dle
určitého tajného nedešifrovatelného klíče, a snažíme-li se je pak v této podobě převést na
papír do formy básně, stávají se slova živými entitami. Jejich lexikální významy
metamorfují do různých podob.
O khoro dukhaha pherďardo hino,
o gadže varesave pre leste
džungales dikhen.257

Džbán je přeplněný bolestí,
někteří gádžové se na něj
ošklivě dívají.
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ŽIRMUNSKIJ, Viktor Maximovič. Poetika a poezie. „Slovo tak není ve významu obecného pojmu, nýbrž
je samo o sobě tématem.“
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5.4 PERSONIFIKACE
V Oláhově tvorbě hojně nalézáme pojímání především přírodních jevů jako lidských
bytostí, a to v tom smyslu, že je autor oslovuje komunikuje s nimi. Oni sami jsou pak
schopni pociťovat stejné emoce, jako lidé – smát se, milovat či trpět atd. Autor totiž věří
v život, který těmito zdánlivě neživými věcmi prostupuje.
E phuv nasvaľi.
pal o Devľikano čačipen bokhaľi,
bibachtaľi luma...258

Země je nemocná,
po Boží pravdě hladoví,
nešťastná země...

Savoro sovel,
o čhon upral
pre ma dikhel...259

Všechno spí,
měsíc shora
na mě shlíží...

5.5 EPITETA
Bez epitet se poezie téměř neobejde. Epiteta, neboli básnické přívlastky krášlí i
Oláhovy básně. Užívá jak klasických epitet stálých (epiteta konstans), které představují
tradiční spojení, přívlastky daných slov. Naproti nim stojí přívlastek netradiční, zdobný
(epiteton ornans), kdy se již více zapojuje autorova i čtenářova fantazie.
Lakero muj khamutno
švicinel savore farbenca.260

Její tvář slunečná
zářila všemi barvami.

Pijav andal tute
šuťarde vuštenca,
kerade burňikenca.261

Piji z tebe
žíznivými rty,
žhavými dlaněmi.

Ovšem některá slovní spojení, která jsou v romštině tradiční, stálá, jsou pro českého
čtenáře nová a překvapující, tedy představují pro něj pak epiteta ornans. Např. kaľi phuv
(černá zem), kalo maro (černý chléb), somnakuno Del (zlatý Bůh) atd.
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5.6 ANAFORA
Anafora patří také k frekventovaným básnickým prostředkům a objevíme ji i u Oláha,
byť v menší míře, než je tomu jiných básníků. Jedná se o opakování jednoho slova či více
slov na začátku dvou i více veršů po sobě následujících. Základní její funkcí je nepochybně
zdůraznění opakovaných vyjádření, ale svým způsobem se může podílet i na
architektonické skladbě básně, formálně oddělovat určité pasáže. Zároveň se slova svým
opakováním na začátcích veršů mohou i výrazně podílet na gradaci celé básně. Oláh
anafory využívá především ve verších obrodných, vyzývajících Romy, ale i gádže
k soudržnosti či k víře. Tyto verše vyznívají poté jako určité kázání, nesou v sobě
naléhavost.
Ľikeras jekh paš avreste,
jekhetane,
avas sar jekh manuš.
Ľikeras jekh paš avreste,
bo ča akor amen lena o gadže
maškar pende!262

262

Podporujem jeden druhého,
držme pohromadě.
Podporujme jeden druhého,
protože jen tehdy nás přijmou.

OLÁH, Vlado. Amaro drom pal o udut. s. 27 (Překl. JČ)
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6 ZÁVĚR
Poloha Vlada Oláha jako básníka je jen jednou z mnoha jeho tvůrčích i lidských sfér.
Jeho poezie zahrnuje romantické vzpomínky, místy zidealizovaný pohled na romskou
osadu, v které nyní zbylo již jen málo z toho, co Oláhovu paměť jitří až do dnešních dnů.
Přesto tento donquijotský boj zdánlivé naivity s dnešní realitou má své opodstatnění. Je
možným přispěním k obrodě romského národa, je demonstrací čistoty a původní jednoty,
které se Oláh u dnešních Romů snaží dovolat, a k níž je neustále vyzývá.
Další linií Oláhovy poezie je tedy obrodná snaha o povznesení romského národa,
vyzývání k hrdosti na svůj původ, k úctě k romskému jazyku a zvykům. Možná, že
bychom tuto poezii mohli přirovnat k českým obrozeneckým snahám 19. století. Nicméně
ona nám představuje ještě jeden neodkladný apel, který jako by prvotní tematika volající
po obrodě Romů částečně zakrývala. Tento motiv je totiž jasný, evidentní a měl by být
lidem naprosto přirozený. Oláh nevyzývá jen Romy, ale i Neromy, a to velice často
takovým způsobem, že tyto skupiny lidí (v tradičně ztvárňovaném protichůdném
postavení) nijak nerozděluje. Říká: Manušale! (Lidé!). A básník pokračuje dál: nevolá jen
po toleranci a míru mezi lidmi, ale i po shovívavějšímu chování k zemi, naší planetě.
Jedním slovem řečeno, Oláh volá po všelidství. Do tohoto volání pak zcela přirozeně
spadají i apely k obrodě romského národa.
Toto ovšem není jen charakteristický rys Oláhovy poezie. Velice silně tuto myšlenku
ztraceného všelidství a touhy po jeho reinkarnaci v duších dnešních lidí, které ovládla
lhostejnost a chlad, drží například i Margita Reiznerová. Nebudu však na tomto místě
znovu vyjmenovávat jednotlivé romské autory a připodobňovat jejich tvorbu k motivům
vyskytujícím se v díle Vlada Oláha. Při jistém zjednodušení a zobecnění lze přesto
poukázat na některé společné prvky velké části romské poezie – soustřeďuje se do ní
veškerá bolest, která Romy (a potažmo dnešní svět) provází, naděje v lepší budoucnost,
volání po odstranění rasismu a diskriminace, ale zároveň i přiznání vlastních pochybení.
U Oláha se tématika Boha a křesťanství vyskytuje velice často, prostupuje velkým
množstvím básní, nebo jsou jí dokonce věnovány celé oddělené pasáže v jednotlivých
sbírkách. U ostatních básníků není tento podnět tak hojný jako v Oláhově tvorbě, nicméně
Boha jako představitele jistého všemocného duchovního přesahu, v nich také nalézáme.
Často je právě u něj dovolávána spravedlnost a štěstí pro Romy.
Dalo by se říci, že romská poezie má pomyslně svůj slovníček výrazů, že akcentuje
určité ustálené situace a slova. Tato slova vyvolávají v člověku pocit naléhavosti tohoto
75

sdělení. Zároveň však určitou jistotu, konzervatizmus v poetickém projevu, žádné
experimentování. Romská poezie se nese v totožném duchu, za přispění značně podobných
literárních prostředků a forem. O významu této skutečnosti nechám promluvit slova
Mileny Hübschmannové: „ ... oslovují je především dvě věci, lépe řečeno dva aspekty téže
věci: zaprvé to jsou „magická slova“ jako jilo (srdce)/ te phuterel o jilo (otevřít srdce),
jekhetane (společně), phrala (bratři), manuš (člověk), kale jakha (černé oči), atd. V
tradiční romské komunitě se bere moc slov velmi vážně – slova mohou fungovat jako
zaklínadla, mohou přinášet dobro i zlo. Slova, která jsem ocitovala výše, jsou vnímána
jako pozitivní. Někdy postačí pronést slovo jako jilo, daj (matka), Del (Bůh), sem Roma
sam (jsme přeci Romové) a „pročistí se atmosféra“. Romský čtenář je k „magické síle
slov“ velmi citlivý, zatímco neromský čtenář je k ní hluchý. Nebo je hluchý minimálně
k bare romane lava (k důležitým romským slovům). Neromskému čtenáři je také cizí vroucí
výzva těchto básní, touha po vzájemném porozumění, jednotě, touha, která vyrůstá ze
zoufalé potřeby menšiny být přijata většinou“.263
Cílem této práce bylo představit osobnost Vlada Oláha především jako básníka,
zakomponovat jeho dílo do kontextu tvorby ostatních romských básníků a alespoň částečně
tak podat ucelený obraz autorské romské poezie a její tématiky, s důrazem na její
společenskou naléhavost.
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HÜBSCHMANNOVÁ, M. My Encounters with Romano Šukar Laviben. In: B. Eder-Jordan, M.
Heinschink (v přípravě). Přeložila Helena Sadílková. in Romano džaniben. Ňilaj, 2006. s. 27 - 61
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7 RESUMÉ
Tato práce se zabývá tématickými okruhy poezie jednoho z předních romských
básníků - Vlada Oláha. Hlavní témata Oláhova poetického díla jsou ilustrována na jeho
básnické prvotině Khamori luluďi – Slunečnice. Interpretace jsou dále doplněny a
rozvíjeny i na jeho následujících básnických sbírkách Khamutno kamiben – Žár lásky a
Amaro drom pal o udut – Naše cesta za světlem. Část práce je věnována i básnickým
prostředkům Oláhova poetického díla.
Autorova poezie obsahuje především milostnou poezii, fascinaci přírodou,
glorifikaci života v osadě, jako ideálu romského života. Dále autor klade veliký důraz na
sepjetí s matkou zemí a potřebu její revitalizace, což s sebou přinese i obrodu lidského
ducha. V Oláhových básních je všudypřítomná výzva k všelidství, k obrodě lidstva. Jako
aktivní křesťan se vyznává ze své víry a opěvuje křesťanství, jako vzor čistého života a
smysl lidského bytí. V neposlední řadě se ve své poezii velice angažuje za práva Romů,
volá po toleranci, potlačení rasismu a opětovném uchopení a zachování romipen, tedy
principů tradičního romského života.
Další část práce se věnuje poezii některých ostatních romských básníků s důrazem na
témata, která ve svých dílech reflektují, a která jsou zároveň obdobou témat a prostředků
Oláhovy poezie. Z této analýzy vyplývá řada téměř totožných tématických zaměření poezie
jako je tomu právě u Oláha.

SUMMARY
The thesis deals with themes in the poetry of Vlado Oláh, one of the foremost
Gypsy/Romany poets. The main themes of Oláh's oeuvre can be found in Khamori luluďi –
Slunečnice (The sunflower), his poetry debut. They are further elaborated on in his next
poetry books Khamutno kamiben – Žár lásky (The fire of love) and Amaro drom pal o udut
– Naše cesta za světlem (Our path towards the light). A part of the thesis is also dedicated
to poetry forms of Oláh's writings.
In his poetry, Oláh mainly deals with love, nature and Romany community life seen as a
Romany life-style ideal. The author also puts great emphasis on links with the MotherEarth and the need of revitalization of these links which are to bring a resurrection of the
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human spirit. Appeals for human brotherhood and revitalization of human kind are
ubiquitous features of Oláh's poetry. An active Christian, he is professing his faith and
glorifies the Christian religion. For Oláh, Christianity provides the blueprint for a pure life
and a sense of human existence. His poetry also touches Romany rights, the idea of
tolerance between people, racism and the reconstruction and development of romipen,
principles of traditional Romany life.
Another part of the thesis focuses on poetry of some other Romany poets with a special
emphasis on topics and poetry forms paralleling the ones by Oláh. From this wider
analysis, a number of frequent and common Romany poetic themes arises.
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