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1. Úvod 

Na podzim roku 2007 jsem se v roli tazatele podílel na pilotním sociolingvisitickérn 

výzkumu realizovaném Seminářem romistiky na FFUK, který se zabýval aspekty používání 

romštiny v několika městech České republiky a bral v potaz i původ toho kterého 

respondenta. Výzkum (a výstupy) mě motivoval k tornu, abych se tomuto tématu hlouběji 

věnoval i ve své bakalářské práci. 

Jelikož pocházím ze západočeského města Stříbra, kde žije početná romská komunita, 

rozhodl jsem se podobný výzkum realizovat mezi Romy právě v této obci. 

Vzhledem ke zkušenostem se vztahy mezi Romy a majoritou v jiných českých 

lokalitách mně případ Stříbra přišel o to zajímavější, že vztahy mezi Romy a majoritou jsou 

velice dobré. Svůj výzkum jsem se rozhodl směřovat vzhledem k mým dobrým vztahům a 

dlouhodobějšímu kontaktu se členy rodu Absolonů z převážné části právě na tento rod, který 

tvoří jádro komunity stříbrských Romů. 

Mým cílem bylo zmapovat romské osídlení Stříbra a popsat a diskutovat vztahy mezi 

jednotlivými komunitami. Chtěl jsem také částečně rekonstruovat historii poválečného 

osídlení města Stříbra a reflektovat důvody, které vedly k odchodu zakladatelů stříbrského 

rodu Absolonů do Čech. Zaměřil jsem se rovněž na přijetí nově příchozího rodu Absolonů 

majoritní společností a na to, jakým způsobem se tito Romové do stříbrské společnosti 

integrovali. Právě vztahy mezi jednotlivými komunitami a historie poválečného osídlení 

v rámci Stříbra souvisí s dalším cílem práce, kterým je popis a analýza současné jazykové 

situace s ohledem na sebeidentifikaci respondentů a jejich postoje k vlastnímu jazyku. 

Všechny tři základní oddíly bakalářské práce jsou podle mého názoru navzájem velice 

provázané a mimo jiné názorně demonstrují, do jaké míry mají na současný stav romštiny ve 

Stříbře (na případu rodu Absolonů) vliv historické události, které vývoj tohoto rodu za 

přibližně padesát let jejich života ve Stříbře ovlivnily. 
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2. Vymezení tématu a metody výzkumu 

2.1. Předmět zkoumání a jeho cíle 

Za předmět svého výzkumu jsem si vybral, jak jsem již uvedl v úvodu, neJprve 

romskou menšinu ve Stříbře 1 obecně. Později jsem ale pro větší konkrétnost a snazší 

uchopitelnost tématu přešel k zaměření na rod2 Absolonů, který společně s několika dalšími 

rody tvoří komunitu,3 jež je považována za původní (tedy za první romské obyvatele 

poválečného Stříbra). V práci se ale budu zmiňovat i o komunitách jiných, jelikož se podílí na 

formování identity rodu Absolonů a jejich vyčlenění vůči okolnímu světu a především jiným 

romským komunitám. 

Vzhledem k mé zkušenosti s výše zmíněným sociolingvistickým výzkumem jsem do 

výzkumu vstupoval s řadou hypotéz. 

• Domnívám se, že na současnou jazykovou situaci romské populace ve Stříbře bude 

mít vliv délka pobytu respondentů v České republice a způsob přijetí majoritním 

obyvatelstvem. 

• Rozdíly ve frekvenci používání romštiny budou především mezi jednotlivými 

generacemi a mírou kontaktu s jejími aktivními mluvčími. 

• Rozdíly ve frekvenci používání romštiny také budou dány vnitřními vztahy mez1 

jednotlivými romskými komunitami ve Stříbře a jejich reflexí majoritní společností. 

• Výrazným faktorem na akvizici romštiny bude mít instituce školy a především politika 

asimilace komunistického režimu. 

1 Myšleno na území města Stříbra. Situací v přilehlých vesnicích jsem se nezabýval (s výjimkou obcí Milíkov a 
Sulislav). 
2 Termínu rod zde budu používat pro označení skupiny příbuzných lidí (v našem případě zejména rodu 
Absolonů), kteří mají společného předka (zakladatele rodu ve Stříbře). Tato skupina lidí k sobě cítí jistou 
sounáležitost a oproti ostatním rodům se vymezuje. Do rodu tak patří jak všichni potomci společného předka 
(bez ohledu na pohlaví), tak osoby, které se do rodu přiženily/přivdaly. Naopak pojmu rodina budu používat ve 
smyslu nukleárních jednotek tohoto rodu (zejména rodiče a jejich děti). 
3 Komunitu zde chápu jako společenství lidí, kteří sdílí určité normy a hodnoty. Cítí vůči sobě určitou 
sounáležitost (např. historickou) a vůči jiným komunitám se vymezují. Členové jedné komunity nemusí nutně 
být členy jednoho rodu (tak jako v případě komunity stříbrských Romů). 
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2.2. Struktura práce 

V první kapitole jsem vysvětlil svůj vztah k vybranému tématu a důvody, které mě vedly 

kjeho výběru. Také jsem nastínil cíle této bakalářské práce a faktory, kterými se budu 

zabývat. 

V kapitole 2. nastíním podrobněji předmět a cíle zmíněného sociolingvistického 

výzkumu, z jehož poznatků a metod tato bakalářská práce čerpá, dále uvedu, jaké metody 

jsem během vlastního výzkumu používal a upozorním na případné limity té které metody. Na 

závěr této kapitoly se zmíním o způsobu výběru respondentů a jejich celkovém počtu. 

Ve 3. kapitole se budu detajlněji věnovat jednotlivým romským komunitám na území 

města Stříbra, které se vůči sobě určitým způsobem vymezují. Popíši zejména lokalitu jejich 

původu, přibližné období, ve kterém do Stříbra imigrovali a způsob jejich bydlení. V druhé 

části této kapitoly nastíním důvody vymezení jednotlivých komunit vůči sobě navzájem a 

podrobněji popíši důvody případných konfliktů. 

V úvodu 4. kapitoly stručně načrtnu historické události, které měly na rod Absolonů 

vliv od počátku druhé světové války do roku 1989. Stěžejní část této kapitoly tvoří příběhy 

jednotlivých rodin tohoto rodu, případě pamětníků z jiných rodin. Příběhy mají za cíl 

poukázat na události, které sledovaný rod Absolonů k odchodu ze Slovenska přiměly a na 

události, které ovlivňovaly jejich život ve Stříbře. Kapitolu uzavírá reflexe rodu Absolonů 

v současné době. 

5. kapitola se zabývá současnou sociolingvistickou situací rodu Absolonů. V této 

kapitole vycházím především z dat získaných sociolingvistickým dotazníkem (kapitola 2.4.2.) 

a z polostrukturovaných rozhovorů (kapitola 2.4.1.). 

V poslední, 6. kapitole, vyslovím zjištění, ke kterým jsem na základě výzkumu a 

studia odborné literatury došel. V závěru budu tedy také diskutovat vliv historických událostí 

a interkomunitní stratifikace na současnou situaci romštiny ve Stříbře. 

2.3. Problematika romského průvodce a vstup do jednotlivých komunit 

Mým "průvodcem" romskými komunitami ve Stříbře byla Monika G., terénní sociální 

pracovnice, která téměř všechny Romy na území města zná a každodenně s nimi pracuje. 

Jelikož je Monika členkou rodu Absolonů, byl můj pohyb v tomto rodu a komunitě 

stříbrských Romů usnadněn. Nemusel jsem při první návštěvě dlouze vysvětlovat důvod své 

přítomnosti, jelikož mou přítomnost často legitimizoval fakt, že jsem do rodiny přišel jako 
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kamarád Moniky. I přesto, že může b)1 romský průvodce zkoumanou lokalitou v mnoha 

oblastech velkou výhodou, v některých situacích může mít jeho přítomnost na objektivní 

výsledek výzkumu negativní a zkreslující dopad. Jelikož mezi jednotlivými stříbrskými 

komunitami panuje jistá averze (viz kapitola 3) a Monika je do jisté míry ostatními vnímána 

jako členka komunity stříbrských Romů a současně rodu Absolonů, jež stojí na vrcholu 

stříbrské hierarchie, mohou respondenti z řad ostatních romských komunit ve Stříbře své 

odpovědi podvědomě jistým směrem profilovat vzhledem k přítomnosti členky "cizího" rodu. 

Naproti tomu ji ale rodiny, se kterými Monika pracuje, vnímají spíše jakou sociální 

pracovnici, která jim v mnoha ohledech pomáhá, než jako členku rodu Absolonů. V průběhu 

některých rozhovorů, zejména v části o reflexi jiných komunit na území města, jsme na tento 

"střet zájmů" narazili. Do té chvíle, než Monika respondenty upozornila, že jí kritika vůči 

členům svého rodu nevadí, se nechtěli o rodu Absolonů vyjadřovat. Tuto situaci jsem 

v některých případech řešil tím způsobem, že jsem do vybraných rodin chodil natáčet 

rozhovory sám. 

2.4. Metody výzkumu 

Vycházel jsem z velké části z metod Sociolingvistického výzkumu realizovaného 

Seminářem romistiky na FFUK,4 na kterém se taktéž podílím. Metodiku jsem si však upravil 

vzhledem k odlišnému zaměření a cílům předkládané práce. 

2.4.1. Polostrukturovaný rozhovor 

Jedná se o neformální rozhovor s informátory na téma jejich příchodu do Stříbra a okolností, 

které je k odchodu ze Slovenska přiměly. Dále se v rozhovoru zaměřuji na život respondenta 

a jeho rodiny v komunistickém Československu. Rozhovor má za cíl zjistit vztahy s majoritou 

a jejím přijetím nově příchozích Romů. Tento rozhovor se také věnuje tématu jazyka, 

především jeho vývoji, frekvenci jeho používání a jeho mezigeneračnímu přenosu. Rozhovor 

je zde chápán spíše jako volné vyprávění respondenta na dané téma, které tazatel usměrňuje 

svými otázkami, jež flexibilně mění podle vzniklé situace. Z informací získaných z tohoto 

typu rozhovoru budu vycházet především v kapitole věnované původu Romů ve Stříbře a 

~Závěrečná zpráva projektu "Příprava a pilotní ověření metod sociolingvistického výzkumu situace romštiny na 
území ČR. Praha 2008, nepublikovaný materiál (Výzkum je financován MŠMT z prostředků dotačního 
programu ,.Vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultury" a byl realizován Seminářem romistiky 
ÚJCA FFUK v období říjen prosinec 2007.) 
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vlastní reflexi jejich postavení v rámci celkem čtyř níže vymezených romských komunit ve 

Stříbře. 

Přestože je tento typ rozhovoru zaměřen na vyprávění o životě respondenta, klade si 

taktéž za cíl zjistit respondentovu aktivní, pasivní či nulovou znalost romštiny. 

Rozhovor by měl také reflektovat respondentovo povědomí o všeobecné romské 

historii, angažovanost v romském dění, informovanost o romské problematice a 

respondentovy názory na současnou situaci Romů ve zkoumané lokalitě. Tato část rozhovoru 

je důležitá pro ?jištění vlivu zapojení se do romského dění na pozitivní vztah k romskému 

jazyku a jeho případnou propagaci mezi ostatními Romy. 

2.4.2. Strukturovaný rozhovor (Dotazník) 

V tomto případě jde o plně strukturovaný rozhovor, tedy soubor pevně stanovených otázek 

(viz. příloha č.l ). Zde jsem použil dotazníku vytvořeného v rámci výše zmíněného 

sociolingvistického výzkumu. Dotazník se narozdíl od polostrukturovaného rozhovoru zabývá 

pouze jazykem tedy romštinou. Má za cíl identifikovat situace, ve kterých dotazovaný 

používá romštinu a ve kterých upřednostňuje jazyk majority. Stejně tak se dotazuje na druh 

jazyka, který používá v komunikaci s jednotlivými členy v rámci své sociální sítě. S tím 

souvisí zjišťování podoby mezigeneračního přenosu romštiny a případné faktory, které tento 

přenos ukončují/ukončily, popřípadě do značné míry omezují/omezily. Stejně tak se zabývá i 

přenosem a osvojením si majoritního jazyka. Dotazník také respondenta přiměje k reflexi 

romštiny v kontextu dnešního každodenního života, jeho uplatnění a vyhlídkách do budoucna. 

Rovněž se snaží zjistit vztah respondenta k ostatním dialektům romštiny, se kterými se za svůj 

dosavadní život setkal. 

Při rozhovoru jsem měl plné znění dotazníku k dispozici v tištěné formě a během 

dotazování jsem do něj nahlížel, abych držel směr a způsob pokládání otázek. Mým cílem 

bylo ptát se všech informátorů stejným (nebo alespoň co nejvíce podobným) způsobem, 

abych snížil riziko odlišného pochopení otázky. Pokud informátor otázku nepochopil, 

případně pochopil jinak, než byla otázka zamýšlena, dotazovanému jsem otázku dovysvětlil. 

Pokud dotázaný některou otázku zodpověděl dříve, než jsem se na ni dotázal, 

respondenta jsem na tuto skutečnost samozřejmě neupozornil, ale pokračoval jsem dále 

v probíhajícím rozhovoru. 
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Zápis do příslušného zápisového archu jsem provedl při následném přeposlechu 

zaznamenaného dotazníku. Získaná data jsem posléze analyzoval a budu jich využívat 

především v části věnované jazyku v případu rodu Absolonů. 

Rizikem této metody může být určitá profilace jednotlivých respondentů s ohledem na 

zkoumané téma, tzn. uvádění zkreslených údajů především v otázkách, jež souvisí s postojem 

daného respondenta vůči romštině. K tomu nemusí docházet záměrně. Respondent se ve 

chvíli, kdy rozhovor probíhá, může určitou odpovědí podvědomě stylizovat a zároveň chtít 

naplnit očekávání tazatele. Proto data získaná z tohoto dotazníku porovnávám s informacemi 

získanými z polostrukturovaného rozhovoru a pozorování. 

2.4.3. Jazyková hra 

Další z metod využívaných ve výše zmíněném sociolingvistickém výzkumu jsou jazykové 

hry. Jejím cílem je zjistit stav romštiny mezi romskou mládeží a dětmi ve zkoumané lokalitě 

formou jednoduchých jazykových her, ve kterých respondenti musejí například uvádět 

antonyma k romských přídavným jménům, vytvářet jednoduché věty, případně hrát slovní 

fotbal v rámci zadaného tématu. Tyto soutěže probíhaly bud' ve stříbrské zvláštní škole,5 nebo 

v kanceláři místní romské terénní sociální pracovnice, která děti o připravené hře informovala 

a vytvořila z nich pracovní skupinu. Jednotlivé odpovědi byly podle předem stanovených 

pravidel bodovány a děti tak mohly mezi sebou ve znalosti romštiny soutěžit (viz. příloha č. 

2). 

Tyto jazykové hry byly taktéž nahrávány a následně poslechnuty a analyzovány - respektive 

jsem jejich výsledků použil: za prvé ke zjištění úrovně znalosti romštiny respondentů dané 

věkové skupiny (aktivní/pasivní/nulová), za druhé k porovnání jazykové kompetence 

respondentů vzhledem k jejich příslušnosti k rozdílným místní romským komunitám.6 

Tuto metodu jsem využil jako metodu do jisté míry suplující sociolingvistický 

dotazník u doposud poslední (5.) generace respondentů rodu Absolonů, jelikož k nízkému 

věku převážné většiny členů cílové generace není možné s těmito respondenty strukturovaný 

rozhovor realizovat. Nebudu se tedy této metodě více věnovat a využiji výsledků získaných 

5 Základní škola Revoluční (Romové i Neromové tuto školu označují za "zvláštní školu".) Proto i já budu 
v tomto textu tuto školu označovat za školu zvláštní. 
6 Respondenty ze zvláštní školy do velké míry tvoří děti "Romů z vesnic''. Naopak respondenti využití pro 
jazykové hry ve zmíněné klubovně patří do komunity stříbrských Romů, respektive jsou členy rodu Absolonů. O 
povaze jednotlivých komunit a jejich vztazích mezi sebou budu hovořit v příslušné kapitole. 
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z těchto her především k interpretaci současné situace používání romštiny u 5. generace rodu 

Absolonů. 

2.4.4. Zúčastněné a nezúčastněné pozorování 

Zúčastněným pozorováním rozumím sledování situací, ve kterých je romština používána, a to 

především při mém pobytu v rodinách respondentů. Za nezúčastněné pozorování naopak 

považují sledování používání romštiny na veřejných místech a kulturních a společenských 

událostech (např. účast na pohřbu jednoho z stříbrských romských starousedlíků). Těmto 

metodám přikládám zvláštní důležitost, jelikož ref1ektují chování respondentů a užívání 

romštiny v běžných situacích. 

Všímal jsem si také postojů majoritní společnosti ke stříbrským Romům. Tyto 

postřehy (stejně jako pozorování romských obyvatel obce) neprobíhaly pouze v průběhu 

samotného výzkumu, ale vzhledem k tomu, že sám ze zkoumané lokality pocházím, 

využívám také svých vjemů z let minulých. 

2.4.5. Způsob komunikace s respondenty 

Komunikace s romskými respondenty probíhala převážně v romštině. Pokud některý z nich 

romštinu neovládal, přešli jsme v hovoru do češtiny (případně slovenštiny). Některým 

romským respondentům, ač romštinu v běžných komunikačních situacích používají, činilo 

problémy se mnou, jako s Neromem, romsky hovořit a na mé otázky kladené v romštině 

odpovídali česky. 7 V tomto případně jsem se snažil ještě několik otázek v romštině položit, 

ale pokud respondent stále odpovídal v majoritním jazyce, přešel jsem taktéž do češtiny. 

S těmi respondenty, kteří svou znalost romštiny uváděli jako pasivní, jsem hovořil apriori 

česky. Jejich pasivní znalost jsem si přesto v průběhu rozhovoru několikrát ověřoval otázkami 

kladenými romsky. V některých případech se rozhovor uskutečnil s více respondenty zároveň. 

Mezi jednotlivci byly často v úrovni znalosti romštiny rozdíly. V těchto případech byl 

rozhovor nejčastěji veden v romštině s tím, že respondenti s pasivní znalostí romštiny 

odpovídali, a do rozhovoru vstupovali, v češtině/slovenštině. 

Rozhovory s romskými respondenty (včetně kolektivních jazykových her s dětmi) jsem v co 

největší možné míře nahrával a posléze analyzoval. 8 Nahrávky polostrukturovaných 

7 Například Ruda Absolon (2. generace), nebo Darina S. (3. generace) 
8 Rozhovory s neromskými respondenty nebyly ve většině případů zaznamenávány. 
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rozhovorů jsem nepřepisoval doslovně, ale při poslechu jednotlivých rozhovorů jsem si 

zapisoval poznámky, které jsem třídil při následné analýze. Data získaná z dotazníků jsem 

zaznamenával do předem připravených zápisových archů používaných v sociolingvistickém 

výzkumu. Při psaní bakalářské práce jsem taktéž využíval poznámek z terénního deníku, 

který jsem si po celou dobu výzkumu vedl. Do něj jsem zaznamenával jednotlivé postřehy, 

případně jsem v něm popisoval některé společenské události, kterých jsem se jako 

pozorovatel účastnil. 9 

2.4.6. Problematika interpretace orální historie 

Příchod do Stříbra a okolnosti, které k němu vedly, jsou záležitostí starou více než padesát let. 

Dají se tedy data získaná z vyprávění pamětníků a jejich potomků pokládat za objektivně 

spolehlivá? Osobně se domnívám, že ano. Nebavíme se zde o letopočtech a přesných datech 

různých událostí, které život zdejších Romů formovaly. Pokud chceme zjistit např. přesnou 

dobu příchodu zakladatelů stříbrského rodu Absolonů, je nutné ptát se hned několika 

respondentů, a tím si tuto informaci potvrzovat. Ideální by bylo vyhledat tato data v okresním 

archivu v Tachově, kde budou pravděpodobně o příchodu romských rodin zmínky. 1° Co je ale 

v tomto případě mnohem důležitější, je vlastní hodnocení historických událostí informátory 

samotnými. Takový typ informací v okresním archivu nenajdeme. Přesto tvoří důležitou 

součást dějin této skupiny a součást možná mnohem důležitější pro její vlastní formu historie, 

než přesná data. Pamětníci mohou podávat svědectví o tom, jak například politika 

komunistického režimu probíhala v reálném životě a jakým způsobem samotné respondenty 

tyto události ovlivnily (nebo neovlivnily). O tom se zmiňuje i Miroslav Vaněk: Od výpovědi 

narátora ne/ze tedy očekávat spolehlivost z hlediska faktického, objektivního popisu událostí, 

můžeme se v§ak na ni spolehnout. pokud jde o význam událostí, jakje chápal sám narátor. 11 

Proto i já budu k datům, které jsem v rozhovorech s pamětníky dané historické epochy 

zaznamenal, přistupovat jako k popisu událostí a situací, které byly pro komunitu stříbrských 

Romů důležité. Nebudu se tedy do hloubky zabývat jejich faktickou přesností, ale budu se 

snažit tyto události dávat do dobových souvislostí, případně je konfrontovat se současnou 

situací komunity stříbrských Romů a rodu Absolonů především. 

9 Například pohřeb jednoho ze členů rodu J 
10 Z časových důvodů jsem archiv nemohl v době výzkumů navštívit. Snažil jsem se proto tyto dobové 
dokumenty nahradit odbornou literaturou. která se tématu poválečného osidlování pohraničí a situací Romů za 
komunistického Československa věnují. 
11 Vaněk. Miroslav; Orální historie ve výzkumu soudobých dějin; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2004, 
str. 71 
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2.5. Výběr respondentů 

S výběrem respondentů pro polostrukturované rozhovory mi pomáhala má "průvodkyně" 

Monika G. (z rodu Absolonů). Nejprve jsme vyhledali nejstarší pamětníky z rodu Absolonů 

(2. generace imigrantů do Čech), 12 abychom zjistili, jakým způsobem a v jaké době do Stříbra 

Romové po druhé světové válce přišli. Posléze jsme se ptali dětí těchto pamětníků. Abychom 

se dozvěděli informace o původu a životě ostatních komunit Romů ve Stříbře, navštívili jsme 

také některé jejich členy (viz. kapitola 3). Na situaci ve Stříbře těsně po válce, okolnosti 

příchodu a přijetí Romů a vývoj romské problematiky ve Stříbře, jsem se dále dotazoval i 

několika neromských pamětníků. Tyto rozhovory nebyly většinou zaznamenány. 

Pro sociolingvistický dotazník jsem vybíral respondenty na základě informací 

získaných z polostrukturovaných rozhovorů. Ve všech případech se jednalo o členy rodu 

Absolonů. Snažil jsem se vybírat respondenty tak, aby byly reprezentovány jednotlivé 

generace imigrantů do Čech, tedy generace 2. (synové a dcery zakladatelů rodu), 3. a 4. 

Přestože jsem se snažil pokrýt všechny větve rodu Absolonů, nepodařilo se mi do některých 

rodin proniknout ať už z důvodu jejich vnitřních problémů, nedůvěry a nezájmu, či z důvodu 

jejich migrace do jiné části ČR (případně do zahraničí). Podrobnější informace o jednotlivých 

respondentech tohoto dotazníku uvádím v kapitole 5 .1. 

Výběr dětí pro techniku kolektivních her ve škole byl dán možnostmi školy, kdy 

ředitel spojil několik romských dětí z různých tříd (o nichž se domníval, že jsou Romové) 13 

do dvou skupin rozdělených podle věku, 14 s nimiž jsem posléze pracoval. Jelikož se téměř ze 

100 procent jednalo o děti z vesnic z okolí Stříbra (a nešlo tedy o děti z rodu Absolonů), 

vytvořili jsme společně s Monikou G. ještě navíc pracovní skupinu složenou výhradně z dětí 

z rodu Absolonů, s nimiž jsme pak realizovali stejné hry jako v případě dětí ze zvláštní školy. 

Tím se aspoň částečně podařilo do výzkumu zahrnout i 5. a prozatím poslední generaci tohoto 

rodu. 

I! I. generaci imigrantů z tohoto rodu chápu jako zakladatele rodu Absolonu ve Stříbře. Pojmu "zakladatelé 
rodu" budu využívat jako označení ťudovíta a Anny Absolonových (oba již zemřeli), který do Stříbra v 50. 
letech minulého století přišel se svými dětmi. 2. generaci imigrantu pak představují jejich potomci. (viz. příloha 
č. 4- rodokmen) 
13 Výběr dětí posuzoval podle rodin, ze kterých děti pochází. Samotných dětí se nikdo na jejích etnickou 
příslušnost neptaL 
14 První skupinu tvořilo osm dětí z prvního stupně, druhou skupinu devět dětí z druhého stupně zvláštní školy. 
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2.5.1. Počet respondentů 

Tab.: Počet respondentů zahrnutých do výzkumu 

ABSOLONOVI Respondenti 
celkem 15 

2.generace 3.generace 4.generace 5.generace Celkem 

Polostr. rozhovor 3 10 3 - 16 25-30 16 

Jazykový dotazník 2 9 4 I 16 16 

Jazykové hry - - - 8 8 25 

2.5.2. Anonymizace 

Jelikož si moji infonnátoři v některých případech nepřáli být přímo jmenováni, případně se 

obávali postihu a problémů spojených s případným zveřejněním citlivých infonnací (např. o 

vztahu k rodinným příslušníkům či ostatním romským komunitám), rozhodl jsem se 

anonymizovat jména všech informátorů v celé práci. Pro anonymizaci jsem zvolil následující 

postup: pro rod, kterým se má práce zabývá primárně, jsem se rozhodl využít smyšleného 

příjmení Absolon, respektive Adamec. 17 Pro označení respondentů zjiných rodů a komunit 

budu používat písmena abecedy od B dále. V případě přímých citací či odkazů na některého 

z respondentů uvádím vždy jeho křestní jméno (pro snazší orientaci ve struktuře dané rodiny/ 

rodu/ komunity) a smyšlené příjmení, popřípadě příslušné písmeno abecedy. V případě 

citovaných respondentů z rodu Absolonů budu uvádět ještě generaci imigrantů, ke které 

respondent patří. 

2.6. Základní údaje o zkoumané lokalitě 

Stříbro je malé město v Plzeňském kraji, 18 které má podle posledního sčítání 7781 obyvatel. 19 

Bylo založeno před více než 800 lety jako královské město, které leželo na významné 

15 Celkový počet respondentů bez ohledu na příslušnost k rodu/komunitě. 
16 Není možné uvést přesný počet respondentu, jelikož některých rozhovorů se účastnilo i několik osob 
najednou. Určení, jestli se přítomná osoba respondentem či nikoliv, je problematické. 
17 Jedná se o jednu z větví rodu Absolonů. 
18 Přibližně 30km západně od Plzně 
19 Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.200 l, Plzeňský kraj~ obce s rozšířenou působností (CD-R); Český statistický 
úřad. Praha 2004 
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norimberské stezce?0 Jeho dějiny poznamenaly husitské války a události války třicetileté. 

Pomalý vzestup města nastal opět až v 17. století, kdy zde byly opět otevřeny stříbrné doly. 21 

S otevřením dolů v roce 1660 přišli do Stříbra i němečtí horníci. Od této doby začal poměr 

Němců k Čechům převažovat,22 což napomohlo k drtivému vítězství Sudetoněmecké strany 

v obecních volbách v květnu a červnu roku 1938.23 

9. října 1938 obsadily Stříbro německé vojenské jednotky,24 aby v rámci zabírání 

českého pohraničí (oblasti nazývané Sudety)25 převzali správu této oblasti se vznikem 

Protektorátu Čechy a Morava. Již před válkou byli obyvatelé města více než devadesáti 

procent Němci (podle sčítání lidu v roce 1930)?6 Za války tento podíl ještě vzrostl 

s odchodem a odsunem dalších Čechů.27 Po válce i zde došlo k organizovanému odsunu 

německého obyvatelstva. První transport osob německé národnosti opustil Stříbro v lednu 

1946. Transporty pokračovaly až do listopadu téhož roku. Doplňovací odsuny však probíhaly 

ještě do poloviny roku 1947?8 Do Stříbra již během roku 1945 přicházely tisíce nových 

obyvatel v rámci osidlovací komise ministerstva zemědělství, jež započala svou činnost v září 

1945. K 15. únoru 1946 byl ve Stříbře zaznamenán příchod celkem 1924 českých a 

slovenských rodin.29 Ty zabraly rozlehlé vily a majetek odsunutých Němců. Několik starších 

Němců ve Stříbře zůstalo na dožití. Tak, jako tomu bylo i v jiných lokalitách,30 obývaly 

některé příchozí české rodiny ještě několik měsíců (případně i let) společně s rodinami 

německými jeden objekt, než německé rodiny Stříbro opustily.31 V poválečném období začali 

do Stříbra přicházet i Romové ze Slovenska, kteří zde pomáhali při obnově pohraničí 

především vykonáváním těžkých prací a budováním nové infrastruktury.32 

10 Údaje převzaty z informačního webu města Stříbra www.stribro.cz. 
21 Bystrický Vladimír, Rubášová Katefina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka ze 
Stříbra; Stříbro 2000 
22 www.stibro.cz 
23 Bystrický Vladimír. Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka ze 
Stříbra; Stříbro 2000 
24 Bystrický Vladimír, Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka ze 
Stříbra; Stříbro 2000 
25 Otčenášek, Jaroslav; Němci v Čechách po roce 1945 na příkladu Západního Podještědí, EÚ AV ČR a 
Scriptorívm, Praha 2006 
26 Tamtéž 
17 Bystrický Vladimír, Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka ze 
Stříbra; Stříbro 2000 
28 Bystrický Vladimír. Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka ze 
Stříbra; Stříbro 2000 
29 Slezák, L.; Zemědělské osidlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno 1978 
30 Otčenášek, Jaroslav; Němcí v Čechách po roce 1945 na příkladu Západního Podještědí, EÚ A V ČR a 
Scriptorivm, Praha 2006 
31 Rozhovor s pamětnicí Josefou Z., zaznamenáno 22.3.2008 
12 Rozhovor s Rudou Absolonem, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
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Podle posledního sčítání obyvatel z roku 2001 žije ve Stříbře 5 osob, které se hlásí 

k romské národnosti. Místní terénní sociální pracovnice,33 která je členkou jedné z místních 

romských komunit, odhaduje reálný počet Romů ve Stříbře na 300 400 osob. 

(Mně dostupné literární prameny se o příchodu Romů do Stříbra nezmiňují. Pro získání konkrétních údajů o 
době jejich příchodu by bylo zapotřebí navštívit okresní archiv v Tachově. V tomto ohledu tedy čerpám 
z výpovědí romských i neromských pamětníků. Podrobněji se historií poválečného romského osídlení Stříbra 
zabývám v kapitole 4.2.) 
33 Monika G. mladší, stříbrští Romové, 4. generace 
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3. Romské komunity ve Stříbře a jejich hierarchie 

Ve Stříbře žijí tři výrazné komunity Romů, které se proti sobě vymezují. Pravidlo, podle 

kterého zde jedinec přísluší k určité komunitě, je dáno především příslušností k rodu, který do 

jednotlivé komunity patří. Mezi nejdůležitější faktory, na jejichž základě se zmíněné 

komunity vydělují, patří: 

a) doba příchodu do Stříbra 

b) vztahy s majoritou 

c) tzv. princip rituální čistoty 

d) místo původu na Slovensku34 

Tyto faktory budu diskutovat po představení jednotlivých komunit na území města. 

3.1. Jednotlivé romské komunity 

3.1.1. Stříbrští Romové (stříbrskere Roma)35 

Tuto komunitu tvoří asi 150 - 200 osob. Pro následující práci pro ní budu používat 

označení stříbrští Romové. Do této komunity patří rody Absolonů, rod J a rod B. 

Tato komunita Romů je považována za nejstarší, co se týče romského osídlení Stříbra. 

Jedná se především o rod Absolonů (včetně rodové větve Adamců, která v dnešní době tvoří 

významnou část komunity střibrskere Roma). Zakladatelé rodu Absolonů přišli společně se 

svými osmi potomky do Stříbra pravděpodobně v roce 1953 ze slovenského Vrbova, okres 

Poprad.36 

Ve stejné době jako zakladatelé rodu Absolonů do Stříbra imigrovali ještě zakladatelé 

rodu J, kteří pocházeli z Cubice. V době příchodu do Stříbra se jednalo o dvě vzdáleně 

příbuzné rodiny. Dnes již velká část potomku zakladatelů rodu J žije v několika jiných 

západočeských městech. Podle výpovědí respondentů z rodu Absolonů spolu dříve zmíněné 

rody udržovaly velice úzké vztahy. To se projevovalo zejména tím, že se členové obou rodů 

vzájemně navštěvovali. Nikdy ale mezi nimi nedošlo ke sňatku. Sňatek mezi těmito dvěma 

3~ Jako největší opozice se zde ukázali tzv. "v)·chodňáři" (tedy Romové původem z východního Slovenska) 
oproti tzv. ,.západňárům" (Romové ze západního Slovenska viz. níže) 
35 Označení, které tato komunita pro svou identifikaci sama užívá. 
'<>Podle infom1ací vyplývajících z prostudovaných písemných pramenů (Pavelčíková, Nina; Romové v českých 
zemích v letech 1945-1989 ) je jisté, že museli ve Stříbře žít Romové již po roce 1947. Jisté je, že tito Romové se 
již ve Stříbře nevyskytují. Dopátrání jejich příslušnosti, původu a doby příchodu a odchodu vyžaduje hlubší 
studium archivních materiálu, proto se o nich již v práci nebudu zmiňovat. 
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rody může být vyloučen z důvodu jejich vzdáleného příbuzenství, přestože se v dnešní době 

již za příbuzné nepovažují. Dnes spolu členové těchto rodů komunikují nejčastěji jen "na 

ulici". I když vztahy mezi těmito rody nejsou tak intenzivní, jako tomu bylo po příchodu do 

Stříbra. zařazují Absolonovi rod J do své komunity. O rodu J bohužel nemám žádné 

podrobnější informace, jelikož se mi do něj nepodařilo proniknout.37 

Do komunity stNbrskere Roma patří i Verona B. se svými potomky, 38 která do Stříbra 

přišla s rodiči za rodinou své tety v podstatě ve stejné době jako rodina Absolonů. Veroniny 

rodiče pocházeli z Dobré nad Ondavou (okres Michal ovce) a přišli nejprve do Prahy v roce 

1949, kterou za čtyři roky opustili, aby se usadili ve Stříbře. Oba rody spolu udržovaly 

přátelské vztahy a vzájemně se navštěvovaly. V současné době je Verona B. nejstarší žijící 

členkou svého rodu pobývajícího ve Stříbře. Žijí zde její děti, které se buď žení a vdávají 

s majoritním obyvatelstvem, nebo s rodinou Absolonů a Adamců. 

Romové z komunity stNbrskere Roma obývají nejčastěji činžovní domy v centru 

města. Domy mají pronajaté od městské bytové správy a žijí v nich už několik let, případně 

desetiletí. Bydlí mezi majoritním obyvatelstvem, tzn. že činžovní domy s více než dvěma byty 

s romskými nájemníky se objevují velmi zřídka. Někteří členové této komunity žijí 

v přilehlých vesnicích (Milíkov, Sulislav), kam se přestěhovali pravděpodobně v průběhu 

osmdesátých let. Se svou rodinou ve Stříbře jsou v téměř každodenním kontaktu. Ve výše 

zmíněných vesnicích žádní další Romové nežijí.39 

Většina členů komunity stříbrskere Roma v produktivním věku pracuJe, a to 

především na plzeňských Borských polích v japonském překladišti Fujitrans. V této 

společnosti se vytvořily téměř čistě romské pracovní skupiny, které spolu pracují na jednom 

úseku.40 Tato skutečnost stříbrské Romy motivuje k tomu, aby ve zmíněném podniku 

pracovali, jelikož jim práce spolu s lidmi, kterým důvěřují, zajišťuje pocit bezpečí a 

sounáležitosti v jinak všeobecně neromském prostředí. O tom, jakou souvislost má tento fakt 

s používáním romštiny, se zmíním níže. 

37 Do rodiny jsem nepronikl především z důvodu úmrtí nejstaršího člena tohoto rodu. Z toho důvodu bylo ve 
zkoumaném období nevhodné rodiny z tohoto rodu navštívit. 
38 Vyplývá tak z rozhovorů se členy rodu Absolonů a z rozhovoru s Veronou B., která se sama za stříbrskou 
Romku považuje a vymezuje se vůči ostatním přítomným komunitám. 
39 Výjimku tvoří Irena Absolonová a Monika V. Irena se svou rodinou žUe ve stejném objektu jako komunita 
Slováků a život mezí touto komunitou jí nevadí. Monika žije na ubytovně společně s komunitou Romů 
z ubytovny Život v této komunitě Romů se jí ne líbí a tuto variantu hodnotí jako nouzové řešení. 
40 Většinu pracovníků těchto romských směn tvoří stříbrští Romové. V některých "partách" pracuje několik 
dalších Romů z Plzně. 
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3.1.2. Romové z vesnic (O Roma pal o gavora)"' I Romové z ubytovny 

Členové této komunity čítají přibližně na 50 osob. V následujícím textu budu tuto 

komunitu označovat exonymy Romové z vesnic, Romové z ubytovny, případně termínem 

západňáři.42 

Jedná se o rod O původně z obcí Čekovce, Badína a Bzovík (okresy Bánská Bystrice a 

Zvolen), který přišel do Čech na počátku 60. let. Původně se usadili v Brodu u Stříbra a 

Tuněchodech (obě obce spolu téměř splývají), kde byli zaměstnáni v kravíně. Rodiny tohoto 

rodu, které dnes bydlí ve Stříbře, bydlely dlouhá léta v panelovém domě v Brodu, který byl 

v posledních letech zdevastován natolik, že jej musely v roce 2007 opustit,43 aby se 

nastěhovali na ubytovnu do Stříbra. 

Ve Stříbře bydlí v třípatrové ubytovně Hrad v centru města v jednopokojových bytech. 

Jedna z rodin žije v pronajatém bytě v centru města. Na ubytovně v současné době žijí téměř 

výhradně členové rodu 0.44 Pokoje nemají vlastní sociální zařízení, a proto mají téměř 

všechny pokoje tyto prostory společné. 

Většina z Romů z ub)1ovny je nezaměstnaná. Ti ostatní vykonávají různé sezónní 

práce, případně pracují nelegálně pro některé stříbrské stavební firmy. Na zmíněných 

pracovištích se s ostatními Romy setkávají jen výjimečně. 

3.1.3. Slováci (Siováka)"5 

Komunitu tvoří přibližně 50 Romů původem z Března (okr. Bánská Bystrica) ze 

západního Slovenska. V této práci budu tuto komunitu označovat exonymem Slováci,46 

případně endonymem slovenští Romové. 

Tito Romové přišli do Stříbra pravděpodobně v letech 2003 a 2004 za prací. Jednalo 

se tedy čistě o ekonomickou migraci, která byla z jejich strany chápána jako dočasná, 

vyplývající z vysoké nezaměstnanosti v jejich původním regionu. 

Zpravidla se jedná o mladé navzájem příbuzné rodiny s malými dětmi do věku 

maximálně 15 let. Některé páry jsou stále bezdětné. Členové této komunity uvažují o návratu 

"
1 Označení, které používají ostatní zmíněné komunity k vymezení této komunity. 

"
2 Tito Romové sebe označují jako Roma, při upřesnění příslušnosti ke komunitě používají označení západňáři, 
případně brodoskere Roma. 
43 Terénní sociální pracovnice uvádí. že k tomu došlo především z duvodu neplacení nájemného. 
44 Výjimkou je již zmíněná rodina Moniky V. z rodu Absolonu 
45 Označení, které používají ostatní komunity k vymezení této komunity. 
46 Tohoto označení používají stfíbrští Romové. 
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na Slovensko. Čas případného odchodu ale nedokáží specifikovat, jelikož ještě stále nejsou 

přesvědčeni o tom, že by se byli schopni na Slovensku uživit. Do své vlasti se chtějí vrátit 

především z důvodu silných rodinných vazeb Uejich rodiče do ČR neodešli a ani odejít 

neplánují). Jejich kontakt se Slovenskem je tedy i z tohoto důvodu silnější než kontakt 

předchozích dvou komunit. Zpravidla tyto mladé rodiny jezdí k rodičům na Slovensko jednou 

až dvakrát ročně, případně rodiče navštěvují své potomky ve Stříbře. 

Většina z těchto rodin žije společně v rekonstruovaném činžovním domě (někteří 

Romové tento dům nazývají taktéž ubytovnou) v centru města. Původně bydleli na ubytovně 

Hrad, kde je po jejich odchodu nahradili Romové z Brodu. Slováci z této ubytovny podle 

svých slov odešli právě kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám. 

Tyto rodiny do Stříbra přivedla agentura, aby pracovali v továrně společnosti Siemens 

(dnes AFL) na výrobě elektrotechniky pro různé automobilky. Někteří z nich dnes pracují i 

v nedaleké Plzni v jiných továrnách a překladištích (např. Panasonic, Fujitrans). S jinými 

Romy se na pracovišti občas setkají. Jedná se ale většinou o Romy, které blíže neznají a 

označují je za "ostatní" a ,jiné Romy", jejichž původ blíže nespecifikují. 

3.1.4. Rod C 

Rod má mezi 20 a 30 členy. Jedná se o rodiny dvou bratrů, jejichž otec pochází z obce 

Bežovce (okres Michal ovce). Milka C., manželka jednoho z bratrů (původně rod M), pochází 

ze západního Slovenska, z obce Sása (okres Zvolen). Rod M přišel ze Slovenska nejprve do 

Českého Krumlova v roce 1960. Odtud se po několika letech rodina přestěhovala do obce 

Vrhaveč nedaleko Stříbra. Jedna z rodin tohoto rodu se pravděpodobně v 80. letech 

přestěhovala přímo do Stříbra, kde žila střídavě v několika činžovních domech. V dnešní době 

tu Milka C. žije jako jediná členka svého rodu M a vdala se právě za jednoho z bratrů C. Oba 

bratři se před přibližně dvaceti lety z nedaleké Lhoty u Stříbra, kde do té doby jejich rod žil, 

přestěhovali do města. 

Většina členů rodu C pracovala ve stejných podnicích jako komunita stříbrských 

Romů. V současnosti pracují převážně v zahraničních továrnách a ve stříbrské mlékárně. 

Členové tohoto rodu žijí stejně jako stříbrští Romové v činžovních domech v okolí 

stříbrského náměstí. Jejich domy často s domy stříbrských Romů sousedí. 

Tato rodina se vymezuje vůči Romům z vesnic, přitom se ale vůči ní vymezují 

Romové stříbrští. 
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Oda aver Roma. Oda dikhes save Roma hin 

(To jsou jiní Romové. To vidíš, jací Romové to jsou.)47 

Přesto ale někteří členové rodiny Absolonú rodinu C navštěvují a udržt~í spolu přátelské 

styky, i když o nich posléze mluví veskrze negativně jako ve výše zmíněné citaci. Nutno ale 

podotknout, že vymezení Absolonú vúči rodině C není tak razantní a zřejmé jako v případě 

jejich vymezení vůči komunitě Romů z vesnic. 

3.2. Hierarchie mezi romskými komunitami ve Stříbře 

Jednotlivé romské komunity ve Stříbře se vúči sobě navzájem jasně vymezují. Při 

konverzační otázce ,Jací Romové zde žijí?" většina příslušníků komunity Romů stříbrských 

odpoví, že ve Stříbře žijí dobří a čistotní Romové.48 Pokud se ovšem tazatel zeptá, zdali je 

tomu opravdu tak ve všech případech, objeví se úplně jiné skutečnosti, které souvisí s vnitřní 

stratifikací romské populace obecně. 

Všichni Romové na území města Stříbra patří do skupiny tzv. slovenských Romů. 

Tohoto termínu ale neužívají a říkají si Roma (Romové). Dělením do skupin na první úrovni 

se spíše odehrává na základě lokality původu na Slovensku, tedy z východního Slovenska 

(tzv. východňára) a ze Slovenska západního (tzv. západňára). Toto rozdělení se ale nezdá být 

stěžejní pro kontlikty mezi jednotlivými komunitami v každodenním životě, i když jistý 

význam v interkomunitních vztazích tento faktor má. 

Hlavní úlohu v této komunitní hierarchii hraje rituální čistota. Jedná se o určitou 

abstraktní kvalitu, která svou přítomností rituálně (tedy ne ve smyslu hygieny) znečišťuje toho 

kterého jedince. Milena Hlibschmannová uvádí,49 že se v tomto případě jedná o pozůstatek 

kastovní distance v Indii, který si Romové uchovali dodnes. Jedinec se do takového statutu 

buď rodí, nebo se stane nečistým kontaktem s rituálně nečistými lidmi, předměty apod. Tento 

status je nezvratný a jedinec si ho tak nese celý život, aniž by ho mohl nějakým způsobem 

změnit. V kontextu Romů tento stav nemůže tedy změnit ani zvýšení ekonomické úrovně té 

které rodiny. 

~7 Gejza Adamec, Stříbrští Romové. 3. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
~8 Jelikož Romy z ubytovny a Sováky stříbrští Romové jako stříbrské nehodnotí. 
~9 Hlibschmannová. Milena; Od etnické kasty ke strukturovanému etnickému společenství (in Romové v České 
republice); Socioklub, Praha 1999 
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Pro zdejší Romy mají tyto okolnosti zásadní význam. Utvářejí pevně dané hranice 

mezi jednotlivými komunitami, jež se nepřekračují. Příslušníci stříbrské komunity by nikdy 

nešli na návštěvu k Romovi z komunity Romú z ubytovny. Na ulici se s takovými Romy 

slušně pozdraví. Vědí, o koho se jedná a kolik má kdo dětL ale více než zdvořilostní fráze se 

mezi těmito komunitami neudržuje. Stříbrští Romové vesnickým Romúm vyčítají, že jim 

dělají ve městě ostudu. Neromové rozdíly mezi jednotlivými rodinami a komunitami nevidí, 

ani je nehledají. Stříbrští se tak obávají, že budou Neromové házet všechny Romy "do 

jednoho pytle" a tito nově příchozí vesničtí Romové pokazí image vzorných Romú, kterou si 

tu jejich předci po desetiletí budovali. 

Vůči těmto Romům se vymezuje i rod C, vůči kterému se zase mírně vymezují někteří 

členové rodu Absolonů?) 

Stříbrští Romové označuji Romy z ubytovny termínem dubkara, případně degeša. 

V dřívější romské společnosti právě tato označení nesla informaci o rituální nečistotě toho 

kterého jedince. Označení degeš v prvním významu znamenalo označení osoby, která se živí 

např. nečistým masem (psím, koňským apod.), ale také se živí nečistými pracemi (hrobník 

apod.). 51 Ve stříbrském kontextu se tohoto označení používá v přeneseném významu. 

Starousedlíci tímto termínem označují Romy, kteří jsou špinaví, chudí a neumějí se chovat 

podle norem slušného chování. Některé rodiny stále dodržují přísná pravidla při přípravě 

jídel. V dřívější romské společnosti byla tato pravidla mnohem přísnější. 52 Většina z nich se 

už ve Stříbře v dnešní době pravděpodobně nedodržuje.53 

A kala Roma. s o kadaj bešen pal o gavora, tak ... oda hi ne špín i. Oda na ne kajse, s ar amen 

sam kadej. So jon keren? Ta sar len hin love, chuden podpori, ta džan te pijen, maťon, the o 

romňa the o mur!ia. No a pal'is so. Pal'is len nane so te chan. Paťis pen maren. Jekhere 

avrestar džan te mangen te chan. Ladž penge keren. A keren savorenge ladž. Pro viboris 

50 Osobně jsem zažil na jedné návštěvě u rodiny C, že do bytu přišla jedna kamarádka z rodiny Absolonů. Dělala 
si z ženy C legraci v tom smyslu, že byla chudá a vždycky chudá bude. Nemůže se rodu Absolonů rovnat. 
Všechno probíhalo v legračním tónu, tak se zdálo, že je vše v pořádku. Když ale Absolonová odešla, začala paní 
C nadávat, proč k ní vůbec paní Absolonová chodí, když je pro ní tak špinavá a chudá. Vadilo jí nejvíce to, že je 
mnohem movitější, než paní Absolonová, přitom už nikdy neztratí nálepku chudé špinavé "cigánky". 
51 HUbschmannová, Milena; Několik poznámek k hodnotám Romů (in Romové v České republice); Socioklub, 
Praha 1999 
52 Tamtéž 
5

' Při návštěvě jedné romské rodiny měla žena, která právě vařila, na hlavě gumovou pokrývku hlavy, aby do 
jídla nespadl ani jeden vlas, protože by takové jídlo potom podle jejích slov nesnědla. Co se ale týče konzumace 
výhradně čerstvého jídla, to stříbrští Romové pravděpodobně nedodržují a konzumují i jídlo několik dní staré a 
ohřívané. 
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keren baro bordel'is. Že len den čuno love a todle a tulO. A soske na džan te keren? Kodi 

podpora oda nane ňič. Oda hin čuno. 

(A tihle Romové, co tady bydlí z vesnic, tak ... to jsou špíny. To nejsou takoví, jako jsme my 

tady. A co dělají? No když mají peníze, dostávají podporu, tak pijí, opíjí se, i muži i ženy. A 

potom co. Potom nemají co jíst. Potom se bijí. Jeden od druhého chodí žebrat jídlo. Dělají si 

ostudu. Dělají ostudu všem. Na výboře dělají velký bordel. Že jim dávají málo peněz a tuto. A 

proč nejdou pracovat? Tahle podpora, to není nic. To je málo.)54 

S primárním významem slova degeš (konzument rituálně nečistého masa) si stříbrští Romové 

toto označení už nespojují a označují jím právě člověka s nestandardním způsobem chování. 55 

Me phenav dubki kajse dženenge, kterí, sar imar hine adaj pro čechi but, hine me/ale, nane 

thode, nane len love, a na džanen pes te chovinel. Na džanen pačiv. Kajse dženeske me 

phenav dubkos. A degeši? Mange jekh či dubkos nebo degeH Al'e mek ňigda na šunďom, hoj 

varekaske te phenen dege.~i kajse dženenge, so chan rukonen nebo, to už na. Po perši raz. 

(Já říkám dubki takovým lidem, kteří, jak už jsou tady v Čechách dlouho, jsou špinaví, nejsou 

oblečení, nemají peníze a neumějí se chovat. Neznají úctu. Takovému člověku říkám dubko. 

A degeši? Mně je jedno, jestli dubkos nebo degeš. Ale ještě jsem nikdy neslyšela, že by někdo 

říkal degeš takovému člověku, co jí psi nebo, to už ne. Napoprvé.)56 

Romové z ubytovny o svém nižším postavení v rámci místní hierarchie vědí. Problém v přijetí 

vidí především v rozdělení a odvěkém soupeření mezi "východňáry" a "západňáry". 57 Prostě 

východňár je, zůstane. Ten má furt nosánek víc nahoru jako my. 58 Vědí o tom, že je 

starousedlíci označují za dubki. Jeden z informátorů z rodiny D popisuje dubki, jako Romy, 

kteří nic ne mají, jo, že jsou takový zanedbanější než, než, než ty jiný no. 59 

54 Verona B., Stříbršti Romové, 61 let, zaznamenáno 21.3.2008 
55 Jednou se mě dokonce v jedné rodině zeptali, co vlastně znamená degeš. Prý někde slyšeli, že je to šlověk, 
který jí psí nebo koňské maso, ale chtěli si to ode mě potvrdit, jelikož věděli, že se touto problematikou 
zabývám. 
56 Monika G. starší, Stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 14.3.2008 
57 Zajímavé je, že když jsem pracoval v České Hebové na stejném sociolingvistickém výzkumu, měli vyšší 
statut Romové ze západního Slovenska. Tito Romové byli narozdil od Romů ze Slovenska východního v lepší 
ekonomické situaci a bydleli v lukrativnějších částech města než Romové z východu. Z tohoto by vyplývalo, že 
na vytváření sociálního statutu se podílí především socioekonomická situace toho kterého rodu bez ohledu na to, 
jestli je z východního nebo západního Slovenska. 
58 Věra D., Romové z ubytovny, 44 let, zaznamenáno 29.3.2008 
59 Zdeněk D., Romové z ubytovny, 42 let, zaznamenáno 29.3.2008 
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Jednotlivé rodiny z komunity Romů z ubytovny mají mezi sebou spory a navzájem se 

pomlouvají. Tyto okolnosti přispívají k negativnímu obrazu těchto Romů v očích stříbrských 

Romů, jelikož jako rod nedrží pohromadě. O tom se také zmiňuje jedna z respondentek, která 

se do rodu D přivdala. 

To jsou zmetci nad zmetkama. Ty nevědí ani s kym mluví a co mluví. Ty žijou ze dne na den, 

s alkoholem. A ty mladý ani nemluvim. Ty se nes tara} vo děti, nic. 60 

Někteří stříbrští Romové uvedli, že Romy z vesnic, kteří bydlí v této chvíli na ubytovně, 

nezdraví a nechtějí s nimi vůbec nic mít. Sňatek mezi takovými dvěmi komunitami je 

naprosto vyloučený. Jedinec, který by si vzal Roma z komunity Romů z ubytovny, by 

pošpinil jak jméno své, tak jméno svého rodu. Milena HUbschmannová uvádí, že v takových 

případech se rodina od těchto členů distancovala.61 Jelikož ve Stříbře takový sňatek za celá 

desetiletí neproběhl, nemohu říct, jakým způsobem by se stříbrští Romové v tomto případě 

zachovali.62 

Vedle faktoru, kterým je výše zmíněná rituální čistota, je velmi důležitým faktorem členění 

Romů do jednotlivých komunit doba příchodu na území města Stříbra. I když je nejčastějším 

faktorem pro členství v komunitě příslušnost k určitému rodu Gak je tomu například u 

komunity Romů z ubytovny, který je tvořen rodem D.), v případě stříbrských Romů tomu ale 

není tak docela, jelikož do této komunity patří i Romové zjiných rodů. Ty jsou spolu 

spřízněni na základě přibližně stejné doby příchodu ze Slovenska do Stříbra. 63 Tyto rody 

spolu udržovaly přátelské styky po několik desetiletí a cítí k sobě jistou sounáležitost (i když 

tato sounáležitost není stejná jako sounáležitost se členy vlastního rodu). Je ale možné uzavřít 

sňatek se členy jednotlivých rodů, kteří do komunity stříbrských Romů patří. Naopak oženit 

se s příslušníky jiné komunity není možné. 

60 Gizela D., Romové z ubytovny, 55 let, zaznamenáno 28.3.2008 
61 HUbschmannová, Milena; Několik poznámek k hodnotám Romů (in Romové v České republice); Socioklub, 
Praha 1999 
62 V současné chvíli se ale schází jedna dívka z rodiny Adamců s chlapcem z rodiny D. Rodina Adamců vidí tuto 
situaci jako velkou prohru a snaží se své dceři tento vztah rozmlouvat. Její matka přestala zdravit rodiče D úplně. 
Zatím nezbývá nic jiného, než dceři tento vztah tolerovat. Otec Adamec ale přiznal, že pokud by mělo dojít ke 
sňatku, byl by schopný použít násilí, aby takový sňatek překazil. Naopak rodina D tento svazek mladých lidí vidí 
jako určitou satisfakci v tom, že rod Absolonů dostal to, co si zasloužil. Najednu stranu z toho svazku mají 
škodolibou radost, na stranu druhou si ale uvědomují hrozbu konfliktu v tom případě, kdyby tento vztah nabyl na 
vážnosti a dívka Adamcová například otěhotněla s tímto chlapcem D. Proto se i oni snaží synovi svazek 
rozmluvit pro jeho "dobro a klid". 
63 Tomuto tématu se budu věnovat v kapitole 4.2.2. 
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Romy, kteří přišli do Stříbra později, hodnotí stříbrští Romové jako aver Roma (jiné 

Romy) a udržují si od nich určitý odstup (např. rod C). Nově příchozí komunity stříbrští 

Romové za stříbrské Romy nepovažují, a proto se vůči nim vymezují. V případě komunity 

Romů z ubytovny do hry vstupuje ještě zmíněný faktor rituální čistoty, který těmto Romům 

připisuje v očích komunity stříbrských Romů nejnižší příčku společenského žebříčku. Vůči 

Romům z ubytovny se ale vymezuje i rod C, s menším důrazem i komunita Slováků.64 

V případě rodu C je tento problém složitější. Jelikož už ve Stříbře žijí 20 - 30 let, je 

jejich pozice v hierarchii někde uprostřed. Stříbrští Romové tento rod hodnotí jako špinavý 

(me/ale Roma) a nechávají se slyšet, že se jim tento rod vůbec nemůže rovnat. Tyto postoje 

vychází z minulosti, kdy byl rod C chudý a žil, podle slov příslušníků rodu Absolonů, 

v nehygienických podmínkách. Rod C je ale v dnešní době na stejné ekonomické úrovni jako 

rodiny stříbrských Romů. Přesto zde tato hodnocení přetrvávají. 

A oni si jako mysleli, že se k nám můžou rovnat nebo tuto. Jsem říkala, v životě ne. Vy jste 

špinavý od základu. Vy jste Spinavý vod základu. Já sama cigánka jsem je tak brala. Už mi 

d '{' 65 nese e 1. 

Rodina C o výtkách ze strany svých přátel ví a pochopitelně se jim tento stav nelíbí. Zde se 

potvrzuje, že statut degeše je do jisté míry připsaný na celý život. Je ale pravda, že vymezení 

stříbrských Romů vůči tomuto rodu není tak silné jako v případě vymezení stříbrských Romů 

vůči Romům z ubytovny. V rodu Absolonů je několik členů(především z 2. a 3. generace), 

kteří se se členy tohoto rodu běžně stýkají. Existuje ale také několik Absolonů, kteří se 

s rodem C ze zásady nebaví (ze zkušenosti především členové 3. generace). U mladších 

respondentů jsem se s tímto vymezením nesetkal. 

Naopak vztah rodu Absolonů k nově příchozím Romům ze Slovenska (Slovákům) je 

velice kladný. Hodnotí je jako pracovité a čistotné jedince, kteří se dokázali vzchopit. I když 

se nenavštěvují, na ulici spolu běžně komunikují. Stejně pozitivně tyto Romy hodnotí 

Romové z ubytovny i členové rodu C. 

64 spíše z hlediska rituální čistoty, než z hlediska doby příchodu do města 
65 Hana Absolonová mladší, 3. generace, Stříbrští Romové, zaznamenáno 15.3.2008 
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Slováci si hierarchie mezi místními Romy všímají a v rozhovoru se mnou se zdrželi 

komplexního hodnocení jiných komunit. O život ostatních romských komunit se příliš 

nezajímají a pohybují se především mezi členy vlastní komunity. 

Akorát že poznáme se, pozdravíme se. Takto, ale že bysme se navštěvovali, tak to ne. My 

většinou akorát jen mezi svými a takto. 66 

Přestože se Slováci do jisté míry snaží stát mimo hierarchii mezi romskými komunitami ve 

Stříbře, uvádějí, že mají nejblíže ke komunitě stříbrských Romů, se kterým se v každodenním 

životě setkávají nejčastěji. 

3.3. Reflexe vztahu majority k těmto komunitám 

Vztah majority k místním Romům je vesměs kladný. Není známo, že by se objevily nějaké 

vypjaté situace, jak je tomu v jiných lokalitách. Vztah majority ke stříbrským Romům, tedy 

starousedlíkům,67 je specifický, a budu se o něm šíře rozepisovat v kapitole o příchodu této 

komunity ze Slovenska a jejího přijetí. 

Starousedlíci si na svém postavení v rámci majoritní společnosti velice zakládají. 

S Neromy problémy nikdy neměli a naopak s některými z nich udržují blízké vztahy a chodí 

se denně navštěvovat. Patrná část 4. generace rodu Absolonů si vybírá neromské partnery 

(přibližně polovina), se kterými má další potomky. Tento stav se potom odráží i na frekvenci 

používání romštiny a na dalším vývoji a předávání tohoto jazyka. Většina 4. a 5. generace 

v dnešní době nedělá mezi romskými a neromskými přáteli rozdíly. Informátoři z těchto 

generací nejčastěji uvádějí, že většinu zjejich přátel, se kterými se stýkají každý den, tvoří 

Neromové. 

Slováci vztah majority k sobě samým hodnotí velice pozitivně. Ve Stříbře se mohou všude 

pohybovat a nikdo je zde neomezuje. V práci se s projevy diskriminace a xenofobie 

nesetkávají. Na Slovensku se obávali chodit večer do restaurace, jelikož by je dovnitř možná 

ani nepustili, případně by hrozilo nebezpečí konfliktu. I když se zde na úřadech a u lékaře 

setkávají s jistým odstupem, na Slovensku je situace ještě horší. Tito Romové cítí, že pokud 

se nevyskytnou nějaké problémy, budou se k nim stříbrští Neromové nadále chovat přátelsky 

66 Adrian E., Slováci, 30 let, zaznamenáno 5.4.2008 
67 Označení starousedlík zde používám ve smyslu komunity stříbrských Romů. 
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a vstřícně tak jako doposud. Podle slov slovenských Romu stříbrská majorita v běžném životě 

mezi Romy a Neromy takové rozdíly nedělá. Kladou duraz především na zpusob chování než 

na barvu pleti. Stříbro vidí jako vhodnější místo pro vychovávání svých dětí, ale přesto se 

chtějí vrátit zpět na Slovensko ke své rodině. Pokud by se objevila možnost, že by rodiče 

projevili zájem se do Stříbra přestěhovat, zustali by tady. 

Při několika rozhovorech se členy stříbrské majoritní společnosti měli respondenti 

tendenci "své" Romy bránit (zejména v případě pamětníku příchodu nových obyvatel do 

města v rámci osídlování pohraničí). Za stříbrské Romy tito respondenti označují Romy, kteří 

zde žijí odjakživa a se kterými velké množství z nich mělo možnost pracovat. Tyto jedince 

potom vymezují proti obrazu Romu v celé zemi, kdy uvádějí, že místní Romové jsou slušní, 

pracovití a čistotní. Stejně takle neznam tady ňákýho, kerej by se pral, anebo dělal 

výtržnosti. 68 Přesto zde ale přetrvávají jisté stereotypy ve vnímání romské kultury a vnímání 

romského zpusobu života. Svými zkušenostmi tito Neromové poukazují na jednotlivce, kteří 

se z tohoto "nenormálního" životního stylu vymykají. 

A to jsem koukala, že když jsme byli na zájezdu. já nevím vod čeho to bylo, tak to jsem 

koukala. Vona měla sebou vdkerý hygienický přípravky. V ona si zuby čistila a mejla se. Ruce 

si umejvalafurt po jídle. To nedělali ani některý Češi. 69 

Zajímavé je, že pro většinovou společnost jsou stříbrští Romové neviditelní. Málokdo dokáže 

odhadnout, kolik Romu zde ve skutečnosti žije. Neromové při dotazování na konkrétní 

romské rodiny ve stříbře většinou jmenují rodiny Adamcu a Absolonu, jejichž počet vyjadřují 

v pár desítkách. O jejich životě ale moc nevědí. Často ani netuší, pokud se s nimi výrazně 

nestýkají (např. na pracovišti, sousedi), kde tito lidé žijí.70 Několik romských respondentu 

uvedlo, že jejich neromští přátelé ani často netušili, že jsou Romové, případně tuto informaci 

přešli jako nepodstatnou. 71 

68 Josefa Z., majorita, 78 let, zaznamenáno 22.3.2008 
69 Josefa Z., majorita, zaznamenáno 22.3.2008 
70 Já sám jsem si po dobu svého života ve Stříbře Romů nijak výrazně nevšiml. Nevšiml jsem asi ani nějakých 
konfliktů mezi jednotlivými rody, případně Romy a majoritou. Stejně jako ostatní členové majority jsem ani 
nevěděl, kde tito stříbští Romové žijí. O přílivu nově příchozích Romů ze Slovenska a okolních vesnic jsem se 
dozvěděl až od rodu Absolonů při našem společné kontaktu v rámci tohoto výzkumu. 
71 Je otázkou, do jaké míry je tento postoj věcí veřejnou a věcí intimní. Je možné, že jsem se s projevy xenofobie 
ve Stříbře nesetkal, protože se o nich na veřejnosti nemluví. V každém případě mě postoj majority k Romům 
udivil, jelikož z ostatních českých lokalit jsou mé zkušenosti s reflexí Romů majoritou opačné. 
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4. Historie stříbrského rodu Absolonů 

V této kapitole nejprve v historickém úvodu nastíním obecné události, které měly vliv i na 

osudy členů rodu Absolonů, a které se na vývoji jeho dnešní podoby podílely. 

V dalších oddílech se budu zabývat okolnostmi, které přivedly zakladatele stříbrského 

rodu Absolonů k výměně východoslovenského Vrbova za západočeské Stříbro. Ty sahají až 

do období druhé světové války a pokračují poválečným obdobím, tedy od roku 1945 přibližně 

do roku 1953, kdy se vrboští Absolonové k odchodu rozhodli. Po tomto období se objevují 

příběhy o usazení v nové české lokalitě a především způsobu přijetí nově příchozích Romů 

majoritním obyvatelstvem. 

Historií rodu Absolonů se zde budu zabývat, jelikož jsem přesvědčen, že okolnosti, 

které tuto migraci a následné usazení Absolonů v Čechách provázely, se velkou měrou podílí 

na dnešní podobě vztahů s majoritnou, s ostatními přítomnými komunitami Romů na území 

města Stříbra a v neposlední řadě na používání a vnímání romštiny jejími mluvčími z řad rodu 

Absolonů. Právě způsob přijetí majoritou a vztahy mezi Romy a Neromy jsou podle mého 

názoru stěžejními faktory, které udávají směr sebereflexi Romů, frekvenci používání a roli 

romštiny v jejich každodenním životě. V této kapitole jsem taktéž věnoval pozornost setkání 

rodu Absolonů s jinými skupinami Romů, které jistým způsobem formování identity tohoto 

rodu a vnímání dialektu romštiny ovlivnily. 

Při výzkumu zaměřeném na historii rodu Absolonů jsem používal metody orální 

historie. Sesbírané příběhy jsem se pokusil utřídit do jednotlivých podkapitol s ohledem 

na téma, o kterém tyto příběhy hovoří. Tyto příběhy, narozdíl od dobových dokumentů a 

odborné literatury, vypovídají o reálném životě a o tom, jak se která nařízení a dokumenty 

samotných Romů dotkly. Tyto vzpomínky potom v povědomí celé komunity stříbrských 

Romů vyprávěním vytvářejí vlastní obraz historie, který není tvořen výčtem vládních 

nařízení, ale příběhy a historkami, které byly pro formování života členů této komunity 

důležité. 

Jednotlivé události, které respondenti v rozhovorech uvedli, se také pokusím na 

základě použité odborné literatury zasadit do širšího historického kontextu a diskutovat jejich 

příčiny. 
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4.1. Historický úvod 

V předválečné slovenské společnosti měli Romové své specifické místo. Romové se v této 

době integrovali do slovenského společenského systému, založeného na stavovské hierarchii, 

ve které většina Romů zaujímala jednu z nejnižších příček.72 Ta ale neznamenala jen jejich 

nízké sociální postavení, ale přinášela určité role, které Romům v této společnosti příslušely. 

Romové pro sedláky vykonávali rů7.né nádenické práce, sedláci byli hlavními odběrateli 

produktů tradičních romských řemesel, jako bylo kovářství, košíkářství, výroba nepálených 

cihel atd. Fungovaly zde reciproční vztahy, díky kterým Romové potřebovali "své" sedláky a 

sedláci potřebovali ,,své" Romy. 73 

Narozdíl od Protektorátu Čechy a Morava na Slovensku v průběhu druhé světové 

války ke genocidě Romů nedošlo. Perzekuce směřovaná k Romům na Slovensku probíhala 

zejména formou stupňujících se "proticikánských opatření", která se většinou omezovala na 

opatření lokálních úřadů.74 

První z protiromských celostátních opatření nově vytvořené Slovenské republiky byla 

přijata již roku 1939. Na jejich základě byli Romové místo denní vojenské služby přeřazeni 

do vojenských pracovních útvarů, zejména potom od poloviny roku 1942 byli odváděni do 

pracovních táborů.75 Těchto táborů bylo v průběhu války zřízeno celkem ll a vyskytovaly se 

nejčastěji v blízkosti výstavby důležitých dopravních komunikací.76 

V dubnu 1941 byla vydána vyhláška o úpravě některých poměrů "Cikánů". Tato 

vyhláška udávala osmidenní lhůtu, během které se musely kočovné skupiny usadit ve své 

domovské obci a do dvou týdnů po svém návratu byly nuceny odprodat své koně a vozy. 

V této vyhlášce se i poprvé objevuje opatření o přesunutí romských seskupení od obcí a 

dopravních komunikací. 77 K přestěhování romských osad začalo ale ve větší míře docházet až 

od druhé polovinu roku 1943, kdy vyšla vyhláška druhá, která vysídlení těchto uskupení 

zdůraznila. Na nových místech v okolí lesů se v nevyhovujících podmínkách Romové 

72 Hilbschmannová, Milena; Romové ve Slovenském státě ve vzpomínkách pamětníků (in Fenomén holocaust 
sborník mezinárodní vědecké konference); Praha 1999 
73 Hilbschmannová, Milena; Po Židoch Cigáni- svědectví Romů ze Slovenska 1939- 1945 (l.díl); Triáda, 
Praha 2005 
74 Tamtéž. 
75 Hilbschmannová, Milena; Po Židoch Cigán i svědectví Romů ze Slovenska 1939 1945 (!.díl); Triáda, 
Praha 2005 
76 Hilbschmannová, Milena; Romové ve Slovenském státě ve vzpomínkách pamětníků (in Fenomén holocaust 
sborník mezinárodní vědecké konference); Praha 1999 
77 Kamenec, Ivan; Dve roviny a dve podoby holocaustu na Slovensku (in Genocida Romů v době druhé světové 
války, ed. Jana Horváthová); Slovo 21, Praha 2003 
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ukrývali až několik let.78 Navíc byl Romům do několika měst zakázán přistup (často se 

omezoval jen na několik málo hodin během dne). Z toho důvodu nebylo možné nadále 

provozovat svá tradiční řemesla včetně nádenických prací na polích a v domácnostech 

majoritního obyvatelstva. Tím došlo k určitému propadu socioekonomické úrovně života 

Romů, kteří se museli aklimatizovat na nově vniklé podmínky a najít si nové možné způsoby 

obživy. 79 K tomuto propadu přispěly i předcházející deportace slovenských Židů do 

vyhlazovacích táborů. Během roku 1942 jich bylo deportováno téměř 58 000.80 Romové měli 

se Židy lepší vztahy než s majoritním obyvatelstvem a právě Židé od Romů vykupovali 

nejrůznější zboží, za které tito obchodníci platili narozdíl od sedláků nejčastěji penězi. Proto 

potom zmizení židovské populace na Slovensku do velké míry ovlivnilo každodenní život 

slovenských Romů. 81 

V srpnu 1944, kdy německá armáda obsadila Slovensko, aby potlačila Slovenské 

národní povstání, se situace rapidně zhoršila. Vojáci začali prohledávat romské osady, aby 

v nich odhalili ukryté partyzány. Romové v některých případech po boku partyzánů při 

povstání bojovali, v jiných je u sebe ukrývali.82 Příslušníci SS podezřelé romské osady 

vypalovali, případně jejich obyvatele likvidovali jiným způsobem. V prosinci 1944 byl 

v rámci "konečného řešení cikánské otázky" otevřen koncentrační tábor v Dubnici nad 

Váhom, kde museli internovaní Romové (včetně dětí) vykonávat těžkou práci. Tábor byl 

uzavřen na jaře 1945 s příchodem ruských vojsk. 83 

Po válce se Romové začali postupně vracet do svých domovů. Jelikož byla řada jejich 

obydlí v dezolátním stavu (někdy úplně zničena), začaly v prvních poválečných letech vznikat 

nové romské osady, ve kterých byla socioekonomická situace jejich obyvatel velmi špatná.84 

Dlouhá odloučenost Romů od majoritního obyvatelstva zpřetrhala výše zmíněné předválečné 

vazby mezi Romy a slovenskými sedláky. Z pohledu písemných pramenů a vyhlášek se zdá, 

že mohli Romové vstupovat do nového období s velkými nadějemi. Například Košický vládní 

program85 nepřipouštěl diskriminaci občanů znovusjednocené republiky na základě jejich 

78 Lacková, Elena; Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, Triáda, Praha 1997 
79 Hiibschmannová, Milena; Po Židoch Cigán i- svědectví Romu ze Slovenska 1939 1945 (!.díl); Triáda, 
Praha 2005 
8° Kamenec, Ivan; Dve roviny a dve podoby holocaustu na Slovensku (in Genocida Romu v době druhé světové 
války, ed. Jana Horváthová); Slovo 21, Praha 2003 
81 Hiibschmannová, Milena; Romové ve Slovenském státě ve vzpomínkách pamětníku (in Fenomén holocaust
sborník mezinárodní vědecké konference); Praha 1999 
82 HUbschmannová, Milena; Po Židoch Cigáni- svědectví Romu ze Slovenska 1939 1945 (!.díl); Triáda, 
Praha 2005 
83 Tamtéž 
84 Davidová, Eva; Cestky Romu 1945-1989, UP v Olomouci, Olomouc 1995 
85 Vydán v dubnu 1945. 
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etnické příslušnosti.86 Realita byla ale odlišná. I když konec války některým slovenským 

Romům přinesl možnost pracovních příležitostí na různých výkopových a stavebních pracích, 

čímž by se dalo předpokládat zvýšení jejich socioekonomické úrovně, propast mezi nimi a 

majoritou byla stále hluboká. Jelikož i po válce platil na některých místech nepsaný zákaz 

přepravy ,.cikánů" v hromadné dopravě, museli do práce chodit pěšky často i několik desítek 

kilometrů. Nadále nebyli Romové vpouštěni ani na některá veřejná místa.87 

Romové na Slovensku neměli po válce téměř žádný majetek. Majoritní obyvatelstvo 

k nim stále chovalo ambivalentní vztah a i když válka skončila, neskončil s ní ale její duch. I 

to do velké míry přispělo k poválečnému odchodu Romů za prací do českých a moravských 

měst.88 

Slovenští Romové začali přicházet do českých industriálních oblastí již v roce 1945.89 

Některé rodiny přišly nejprve do Prahy. Zde svůj příchod nahlásily na příslušných úřadech. 

Odtud byly některé z nich přestěhovány do jiných míst, kde bylo nekvalifikovaných 

pracovních sil potřeba. 90 Migrační proces romského obyvatelstva pravděpodobně podpořil i 

dekret prezidenta republiky č.88 z roku 1945, který ustanovil všeobecnou pracovní povinnost. 

Tato pracovní mobilizace pravděpodobně krátkodobě řešila existenční problémy některých 

slovenských Romů.91 

Do Čech přicházeli neJprve muži, kteří byli povolaní v rámci velkého nedostatku 

nekvalifikované pracovní síly, které bylo zapotřebí při likvidování válečných škod. Jelikož ale 

v místech vykonávání těchto prací nebylo dostatečné množství bytů, měly tyto brigády spíše 

sezónní charakter. Tito muži se potom na Slovensko vraceli. Někteří se do Čech vrátili s 

celými rodinami již do vybrané lokality, jiní přišli do Čech o něco později.92 

Mezi Čechami a Slovenskem se tedy především od roku 1946 začaly pohybovat 

neusazené skupiny osob bez dokladů. Jelikož si místní úředníci s těmito nově příchozími 

pracovníky často nevěděli rady, obraceli se na vyšší instance. Ty se snažily situaci nějakým 

způsobem řešit, a proto vyvstalo několik represivních návrhů, jakým nekontrolovatelné 

migrace Romů ze Slovenska omezit a zlegitimizovat. Státní orgány volaly po provedení 

86 Haišman, Tomáš; Romové v Československu v letech 1945 - 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999 
87 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2.generace, zaznamenáno 22.3.2008 
88 HUbschmannová, Milena; Po Židoch Cigán i -svědectví Romů ze Slovenska 1939- 1945 (l.díl); Triáda, 
Praha 2005 
89 Haišman, Tomáš; Romové v Československu v letech 1945- 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999 
90 Verona 8., Stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008 
91 Haišman. Tomáš; Romové v Československu v letech 1945 - 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999 
92 Rudolf Absolon, Stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
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evidence a soupisu "osob cikánského původu", který se nakonec konal v srpnu 1947. 

Soupisem bylo zjištěno 16 752 osob. Zjištěný počet ovšem nenasvědčoval zprávám o 

nekontrolovaném pohybu kočovných romských skupin. Proto řada písemných pramenů tento 

soupis považuje ve své komplexnosti za neúspěšný a pouze ilustrativní, jelikož nedokázal 

zachytit právě ty kočující osoby, proti kterým byl namířen.93 Tímto soupisem bylo na 

Plzeňsku podchyceno 614 Romů. Nepodařilo se mi bohužel zjistit, kolik osob spadalo pod 

zkoumanou lokalitu.94 

Únorem 1948 ovládl na více než čtyřicet let Československo ruský socialismus. 

Nastalo tedy nové období, které je charakteristické i novým přístupem k řešení romské 

problematiky. Bylo to období, kdy byly v nadšené snaze problémy Romů řešit zamlčovány 

dosažené výsledky v jejich integraci do společnosti.95 Nový komunistický stát si v Romech 

našel oběť meziválečné kapitalistické politiky,96 která Romy v mnohých ohledech 

diskriminovala. Byl nastolen proces "převýchovy »Cikána« v řádného, tj.třídně uvědomělého 

občana lidovědemokratické země"97 . Oproti předchozímu období (tedy období 1945 1948) 

začala být přítomnost Romů na českém území akceptována a respektována. Možná právě díky 

soupisu z roku 194 7 nabyla tehdejší vláda pocit, že začala mít "cikánskou otázku" pod 

kontrolou. 98 

Jedním z hlavních milníků politiky vůči Romům v počátku komunistického 

Československa byl bezesporu rok 1950, kdy došlo ke zrušení zákona o potulných cikánech 

z roku 1927 pro svůj diskriminační charakter.99 Vládá tedy vyvinula snahu o jejich 

zrovnoprávnění. K té ovšem došlo jen před zákonem, jelikož v běžném životě existovala stále 

jistá nevraživost ze strany majoritního obyvatelstva, které bylo nuceno sžít se s tímto novým 

93 Tamtéž 
94 Jelikož ale Nina Pavelčíková uvádí: "Výchovu dětí musí zajistit odborně vyškolené učitelské síly, Štampach 
doporučil pro okres Stříbro jako vzor bývalého učitele vězňů Františka Dienstbiera." (Pavelčíková, Nina; 
Romové v českých zemích v letech 1945 - 1989; Úřad dokumentace a vyšetřováni zločinů komunismu; Praha 
2004, str. 27) 
Z této zmínky zřejmé, že se již v této době musely ve Stříbře pohybovat některé skupiny Romů, pokud zde pro 
ně mělo být vytvořeno vzdělávací středisko. Tito Romové ale pravděpodobně Stříbro opět opustili, jelikož si na 
tyto Romy stříbrští romští pamětníci nevzpomínají a jako první romskou komunitu, která na území Stříbra přišla, 
uvádějí sami sebe. 
95 Výsledky koncepce převýchovy Cikána v tzv. uvědomělého občana byly často zatajovány. (Pavelčíková 2004) 
96 Tedy politiky I. republiky. 
97 Hajšman, Tomáš; Romové v Československu v letech 1945- 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999; str. I 50 
9S Hajšman, Tomáš; Romové v Československu v letech 1945- 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999 
99 Pavelčíková, Nina; Romové v českých zemích v letech 1945 - 1989; Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu; Praha 2004 
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"elementem", se kterým do té doby nemělo větší zkušenosti a jehož názory na něj formovala 

do jisté míry řada stereotypů. 100 

V září 1951 vydalo Ministerstvo vnitra novou směrnici "Úprava poměrů osob 

cikánského původu", která měla nastolit nový obrat v řešení této otázky. Řešení dosavadních 

problémů s romskými občany měl zajistit osmibodový program, který upravoval podmínky 

pro zapojení Romů do pracovního procesu společně s poskytnutím ubytování v místě 

pracoviště. 101 Na počátku padesátých let se státní politika zaměřila na odstranění 

negramotnosti. Na tom se podílelo především Ministerstvo informací a osvěty. 102 V té době se 

objevilo několik snah o vzdělávání romských dětí, například tzv. škola Míru v Květušině u 

Českých Budějovic 103 (vznikla v létě 1950). 104 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let začala spontánní migrace Romů ze Slovenska 

ustávat. Tuto spontánní migraci nahradila migrace řízená, kdy na slovensko přijížděli samotní 

náboráři s úkolem získat schopné pracovníky pro závody v Čechách a na Moravě. "Romové, 

jejichž možnosti obživy zůstávaly ve slovenských krajích omezené, se jevili jako velmi 

početný, nenáročný a výhodný zdroj nekvalifikovaných pracovních sil." 105 Náboráři Romům 

slíbili jak jistotu pravidelného výdělku, tak možnost ubytování v městských lokalitách. Ti 

často do Čech odcházeli v celých rodinách a rodech. 

V druhé polovině padesátých let začaly problémy v sociální oblasti narůstat. Přidaly se 

k nim problémy se vzděláváním a bytovou politikou vůči Romům. 106 Začaly se taktéž množit 

stížnosti na zvýšenou kriminalitu Romů a na jejich nízkou kulturní a sociální úroveň. Diskuse 

mezi jednotlivými orgány ukázala, že veškeré snahy o "zkulturnění" Romů ztroskotávají na 

neustálém pohybu většiny z nich. 107 To se tehdejší vláda rozhodla vyřešit zákonem č.74 

z října 1958 o trvalém usídlení kočujících osob. Tyto osoby se mohly rozhodnout, jestli se 

usadí v místě, kde byli při soupisu zastiženi, nebo jinde. Zapsaní Romové se podle výše 

zmíněného zákonu nemohli bez souhlasu Městského národního výboru vzdálit od místa 

trvalého bydliště pod hrozbou stanovených represí: "Kdo setrvá při kočovném způsobu 

100 Josefa Z., majorita, 78 let, zaznamenáno 22.3.2008 
101 Hajšman, Tomáš; Romové v Československu v letech 1945- 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999 
102 Pavelčíková, N i na; Romové v českých zemích v letech 1945 1989; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu; Praha 2004 
103 O okolnostech vniku této školy píše romská autorka Anna Rezková ve své beletristické knize Oáza křehkých 
duší (Nakladatelství Olga a Oleg Krylovi; Praha 2008), jelikož školu sama navštěvovala. 
104 Pavelčfková, N i na; Romové v českých zemích v letech 1945 - 1989; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu; Praha 2004 
105 Tamtéž, str. 36-37 
106 Tamtéž 
107 Hajšman, Tomáš; Romové v Československu v letech 1945 1967, Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady (in Romové v České republice); Socioklub; Praha 1999 
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života, přestože mu byla poskytnuta pomoc k trvalému usídlení, bude potrestán pro trestný čin 

odnětím svobody na 6 měsíců až 3 Iéta." 108 Podle paragrafu 1 tohoto zákona měly Národní 

výbory kočovným osobám posky1nout pomoc a prostředky k usazení a k tomu, aby se stali 

,,řádnými a pracujícími občany". 109 

V první polovině šedesátých let kladla státní politika velký důraz na zařazení všech 

Romů do pracovního procesu a docházky romských dětí do škol. Řadě romských rodin 

v českých městech se zvýšila jejich ekonomická úroveň a některé si koupili rodinné domky. 110 

Zato na Slovensku byla situace kritická. Poměr počtu osob na jedno obydlí v romské osadě se 

zvýšil. Od roku 1965 byl naplánován dlouhodobý proces likvidace "cikánských osad, čtvrtí a 

ulic", který měl být realizován v letech 1966 - 1970, jelikož podle názoru tehdejší politiky 

zabraňoval nárust koncentrace Romů v jedné lokalitě jejich asimilaci a převýchově. 111 

Velkým mezníkem v "řešení cikánské otázky" bylo ustavení Svazu Cikánů-Romů jak 

v Čechách, tak na Slovensku v roce 1969. Jeho vznik byl umožněn demokratizačním 

procesem "pražského jara" v roce 1968. 112 Svaz vyvíjel svou činnost v oblasti vzdělávací a 

kulturní. Poprvé v historii začal vycházet časopis Romano I'il, do něhož přispívala jak řada 

odborníků, tak řada romských autorů. Ekonomickou činností svazu bylo založení dvou 

hospodářských podniků Buťiker (Slovensko) a Nevo Drom (Čechy), které řadu Romů 

zaměstnávaly. Tyto dva podniky se také staly záminkou pro jeho "násilné" zrušení roku 

1973. 113 Pravé důvody byly ale politické, jelikož členové SCR již od roku 1971 usilovali o 

přiznání statutu národnostní menšiny Romům, kdy vládním orgánům předložili memorandum, 

ve kterém duvody požadavku národnostního statutu pro Romy vysvětlili. 114 

V roce 1972 bylo na Slovensku rozhodnuto o koncepci "akulturace" Romu, jelikož 

stále přežíval názor o jejich kulturní zaostalosti. 115 

V poslední dekádě komunistického Československa vyšla řada deklarativních 

usnesení, která se na podobě skutečného řešení "cikánské otázky" nepodílela. V těchto 

usneseních pojmy akulturace a převýchova vystřídalo označení socializace (tedy společensko-

108 Sbírka zákonů Republiky československé; Zákon č.74 ze dne 17. října 1958 o trvalém usídlení kočujících 
osob; Praha 1958 
109 tamtéž 
110 Davidová, Eva; Cesty Romů 1945-1989; UP v Olomouci, Olomouc 1995 
111 Pavelčíková, Nina; Romové v českých zemích v letech 1945 1989; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu; Praha 2004 
I 

12 Davidová, Eva; Cesty Romů 1945-1989; UP v Olomouci, Olomouc 1995 
113 tamtéž 
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kulturní integrace). Vedle socializace ale probíhaly sterilizace romských žen v rámci snížení 

počtu "nezdravé populace". 116 

Ke konci této dekády začaly být snahy "romské inteligence" o uznání svých práv 

úspěšnější. Mohli bychom jmenovat například zprávu o stavu řešení problematiky romského 

obyvatelstva, kde je poprvé používáno termínu Romové, čímž "představitelé státní moci 

konečně toto etnonymum plně akceptovali". 117 V tom ale přišly události listopadu 1989, které 

pozici Romů ve společnosti daly nový rozměr. 

4.2. Historie stříbrských Romů v podání pamětníků 

Na úvod této kapitoly bych měl vysvětlit, odkud členové rodu Absolonů pocházejí. Rod 

Absolonů pochází z východoslovenského Vrbova (přibližně 15- 20 kilometrů od Popradu). 

Jozef Adamec, člen jedné z větví tohoto rodu, která dnes tvoří velkou část rodu Absolonů ve 

Stíbře, pochází z nedaleké Nové Lesné. 

4.2.1. Válka v životě vrbovských Romů 

Jedny z nejsilnějších vzpomínek starších pamětníků z rodu Absolonů jsou vzpomínky na 

válečné období. Jelikož ale většina z těch, kteří druhou světovou válku sami zažili, nežije, 

pochází mé informace o válce od nejstaršího z respondentů, kterému bylo v době války kolem 

deseti let Některé příběhy mi vyprávěli potomci válečných pamětníků, kteří tyto vzpomínky 

slyšeli od svých rodičů. 

Některé historky patří k příběhům, které se na rodinných sešlostech vyprávějí, a které 

znají i ti nejmladší. Mezi místními Romy se o válce v datech a časových posloupnostech 

nehovoří. Vyprávějí se jednotlivé zážitky, které dohromady tvoří poměrně ucelený pohled na 

tehdejší život vrbovských Romů. 

Rod Absolonů se před válkou živil kovářstvím. Jejich odběratelé byli především slovenští 

sedláci a jelikož byl :Cudovít Absolon (zakladatel rodu Absolonů ve Stříbře) jediný kovář 

v okolí, měl velice širokou klientelu. Jiné rodiny ve vesnici se živili košíkářstvím. S izolací 

osady po roce 1943 a zákazem vstupu do měst se ale situace změnila a Romové už své 

116 Davidová, Eva; Cesty Romů 1945-1989; UP v Olomouci, Olomouc 1995 
117 Pavelčlková, N i na; Romové v českých zemích v letech I 945 ~ I 989; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu; Praha 2004, str. 127 
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výrobky nemohli majoritnímu obyvatelstvu prodávat. Nastala tedy pro ně doba nouze a 

hladovění. 

Žili jsme bídně. protože jsme chodili na pole takhle tuhle dobou, kde byly přes léto brambory, 

co byly vyoraný brambory, a byly ty brambory už hnilý. No a my jsme ty brambory sbírali, 

v zimě ted: a dělali jsme z toho placky, z tich hnilých brambor. A to byly takte černý 

brambory. A z toho jsme dělali placky a to nebyl margarín, nebyl sádlo, jenom lůj. Kravský 

sádlo jenom. No a v tom jsme to pekli a v tom jsme žrali. To byla bída. To byla strašná bída. 

No a když jsi něco sehnal. když jsme něco sehnali nebo to, tak to roztrhávaly miny. Rozumíš? 

Krávy nebo tuto. No tak to jsme taky kradli a žrali. Co se dalo, no. Co se dalo. 118 

Romové z Vrbova původně bydleli v domech postavených z nepálených cihel. Ty jim podle 

slov jednoho z pamětníků zbořily otřesy způsobené bombardováním nedalekého mostu. 

No tak když bombardovali most, tak se nám to rozsypalo. No a zůstalijsme venku na ulici. 119 

Z vyprávění stejného pamětníka se dozvídáme, že byli (pravděpodobně na základě nařízení 

z roku 1943) vystěhováni do lesa, kde žili v dřevěných chatrčích. O těch se Ruda Absolon 

zmiňuje v souvislosti s nočními kontrolami, které ve Vrbově němečtí vojáci prováděli. 

Tam nás vyhnali třikrát štyrykrát za den nebo za noc bosý, nahatý na sníh. No muselo se čekat 

třeba hodinu než to všechno rozpočítali ty Němci, ne. Než spočítali lidi, jestli jsou vJichni, 

nebo ne. No a zahnali nás a hotovo ... No to jsme měli jenom takové bůdy. Takovou .. kůlny, ne, 

jsme měli. Tam jsme byli ubitý, umlácený, no. Do Jkoly jsme nechodili žádný. 120 

Děti z osady do školy, jak vyplývá z výše zmíněné citace, za války chodit nesměly. Ruda 

Absolon v následující citaci dále reflektuje tehdejší vztah majority k Romům. 

Do Jkoly jsme nechodili, protože nás do Jkoly nikdo nevspustil, nesměli jsme chodit do školy, 

no a, byli jsme cigáni no a, jak zacházeli se Židama, tak zacházeli i s náma. 121 

118 Ruda Absolon, stříbrští Romové 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
119 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
120 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
121 tamtéž 
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Romové museli pro Němce zadarmo pracovat. Některé dívky chodili do domů nacistických 

důstojníků sloužit, děti musely zametat ulice. 

Protože jsme byli jenom v takovej koloně. no a tam jsme byli jenom. A do společnosti když 

jsme šli, tak jsme byli bitý, jo. Když byl takhle sníh jako ted: v zimě, v listopadu nebo 

v prosinci, nebo v lednu, jesli jsi měl boty nebo ne. Máma nám u.Wa z pytle, jak byly ty starý, 

ty starý madrace. ty starý. jak se říká. ty slamníky starý. No tam z toho nám ušila, zabalila 

nohy, slámu, jo, udělala nám z toho jako boty, a tak jsme museli chodit zametat město, ulice, 

sbírat hovna. po kravách (poklony) a tuto. Jsme museli. A když jsi nešel, tak tě vytáhli na 

lavici a pětadvacet(..) Přišli Hitlerovci, ty gardisti, ty měli ty červený pásky. A když jsi nešel, 

tak tě chytli, položili tě na takovou lavici a pětadvacet. Buď po nohách, po patách, anebo pod 

zadek. po prdeli. 

Řada stříbrských romských pamětníků si při vzpomínkách na válečnou dobu vybavuje 

především strach z příchodu ruských vojáků. Ti přišli Slovensko osvobodit od nacistické 

okupace. Řada romských pamětníků uvádí, že se ruští vojáci k Romům chovali hůře než ti 

němečtí. Rusové mladé dívky z osady znásilňovali před očima jejich rodičů, případně 

manželů a dětí. Některé dívky se dobrovolně vojákům vydávaly, aby tak před znásilněním 

ochránily ostatní dívky z osady. 

Hana s.: Jako co si pamatuju,jakjsem byla mladá, co vona zažila ta Irma. Vod tich Rusů. Jak 

byli na Slovensku, že měli v lese takový, jak se to říká, postavený takový baráčky, nebo něco 

a ... v lese. A jeden přišel. Cigán, s tim Něm .. emm s Rusem a vzal holky, posbíral holky, 

všecko. všecky holky a vzal jim do toho baráku. do toho ... jak se to říká .. nadává? 

Hana m.: Takový ty dřevěný baráčky. 

Hana s.: Baráčky měli v lese no a tam chodili, posbíral všechny holky a nes jim ... pro Rusáky 

tam. Že musely tam uklízet, drhnout podlahy a když ne, tak byly bitý. 

Hana m.: Ještě kdo ví, jestli je neznásilňovali, prosim tě. 

No to určitě! Určitě. To kolikrát říkali, že ještě ty Němci byli lepši než jdtě ty Rusáci. 122 

112 Hana Absolonová starší, druhá generace; Hana Absolonová mladší, 3. generace, stříbrští Romové, 
zaznamenáno 15.3.2008 
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Aby se ženy před takovým jednáním ruských vojáků ochránily, mazaly si vlasy a obličej 

tmavým blátem, aby je odradily. Mezi další strategie patřilo také drbání hlavy, čímž chtěly ve 

vojácích vzbudit pocit, že mají vši kterých se podle slov pamětníků vojáci obávali. 

A potom už moje máma. takhle co jako lidi, jako ženský si povídaly, tak phenenas hoj o ... le 

Rusendar na has len pokoj. Neměli klid. A hoj daranas pes o Romňa, tak džanas andro jekh 

kher a oňi ... jon daranas le džuvjendar strašňě .. vši... Rusáci že se prej strašňe vod tutoho 

báli. No imar o Romňa čhivenas o phus .. s lamu .. na podlahu a všichni a už do sebe prej 

koukaly, všechno. do hlavy a na ruku naschvál jako dělaly. A Rusáci jak to viděli, že prej až 

utíkali. 

(A potom už moje máma, takhle co jako lidi, jako ženské si povídaly, tak povídaly, že od 

Rusů neměly pokoj. Neměly klid. A že se ženy bály, tak chodily do jednoho domu. A oni 

(Rusové) se strašně báli vší. No a už ženy házely slámu na podlahu a všichni se prohlížely, 

všude, do hlavy a na ruce. Dělaly to naschváL A jak to Rusáci viděli, tak prej až utíkali.) 123 

Podle slov mých informátorů se pro ně po válce situace natolik nezměnila. Proto se ani 

v jejich vyprávění neobjevuje zlom, který by oddělil dobu válečnou od té poválečné. 

Německé vojáky vystřídali Rusové, kteří každodenní život vrbovských Romů narušovali ještě 

více. 

Po válce někteří vrbovští muži pracovali na výkopech a stavbách především ve městě 

Poprad nebo Kežmark. Do práce museli tito Romové chodit každý den pěšky ( 15-20 

kilometrů), jelikož je do hromadných dopravních prostředků nepustili. Pracovalo se přes léto 

a v zimě se žilo z toho, co se v létě našetřilo. 

Ke konci 40. letech odjel Cudovít Absolon do západních Čech (pravděpodobně 

Slavkov), kde několik měsíců pracoval pro firmu Armastav, jež stavěla armádní budovy. Po 

několika měsících se vrátil zpět na Slovensko. 124 

4.2.2. Příchod rodu Absolonů do Stříbra 

Podle slov Rudy Absolona přijeli právě na začátku padesátých let osobně náboráři na obecní 

úřady na Slovensko do Popradu a Března nad Hronom, kde sám Ruda pracoval na stavbách. 

Tam požadovali kvalitní a pracovité dělníky pro výkopové a stavební práce v českém 

123 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
124 Gejza Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
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pohraničí. Jelikož on sám byl jedním z nich, 125 byl společně s několika dalšími vybrán. 

Společně se svými rodiči a sourozenci byl posléze poslán do Stříbra. Vybraným lidem 

náboráři zaplatili jízdné a slíbili jim možnost ubytování v nové lokalitě. Někteří jeho starší 

sourozenci měli už své vlastní rodiny. Podle mně dostupných informací většinou manželky 

s dětmi za muži přijížděly o něco později. 126 Přestože v této migrační vlně sehráli významnou 

roli čeští podnikoví náboráři, deklarují stříbrští Romové svůj odchod do Čech jako odchod 

z vlastního popudu a bez pomoci ostatních. 

Během rozhovorů s pamětníky se mi nepodařilo zjistit, z jakého podniku zmínění 

náboráři byli. Z písemných pramenů je ale patrné, že v době příchodu Rodu Absolonů do 

Stříbra probíhalo v obci několik rozlehlých výstaveb, na jejichž realizaci bylo potřeba mnoho 

nekvalifikovaných pracovníků. Například v roce 1954 byla zahájena výstavba sportovního 

stadionu, 127 ve Stříbře také probíhala výstavba mostu Míru přes řeku Mži (stavba dokončena 

v roce 1954). 128 Romové tedy s největší pravděpodobností byli do Stříbra povoláni právě 

k asistenci na výstavbě těchto dvou rozsáhlých objektů. 

My jsme byli jako výpomoc po hranicích. My jsme byli jako výpomoc po hranicích, a to 

chodili pro nás na Slovensko do Března, Březno nad Hronem. Tam jsme dělali. A tamvodtuď 

nás přestěhovali sem do Stříbra. No. takže jsme tady zůstali. 

A to jste jenom vy, anebo s celou rodinou? 

Celá rodina. Táta. máma, bratři, sestry. 

Aha. A to bylo teda v padesátým patým nebo? 

V padesátým pátým. V pětapadesátým. A to jsme dělali v Březné nad Hronem, jo, a tamvotuď 

jsme př(jeli a už jsme tady zůstali. A to, co tady bylo, tady nás bylo takových tři sta, štyry sta 

Cikánů. 

Výše zmíněná citace z jednoho z nahraných rozhovorů ukazuje, že ve Stříbře nějaké romské 

skupiny při příchodu rodu Absolonů mohly pobývat. Musely by ale být z neznámých důvodů 

vystěhovány. Respondent se také mohl splést, jelikož ostatní respondenti z komunity 

stříbrských Romů uvádí, že byli na území obce jako první Romové. Podle rozhovorů s jinými 

125 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace,zaznamenáno 22.3.2008 
126 Hana Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
127 Bystrický Vladimír, Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka 
ze Stříbra; Stříbro 2000 
128 Tamtéž 
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pamětníky této rodové migrace se dozvídáme, že ostatní dnes přítomné rodiny přišly až ke 

konci padesátých let. Zajímavé je, že tyto "nové" rodiny jsou ještě stále považovány rodem 

Absolonů za členy komunity stříbrských Romů. 

Absolonovi po svém příchodu ve Stříbře pracovali především na výkopových pracech 

v okolí města, případně v lese nebo v dolech na stříbro a jiné vzácné kovy pod městem u 

řeky. 129 Většina žen a mladých dívek byla zaměstnána buď na místním statku, 130 nebo u 

integrovaných komunálních služeb, 131 jejichž činnost byla zahájena v roce 1954 a potřebovala 

řadu nových zaměstnanců. 132 

4.2.3. Ubytování nově příchozích 

Nově příchozí rodina Absolonů (rodiče s dětmi) dostala byt v jednom ze starých domů 

v centru města v okolí stříbrského náměstí. Rodina se ale musela několikrát stěhovat, jelikož 

jim obecní úřad nesčetněkrát přidělil jiný byt. Respondenti uváděli, že nejprve obývali 

společně s dalšími nově příchozími rodinami J, P a Q zchátralý dům v Plzeňské ulici, kde 

bydleli jen Romové. Po několika letech v tomto objektu byli ale Romové z tohoto domu 

přestěhováni, pravděpodobně v rámci řízeného rozptylu, do bytů v domech s neromskými 

nájemníky. 

Po tom, co se děti zakladatelů osamostatnily a pořídily si vlastní rodiny, odstěhovala 

se většina z nich do nově přidělených bytů nejčastěji na území obce, případně jim bylo 

umožněno si byty nebo celé rodinné domy za symbolickou cenu koupit. 133 Při rozhovorech se 

všemi romskými respondenty byl nejčastěji zmiňován dům "u schůdků", který se nacházel 

taktéž v centru města. Zakladatelé si ho pravděpodobně koupili, až když se jejich potomci 

osamostatnili. V tomto domě se ale celý rod pravidelně po desetiletí scházel, v případě nouze 

i několik let některé zjeho nukleárních rodin tento objekt obývaly. Jednotlivé rodiny rodu 

Absolonů (tedy 2. generace s malými dětmi) si koupili menší rodinné domky kolem 

historického centra města. Domky byly většinou ve špatném stavu a v dnešní době už žádný 

z objektů nestojí. Zajímavé je, že se jednotlivé objekty nenacházely vedle sebe, tudíž ve 

1
"
9 Darina Adamčíková, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 

130 Práce na statcích se Romům jevila jako velice výhodná, jelikož krom pravidelné mzdy dostávali tzv. deputáty. 
Tzn. mohli si vzít některé naturálie, případně si mohli jednotlivé kusy dob:ytka odkoupit za zvýhodněnou cenu. 
(Verona 8., stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008) 
131 Hana Absolonová starší, střibrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
132 Bystrický Vladimír, Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka 
ze Stříbra; Stříbro 2000 
m O těchto praktikách národních výborů se zmiňuje i Pavelčíková. (Pavelčíková, Nina; Romové v českých 
zemích v letech 1945 1989; Úřad dokumentace a vyšetřováni zločinů komunismu; Praha 2004) 
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Stříbře nevznikaly jednotlivé romské čtvrtě, jak tomu bylo v jiných lokalitách. 134 Vybrané 

rodiny měly možnost koupit si domy v okolních vesnicích. Toho využila i jedna z rodin rodu 

Absolonů a přestěhovala se do nedalekého Pytlova, kde její členové pracovali na místním 

statku. 

Proces, který se romským pamětníkům v Stříbře vybaví ve vzpomínkách na bydlení za 

doby komunismu (zejména v počátečních dvou dekádách), je neustálé stěhování romských 

rodin iniciované národním výborem. S postupem času se nárust počtu obyvatel města 

projevoval nedostatkem bytů, který se dotkl jak romské, tak majoritní populace. 135 

V některých případech ho místní Národní výbor řešil po svém. Jedné z rodin z komunity 

stříbrských Romů byla například přidělena k obývání jedna místnost v márnici na místním 

hřbitově, kde rodina posléze několik let žila. Paradoxní ale je, že stejné rodině byly na základě 

nevyhovujícího místa pro výchovu potomků po několika letech děti odebrány do dětského 

domova. 136 

4.2.4. Změna socioekonomické situace 

S příchodem rodu Absolonů do Čech se změnila i socioekonomická situace jeho členů. 

Jelikož nová lokalita nabízela mnoho pracovních příležitostí (pracovní činnost byla za 

komunistického režimu povinná), měli nově příchozí Romové možnost vydělat si poměrně 

slušné peníze. S přísunem pravidelného výdělku si začali členové rodu Absolonů pořizovat 

majetek po vzoru majoritního obyvatelstva, který na Slovensku nikdy neměli. 

Amen kerahas but'i. Man has .. keci... trin motora cinďam amenge za komunisti. O nabitki has 

man, pokrovca andro kher. sa. Savoro. Balen l'ikeravas, kachňen, sa. Mange has lačhes. A o 

džene sar amen rado dikhenas andre buťi. Oda samas vareko. Kajci berš odoj. dvacet peť 

roku Rom a dvacet me. 

(Pracovali jsme. Měla jsem .. kolik ... tři auta jsme si koupili za komunistů. Měli jsme v domě 

nábytek, koberce, všechno. Všechno. Chovali jsme prasata, slepice, všechno. Měla jsem se 

IH Např. v České Třebové, kde se příchozí Romové z východního Slovenska usazovali v nedaleké vesnici 
Semanín, kde tímto způsobem během několika desetiletí vzniklo romské ghetto. 
135 Josefa Z., majorita, zaznamenáno 22.3.2008 
136 Verona B., stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008 
(O souvislosti této příhody se životem stříbrských Romů budu mluvit dále.) 
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dobře. A lidi jak nás měli v práci rádi. To jsme byli někdo. Tolik let jme tam pracovali, 

manžel dvacet pět let a já dvacet.) 137 

Na toto období řada ze stříbrských Romů vzpomíná s jistou nostalgií: 

VaJ o komunisti amen ehas raja. (Za komunistů jsme byli páni.) 138 

Vzhledem k možnosti výdělku někteří rodiče kladli důraz na časné zařazení svých 

potomků do pracovního procesu. Pro dělnické profese, které Romové obecně v Čechách 

vykonávali, nebylo specifické vzdělání zapotřebí. 139 To se odrazilo i na rodu Absolonů. 

Rodiče ve škole své děti nechávali jen několik let, aby se dostatečně naučily český jazyk a číst 

a psát. Potom děti (především dívky) buď nechali doma, aby se staraly o domácnost, zatímco 

oba rodiče vydělávali, 140 nebo své potomky posílali do vybraných podniků pracovat. 

4.2.5.Vzdělávání nově příchozích Romů 

Jak jsem se již zmínil v historickém úvodu, v první polovině padesátých let začal být kladen 

velký důraz na odstranění negramotnosti romských obyvatel. Pravděpodobně z toho důvodu 

se ve Stříbře po příchodu Romů ze Slovenska pořádaly kurzy čtení a psaní, kdy na hodiny 

českého jazyka do prvních tříd 141 stříbrské zvláštní školy docházeli i dospělí. Na těchto 

hodinách Národní výbor starší Romy participovat nenutil. Povinné byly pouze pro dospělé, u 

kterých byla (vzhledem k nízkému věku) velká pravděpodobnost, že se číst a psát naučí. 

No mně bylo sedmnác, osmnác let, když jsem chodil tady do školy. A chodil jsem do školy do 

vysoký. Do výsoký školy. Ne do (prvničky), tám kde se učili šesnáctý, patnáctiletý holky, jo. 

Tak jsme tam, vona ta učitelka nebo ten učitel Šoltys, jo, jsme chodili na tři na .~tyry dni, 

každej den do školy na dvě, na tři. na štyry hodiny. 142 

137 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
138 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
139 Pavelčíková, N i na; Romové v českých zemích v letech I 945 - 1989; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu; Praha 2004 
140 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
141 Podle slov některých informátorů chodili někteří Romové i do tříd vyšších. Pravděpodobně při rozdělení 
těchto ''žáků" záviselo především na míře jejich znalosti a stupni gramotnosti. 
142 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
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Romské děti ve školním věku (2. generace viz.příloha č. 4) byly po příchodu do Stříbra ve 

většině případů poslány do zvláštní školy. 143 Do zvláštní školy chodily většinou z důvodu 

problémů s češtinou, jelikož řada z nich chodila do školy na Slovensku, kde se vyučovala 

slovenština, a tudíž jejich projev v českém jazyce byl zpočátku limitovaný. Problémy 

s porozuměním českým učitelům ale dětí (2. a část 3. generace) neměly, jelikož je odmalička 

rodiče učili vedle romštiny i slovenštinu. 144 

Peršo phiravas andre zvláJno duj kurke. a jelikož džanavas slovensku duma te de/, tak man 

dine pale andre normálno .vko/a, andre národno, no a přešla jsem do normální školy. A já 

jsem do zvlášní pak nechodila vůbec. 

(Nejdříve jsem chodila dva týdny do zvláštní, a jelikož jsem uměla slovensky, tak mě 

přeřadili do normální školy, do národní, no a přešla jsem do normální školy. A já jsem do 

zvláštní pak nechodila vůbec) 145 

Další generace dětí už pak častěji navštěvovaly školu národní. 146 

4.2.6. Další rodiny a skupiny Romů ve Stříbře 

Jak jsem již uvedl v kapitole o vztazích mezi jednotlivými komunitami Romů ve Stříbře, do 

komunity stříbrských Romů patří rod Absolonů, rodina Verony B. a rodina J. Tyto 

rody/rodiny do Stříbra přišly téměř ve stejné době a jsou to rody, které ve Stříbře zůstaly 

dodnes. V této kapitole se budu zabývat vztahem členů rodu Absolonů k jiným 

skupinám/rodinám Romů, které se na území Stříbra za komunismu vystřídaly. 

Téměř ve stejné době jako rodina Absolonů přišly do Stříbra i rodiny Q (rodina dnes 

už ve Stříbře nežije) a P (jedinými pokračovateli tohoto rodu ve Stříbře je Verona B. se svými 

potomky). O něco později se do Stříbra přistěhovala i rodina R, která bydlela u obecního 

kostela. Podle slov informátorů z rodu Absolonů se jednalo o "me/aleRoma '" (špinavé 

Romy). Tato rodina si proto mezi členy rodu Absolonů vysloužila pejorativní označení 

"komiňárovci". Rodiče k sobě navzájem na návštěvu nechodili a Absolonovi si od rodiny R 

udržovali určitou distanc. Děti Absolonů si ale společně hráli s dětmi R (nejčastěji u R na 

143 Ta sídlila na náměstí v místě dnešního hotelu Alexander. 
144 Jedno z dětí zakladatelů se ve škole brzy česky naučilo, a tak bylo po několika měsících přesunuto do školy 
národní, kam chodilo v té době jako jediné romské dítě. 
145 Anna Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
146 O vlivu školní docházky na používání romštiny budu mluvit podrobněji později. 
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dvorku). Tato rodina ze Stříbra později odešla pravděpodobně do Prahy, podle slov 

infonnátorů nejspíše na popud Národního výboru z důvodu nízkého stupně integrace do 

majoritní společnosti. 147 

Monika G.: A jak je kostel, tak naproti kostelu tam byl taky ňákej barák. Tam taky bydleli? 

Darina : Tam byl barák. ale tam bydleli zase ty .. komiňárovci. 

Marcela G./48 To je kdo? 

Darina: My jsme jim říkali komiňárovci. 

Monika: To byly ňáký asi hrozně jako takový degeši, asi. 

D: A my jsme jim řikali komiňárovci, ne. (. .. ) 

M: Takže vy jste se s nima nestýkali teda, teto? 

D: Jako jo. Jako jo. 

M: Na náměstí? Ale na návštěvu jste nechodili k nim domů? 

D: Co? 

M: K nim domů jste nechodili na návštěvu? 

D: Jo. Já jsem jako, jako viš co, jako děti my jsme tam chodily. 

M: A dospělí? Máma vaše a takhle? 

D: Jako voni mluvili, víš jako, venku se potkali, ale jestli se navštěvovali, to ti nevím říct 

přesně. Jo ale víš, co ti řeknu. Moničko? Voni byli takový, takový srandovní lidi to byli. Ale 

žili skromně. Strašně skromně žili, jo. Ale některý z nich jako, měli jako, měli čisto. Jako měli 

čisto, jo. Neměli sice ňák zařízeno přepychově, ale skromně a čisto. jo. Ale některý žili prostě 

tak. jo. Ale my jsme tam jako rádi chodili, protože tam jsme s nima rádi - jako s těma 

holkama, s těma klukama - víš co, byla sranda, jo. Strašná sranda, jo. My jsme tenkrát hodně 

strašně moc užívali si. Jako víš co, bylo to takový úplně jiný, veselejší to bylo, viš? A říkám ti, 

jako ten komiňár. to byl. to byl případ, hele, jako když vidíš v groteskách, jako když vidíš 

v groteskách toho, Chaplina. No tak to byl jeden a ten samej styl. Jeden a ten samej styl to 

byl. 149 

Zajímavé je, že rod Absolonů většinou s nově příchozími rodinami a rody v každodenním 

životě komunikoval, s některými se běžně stýkal a navštěvoval. Ty rodiny a rody, které do 

147 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
148 Monika a Marcela G. jsou sestry (4. generace). Darina S. je sestřenice jejich matky (říkají jí teta). tedy 3. 
generace. Všechny ženy patří do komunity stříbrských Romů. 
149 Darina S .• stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
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Stříbra koncem 50.let přišly a zůstaly dodnes, jsou jak rodem Absolonů, tak ostatními 

komunitami žijícímu nyní na území města, považovány za stříbrské Romy. S těmito rodinami 

(a rody) rod Absolonů stále udržuje přátelské vztahy, i když dle slov informátorů povaha 

těchto vztahů od padesátých a šedesátých let minulého století ochladla. 150 Vůči Romům, kteří 

do Stříbra a jeho okolí přišli později (zejména od 80. let dále) se rod Absolonů jasně 

vymezuje a za "stříbrské Romy" je již neoznačuje. 

Zajímavou částí v historii stříbrských Romů je zkušenost s přítomností skupin olašských 

Romů, které se na území města zdržovaly v průběhu 60. let. 151 Pravděpodobně první skupina 

olašských Romů se ve Stříbře objevila kolem roku 1963. 152 Tato skupina se zdržovala 

přibližně rok na louce několik set metrů za městem směrem na Plzeň. 153 Na louce měli tito 

Romové rozestavěných několik vozů, ve kterých bydleli. 

Tam jak byla šachta nahoře. tak tam byly ty maringotky, vozy, kočovný cigáni, jo, o/ašský 

cigáni. Tam bylo moc. moc moc cigánů tady. Tady když se zacrli prát na náměstí, tak to se 

I • b • v k A v h vh [' /54 pra 1 s ntvema, s nozema, ze se erama. to vsec no vyste ova 1. 

Se členy této skupiny olašských Romů se Absolonovi stýkali zřídka. Jejich romštině moc 

nerozuměli, a proto spolu mluvili častěji česky. 155 Respondenti uvádí, že tato skupina Romů 

byla vyhnána Národním výborem, jelikož na ně byla ze strany majoritního obyvatelstva 

podána řada stížností z důvodu drobných krádeží a polního pychu. 156 

O druhé skupině olašských Romů, kteří se na území města nějakou dobu zdržovali, se 

zmínila Verona B., jejíž otec se s těmito Romy přátelil. Stříbrský Národní výbor těmto 

Romům přidělil objekt přímo na území židovského hřbitova vzdáleného přibližně kilometr za 

obcí. 157 V eronin otec do zmíněné komunity chodil na návštěvu a občas brával svou dceru 

s sebou. 

150 Rodiny se v dnešní době nenavštěvují s takovou frekvencí, jak tomu bylo kdysi. 
151 Tato zkušenost formovala vztah stříbrských Romů k Romům olašským obecně a na jejím základě i současné 
olašské Romy posuzují a vnímají. To se projeví zejména ve vnímání postavení olaštiny v hierarchii dialektů 
romštiny. O tom se ale zmíním více v kapitole o jazyce stříbrských Romů. 
152 Anna Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
153 Příloha č. 3, mapa č. 4 
154 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
155 tamtéž 
156 Gejza Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
157 Příloha č. 3, mapa č. 5 
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Me leske, le dadeske phenav: Ma dža odoj, bo odoj hine Roma, phenav, melale. O ov phenel: 

Av cicho. phenel. me džav te dikhen. No tak gejl'am andre andro kher. The andre kajse vedri, 

kola bare, normálňe vedri, tavenas, bo na sas len pira. No, mange pametinav. A odoj tavenas, 

a le čhavenge denas andre kajse ..... kajse kola pirora. Andal koda chanas, kola vlachi sas 

strašňe me/ale. No jako ,~ukar sas kajse, bare bala len esas, ajse kaštanove, no. No a o dad 

lenca miro pije las. Ov pes na džungal'erelas. Leske sas jekh. No aťe pal'is phenel kavka. o dad 

míro phen. .. "No imar mír i čhaj džaha hel, džaha khere. " A sas imar matoro o dad. No a 

pal'is gejl'am khere a kola Roma avle ke amende, kola Vlachi. O dad lenge phend'a: "Ta aven 

the tumen ke mande. The me kavka avl'om, somas ke tumende. " No tak kavka pes kerel. O 

Roma kavka dživenas, no. No avl'as odija, koda Vlachos le, Ia Romňaha, the asi kajse efia 

čhave. Daj len na čhid'a avri a pal'is phenel le dadeske. phenel: Sar oda že len avri anďal 

andro kher ? Ov phenel, phenel : "Ča de smirom, " phenel, " on hine čhore a kavka, no ... " 

Taj daj len diňas kola pro čhave, renti, savoro sa. sa. Ord'a len opre, kola Romňa, the kole 

Romes diňa. Mek len te chan diňas e daj. O dad lenge cinďas te pijen. Avka pijenas. No a 

pal'is, me na džanav, pal'is gejle, varekaj pes odsťehinde, al'e me na džanav kaj. 

(A já mu, tátovi, povídám: "Nechoď tam, protože tam jsou Romové," říkám, "špinaví." A on 

říká: "Buď ticho," říká, "jdu se tam podívat." Tak jsme vešli dovnitř do domu. A v těch 

vědrech, v těch velkých, normálních vědrech, vařili, protože neměli hrnce. No, já si to 

pamatuji. A tam vařili, a dětem dávali jíst do těch ... do takových těch mističek. A z toho jedly. 

Ti olaši byli strašně špinaví. No, jako hezcí byli, takové dlouhé vlasy měli, takové kaštanové, 

no. A můj otec s nimi pil. On se neštítil. Jemu to bylo jedno. No ale potom řekl, potom můj 

táta řekl: "No, už půjdeme, holčičko moje, domů." A už byl táta opilý. No a potom jsme přišli 

domů a ti Romové k nám přišli, ti olaši. Táta jim pověděl: "Tak ke mně taky přijďte. Také já 

jsem takhle přišel, byl jsem u vás." No takhle se to dělá. Romové takhle žili, no. No přišel 

k nám ten olach s manželkou a asi s takovými osmi dětmi. Matka je ven nevyhodila, ale 

potom otci řekla: "Jak to, že jsi je přivedl dovnitř do domu?" A on říká: "Dej mi pokoj. Oni 

jsou chudí a tak, no ... " Tak jim matka dala to na děti, oblečení, prostě všechno. Oblékla je, té 

ženě i tomu muži dala. Ještě jim dala najíst. Otec jim koupil pití a tak pili. No a potom, já 

nevím, potom odešli, někam se odstěhovali, ale já nevím kam.) 158 

Jak ukazuje výše citované vyprávění, stříbrští Romové k přítomným olašským Romům velké 

sympatie pravděpodobně nechovali. Považovali je za špinavé a zanedbané. 159 Překvapivé na 

158 Verona B., stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008 
159 Např. Milka C., Rod C, příblížně 50 let, zaznamenáno 28.3.2008 
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informacích o těchto dvou skupinách kočovných Romů z 60. let je to, že již v té době platil 

zákon č.74 z roku 1958 o trvalém usídlení kočujících osob, který nekontrolovaný pohyb 

takových skupin osob zakazovaL Důvody jejich odsunu z obce pryč jsou ale nejasné a pro 

jejich zjištění by bylo zapotřebí výzkumu v okresním archivu v Tachově. Je možné, že se tak 

stalo na základě pozdějšího organizovaného rozptylu romských rodin, který měl za cíl 

zlikvidovat soustředění několika romských rodin v jednom místě, což bránilo v jejich 

začlenění a úspěšné převýchově. 160 Po odchodu těchto Romů se ve Stříbře již žádná skupina 

l ~ k' hR o ' ' b d'l 161 o ass yc omu na uzemt o ce neusa 1 a. 

4.2. 7. Přijetí a vztahy s okolním obyvatelstvem 

Přijetí rodu Absolonů a jejich vztah s majoritním obyvatelstvem do značné míry ovlivnilo 

několik skutečností. Za nejdůležitější považuji (i přesto, že se jednalo již o počátek 

padesátých let) fakt, že Stříbro leží v bývalých Sudetech a jeho obyvatelstvo bylo v době 

druhé světové války veskrze německé. Po odsunu těchto německých občanů přišlo do Stříbra 

několik tisíc Čechů a Slováků, kteří zde skoupili rozlehlé německé vily. Mezi nově 

příchozími Čechy a Němci, kteří zde měli povoleno zůstat na dožití, stále panovala jistá 

nevraživost 162 Tu vzpomíná i řada romských respondentů. 

Víš co, voni se moc ňák nesná§eli, víš co. Jim nadávali, víš, na ně, jo. Ale zase v některým 

případě ty Němci byli lepší jak ty, víš co. jako ... (Češi) 163 

Z výše citovaného úryvku rozhovoru s jednou z infromátorek je zřejmé, že Romové s Němci 

problémy pravděpodobně neměli. Naopak s nimi v některých případech udržovali přátelské 

vztahy. Některé romské děti chodily i do rodin Němců vypomáhat.V jednom případě dokonce 

jedna z německých obyvatelek odkázala romské rodině svůj drobný majetek. 164 Němci Romy 

pravděpodobně vnímali jako jedny z lidí, se kterými mohou běžně komunikovat a dokonce 

využívat jejich služeb, což v souvislosti s českým obyvatelstvem nebylo možné. 

160 Pavelčíková, Nina; Romové v českých zemích v letech 1945- 1989; Úřad dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu; Praha 2004 
161 Výjimkou je skupina Romů z Francie, které rod Absolonů označuje za Romy o lašské. Tito Romové značným 
způsobem zasáhli do života rodu Absolonů. O tom se ale zmíním dále. 
162 Bystrický Vladimír, Rubášová Kateřina; Stříbro do roku 2000 aneb dějiny jednoho města; Nadace Jakoubka 
ze Stříbra; Stříbro 2000 
163 Darina, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
164 Tamtéž 
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Naopak čeští osídlenci zdejší Romy pravděpodobně chápali jako spojence v budování 

nového Československa. Romové zde pracovali na výkopech a výstavbě nové infrastruktury, 

čímž si jistě získali sympatie okolního obyvatelstva. Navíc stejně jako tito romští migranti zde 

byli i Češi a Slováci noví, tudíž neměli ke Stříbru příliš patriotický vztah v tom, že by 

přicházející Romy vnímali jako vetřelce na svém území. Jak vyplývá z níže uvedené citace, 

místní Romy naopak bránili. 165 

Když slyšel n~jaký Čech, starý Dyk nebo tuto, Cigán nebo tuto, tak ho domlátili Češi za nás. 

Ty už s náma zacházeli jako po másle. Když jsme přišli na plovárnu, tam byli každou sobotu, 

neděli, zabavy, tak jsme byli vítaný. Byli jsme bílý Cigáni vítaný úplně. 166 

Zajímavé je, že když si na počátku 80. let rodina G (rod Absolonů) koupila rozlehlou 

budovu bývalého podniku Kovona v nedaleké vesnici Milíkov, byl přístup obyvatel této obce 

k nim velice negativní. K vůli záměru Romů nastěhovat se na ,jejich" území byla svolána 

schůze KSČ, na kterou byli předvoláni oba romští manželé. Nakonec byla rodině koupě 

domu, i přes jisté výhrady, povolena: My tady cigány nechceme. Nebudou mít záclony. Budou 

krác. 167 I nadále se ale rodina při stěhování a opravě nemovitosti setkávala s řadou problémů. 

Nechtěli nás vůbec sem do vesnice, abysme, udělali schůzi, jo? Ten K. řekl sám, že jsme 

slušná rodina, tak nám ten barák prodali. Tak jsem ho začal opravovat, jo, a furt chodili, furt. 

Nechtěli mi pučovat ani, ani auto, nebo když jsem potřeboval něco uříznout, jo, nebo kolečko 

pučit. Nikdo mi nechtěl nic pučit. Kaž dej mi jako řek: ., Ále, ne mam zájem!" A když viděli, že 

už si to všechno kupuju sám, na všechno jsem měl. ( .. .) No a voni právě, voni víš viděli. že už 

pomalu, že mám kolem baráku lešení, to jim vadilo. ne. Že mam lešení, ne. A začali, začali 

držkovat. A když viděli, že mám materiál, všechno na dvoře, a že už začínáme nahazovat, jo, 

tak poslali kriminálku na mě. No dvakrát tady byla kriminálka. 

A jak to odůvodnili? Jako že jste něco ukrad? 

No, no, že vodkudjsem vzal peníze, že. že mam tolik materiálu na baráku, jo. Že, že hromadu 

materiálu, že mam, jo? A že ten barák, vokna nový. jo, vodkud to mam. PřWa kriminálka, 

tady si se mnou výslech dělali, ne. Kde jsem to ukrad a támle. támle. A já říkam: "No a vo co 

165 Je otázkou, do jaké míry podobné výpovědi odpovídají realitě. O tom jsem se již zmiňoval v oddílu 
věnovaném problematice orální historie. Je ale pravda, že při několika neformálních rozhovorech s pamětníky 
z řad majoritní společnosti, jsem na žádné konflikty mezi Romy a Neromy nenarazil. Naopak samotní pamětníci 
hodnotili úlohu tehdejších Romu ve Stříbře pozitivně. 
166 Ruda Absolon, sti'íbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
167 Monika G. starší, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 14.3.2008 
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de a proč" .. No tady lidi." prej. ,.tady na vsi," prej. ,,jsou dobrý lidi, takový, který nám to 

řekli, ne." No ajájsem říkal: .. Ale já dělam na uranu. to nevíte?" A voni říkali: "Jo? Vy 

děláte na uranu? Ukažte mi papíry. .. " Jako pásky byly ještě, ne .. Tak jsem mu ukázal. ne. Já 

jsem tam měl šest se dum tisíc. A ty policajti se takte podívali a řekli: "No jo, když ~y máte víc 

než my tři dohromady. tak nemá cenu, abysme vám něco to. " 168 

Romské děti (většina ze 3. a 4. generace) chodily do školy společně s dětmi 

neromskými. Jelikož zpočátku ve Stříbře tolik romských dětí nebylo (alespoň podle vyprávění 

romských pamětníků), byl počet romských dětí v jednotlivých třídách nízký. Romské děti tím 

pádem komunikovaly s dětmi neromskými a vznikaly mezi nimi přátelské vztahy, které 

v některých případech vydržely až do současnosti. 169 

Romové se podíleli i na kulturním životě obce. Společně s neromskými obyvateli 

navštěvovali mimo jiné i pravidelné víkendové "čaje"( taneční zábava), 170 na kterých se běžně 

s neromskými vrstevníky stýkali. Rozvoji společných vztahů napomohl i fakt, že Romové již 

od svého příchodu pracovali společně se členy majoritní společnosti, čímž v jejich očích svou 

existenci legitimizovali. 

Češi nás měli strašně rádi, Cikány. Strašně. I ty holky a to. A tenkrát když jsme nosili ty 

potápky. to ty neznáJ;, jo, to byly manžety a uzký kalhoty, tříposchoďáky boty. To jsme si 

nechávali dělat. Tože jsme měli práce a vydělávali jsme. Rozumíš. To už jsme vydělávali a už 

jsme chodili do společnosti normálně, jo. Jsme chodili do společnosti normálně ... 171 

Na svých dobrých vztazích s majoritním obyvatelstvem si komunita stříbrských Romů 

zakládá. Dá se říct, že se tyto vztahy do velké míry odráží i v hierarchii romských komunit na 

území obce. Ty komunity, které mají s majoritou lepší a intenzivnější vztahy, jsou na vrcholu 

tohoto žebříčku (viz. kapitola 3). Pro Romy bylo kladné přijetí stříbrskou společností velice 

důležitým prvkem v budování jejich komunitní identity. Na základě dlouhé doby prožité ve 

Stříbře vím, že pro majoritní obyvatelstvo tento prvek důležitý není. Často vnímají stříbrské 

Romy neutrálně. Vztah majority k Romům je ve vyprávění Romů vždy prezentován v 

pozitivnějším duchu, než je tomu ze strany pamětníků z řad majoritní společnosti, kteří si 

často přítomnost Romů během několika prvních desetiletí poválečného Československa ani 

168 Dezider G., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 14.3.2008 
169 Darina S., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
170 tamtéž 
171 Ruda Absolon, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
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neuvědomují a na jejich příchod a přijetí si nevzpomínají. Z toho je zřejmé, že přítomnost 

Romů nebyla pro členy majoritní společnosti ve Stříbře až tak důležitá. Neznamená to ale, že 

byly tyto vztahy negativní. Chtěl jsem zde jen diskutovat zjištění, že Romové kvalitě těchto 

prvotních vztahů a postojů přikládají mnohem větší význam než majorita. 

4.2.8. Romové a Národní výbor 

Informátoři z rodu Absolonů hodnotí spolupráci s místním Národním výborem velice kladně. 

Velmi oceňují snahu Národního výboru stříbrským Romům při integraci po jejich příchodu 

po moct. 

Amen o džene adaj, sar pro viboris, všade prindžaren. Al'e amen sar lačhe dženen prindžaren 

pro viboris. 

(Nás tady lidé, jako na výboře, všude znají. Ale znají nás na výboře jako slušné lidi.)172 

Někteří informátoři si velice chválí tehdejší sociální pracovnici paní Bajovou, která pracovala 

při národním výboru, protože se začleňováním Romů do majoritní společnosti pomáhala. 173 

Právě s paní Bajovou ale měla problémy Verona B., která v té době žila v jedné místnosti 

místního hřbitova. 

Oj sas hrozňe !>patno. Oj strašňe sas proťi Romúm. Tak. Jo? Oj te bi elas hodno, tak bi savore 

Ramen čhivl'as kadarig avri. Oj sas, oj na sas lačhi. E Bajovo. Na! Oj sas beng. Me lajekhvar 

kaml'om te maren. 

(Ona byla strašně špatná. Byla strašně proti Romům. Tak. Jo? Kdyby měla možnost, tak by 

tady odtud všechny Romy vyhodila. Ona byla, byla zlá. Bajová. Byla mrcha. Jednou jsem jéí 

chtěla zbít.) 174 

Na stříbrský hřbitov rodinu Verony B. umístila právě výše zmíněná sociální pracovnice. Na 

základě toho Veroně po několika letech života v márnici přijeli odebrat děti. 

172 Hana Absolonová. stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
173 Anna Absolonová, stříbrští Romové 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
174 Verona B., stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008 
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Kada ňigda na zabisterava. Oj avťas odija. le šandárenca. pal e socijálka avl'as, a andal o 

vasta mange kavka cirdelas le čhaven. A kamen len te c;rhiven andro motoris a mandar len te 

ťidžan andro ustavos. Taki koda kerd'as. A man has kavka per, na? Tak man našťi kerďom 

ňič. Tak pal e socfjálka, qjsi visoko. tak kavka la chudňom, the kavka Iake sa 

čhingerďom, okola gombíčki. sa, kavka Iake. varekaj pre phuv. Ke mande per ... No a me 

phenav kavka phenav, tak phenav : .. Sar oda hin. Co to je, phenav, za demokracfji nebo tak, 

že mange len le čhaven andal o vasta?" No rovavas a pa !'i s stejňe na kerďom ňič. lle mange 

len a dine mange len andro ustavos. Dokonce jekhes mange adoptinde. Oj mange kada 

kerd'as, e Bajovo. jo. Že prej man hin but čhave a že mange na vaďinena te mange jekhes 

fena. No, kada mange oj kerd'as. e Bajovo. fa k ale. (..) 

Falešno podpisos mange kerd'a. Že prej me kole čhavores dav andro ustavos a oda na sas 

žadno čačipen. Oj mange kada kerd'as. že sas pre mande chol'amen, no takhle. No a pal'is 

gejl'om pal late a Iake phenav: .. Jak jste si dovolila mně vzít, " povidam, "moje dítě?" 

Rovavas, .fejs odoj rovavas. A me Iake phenav: "Te bi tut elas avka čhaves, sar man, tak bi 

prindžarehas, soda hin vlasnona dake te len andal o vasta le čhavores .... " (. .. ) Pa !'i s oj and'as 

kajso paperis, oj phenel mange kavka: ,. Podepíšete ten papir, " a phenel, "hned", phenel, 

., vraťte mi toho kluka domů." No a me kada kerdom diliňi, na. Na džanav ... Al'e dikh, sar joj 

kerd'as. Kavka thod'as, kavka hin, kavka sas oda paperis. No oj koda jepaš zakerd'as avka 

avre paperiha. No a kadaj podpisinďom. A mange na napadňind'as te len koda tele, koda 

paperis, a te pregenen. .. No to jenom podpi.Y, " phenel, "a to bude dobrý. " No a me 

podpisinďom skrátka, že se vzdávám a tohleto a toto. Aňi me na džanavas hoj koda kavka 

kerďa. Tak dodneska kole čhavores na džanav kaj hino. 

(To nikdy nezapomenu. Přijela tam s policajty, ze souciálky tam přijeli, a z náručí mi takhle 

vytrhávala děti. A chtějí moje děti naházet do auta a odvézt je ode mě do ústavu. A taky to 

udělala. A já jsem měla takovéhle břicho, ne. Tak jsem nemohla nic dělat. Tak _ ze 

sociálky, taková vysoká, tak jsem jí takhle popadla a všechno jsem jí roztrhala, ty knoflíky, 

všechno, takhle na zem. A já jsem měla břicho. A já takhle říkám:" Jak se to může stát? Co to 

je," říkám, " za demohracii nebo tak, že mi děti berete z rukou?" No brečela jsem, ale stejně 

jsem nic nezmohla. Vzali mi je a dali je do ústavu. Jednoho mi dokonce adoptovali. Ona mi to 

udělala, Bájová, jo. Že to udělala Bájová, fakt...( ... ) 

Falešný podpis mi udělala. Že jsem prý toho syna dala do ústavu a to nebyla žádná pravda. 

Ona mi to udělala, protože na mě byla naštvaná, no takhle. No a potom jsem za ní šla a říkám: 

"Jak jste si dovolila mi vzít,'' povídám, "moje dítě?" Brečela jsem, hodně jsem tam brečela. A 

já jí říkám:" Kdyby tobě vzali dítě, jako mně, tak bys poznala, co to je vzít vlastní matce dítě 
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z náručí." ( ... ) Potom přinesla nějaký papír, a povídá: "Podepiště ten papír," a říká, "hned", 

říká, "vraťte mi toho kluka domů." A já blbá jsem to udělala, ne. Nevím ... Ale koukej, co 

udělala. Takhle položila, takhle je, takhle byl ten papír. No a ona tuhle půlku zakryla jiným 

papírem. No a tady jsem to podepsala. A mě nenapadlo to sundat, ten papír, a přečíst si to. 

"No to jenom podepiš," říká, "a to bude dobrý." A já jsem zkrátka podepsala, že se vzdávám a 

tohleto a toto. A ani mě nenapadlo, že tohle udělala. Tak dodnes nevím, kde to dítě je.) 175 

Ostatní stříbrští Romové o tomto příběhu nehovoří. Kohokoliv jsem se na vztahy s úřady za 

komunismu zeptal, ten mi odpověděl, že vztahy s úřady byly výborné. Pravděpodobně tomu 

tak i do jisté míry bylo. Příběh odebrání dětí Veroně B. ale do tohoto obrazu 

bezproblémových vztahů s majoritou nezapadá, a proto možná pamětníci tento moment 

z paměti vytěsnili a nepovažují za důležité o tomto příběhu hovořit, jelikož mu nepřikládají 

význam ve smyslu komunity, ale ve smyslu jedné konkrétní rodiny. 

4.3. Absolonovi - současnost 

Rod Absolonů v dnešní době čítá přibližně 200 osob. Dnes ve Stříbře žije už 5. generace 

tohoto rodu, přičemž za 1., dnes již nežijící, generaci považuji zakladatele rodu (Annu a 

Eudovíta). Generaci 2. tvoří potomci zakladatelů se svými partnery. V této chvíli žijí jen tři 

členové této generace. (viz. příloha č. 4) 

Dle slov pamětníků byly za života zakladatelů rodu vztahy mezi jednotlivými 

rodinami rodu intenzivnější. Jelikož už nežije ani většina potomků těchto zakladatelů, ztratily 

jednotlivé rodiny přirozené příležitosti k setkávání. Dříve se scházely u rodičů, strýčků a 

babiček. S úmrtím starších Romů tyto příležitosti chybí a vztahy mezi jednotlivými rodinami 

(3. a 4. generace) jsou tím pádem o něco chladnější. Přirozený kontakt většinou funguje mezi 

rodinami jednotlivých potomků 2. generace. 176 Mezi rodinami napříč, tedy mezi rodinami 

sestřenic v generaci 3 ., jsou tyto vztahy už slabší. 177 

Akana hin ajsi doba, že sako ča peske. Sako ča paš peste hino. 

175 Verona B.. stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008 
176 Například mezi rodinami potomků Margity Adamcové (rozené Absolonové). 
177 Například mezi rodinami potomků Margity Adamcové (rozené Absolonové) a Gejzy Absolona 
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(Teď je taková doba, že každý [dělá] jen na sebe. Každý je jen u svojich.) 178 

4.3.1. Bydlení 

Absolonovi obývají především činžovní domy v centru města. Někteří žijí v rodinných 

domcích, které buď zdědili po svých rodičích (3. generace), nebo si je v posledních letech 

koupili. Rodinné a činžovní domy, které členové rodu Absolonů obývají, jsou od sebe 

navzájem vzdálené několik desítek až stovek metrů. Nejedná se tedy o lokalitu vyhrazenou 

pouze pro domy s romskými nájemníky. Byty obývané Absolonovými jsou v domech 

s větším počtem neromských nájemníků. Objekty, ve kterých se nacházejí více než dvě rodiny 

z rodu Absolonů, se objevují výjimečně. Z toho důvodu tito Romové přicházejí do 

každodenní interakce s majoritním obyvatelstvem, což se do jisté míry odráží i na frekvenci 

používání romštiny. 

Většina rodin z rodu Absolonů žije na území obce. Jen dvě rodiny (z 2. a ze 3. 

generace) žijí v Přerově a Olomouci. Dvě rodiny Adamců (3.generace) žijí ve vesnicích 

vzdálených do 1 O km od Stříbra, kde si přibližně v 80. letech koupili rodinné domky. Jedná se 

o lokality Milíkov a Sulislav (viz. příloha č. 3.3.). Tyto rodiny ale stále považuji za členy 

komunity stříbrských Romů, jelikož jsou s touto komunitou v každodenních sociálních 

interakcích a cítí k ní sounáležitost. Stejně tak jsou stříbrskými Romy za členy jejich 

komunity považovány. 

4.3.2. Vzdělání 

Děti z rodu Absolonů navštěvují ve většině případů Základní školu Mánesova, tedy základní 

školu v centru města. Několik dětí potom navštěvuje Základní školu Gagarinova, která sídlí 

v severní části města na panelovém sídlišti. Tuto školu navštěvují a navštěvovaly především 

děti z rodin Adamců. Do tzv. zvláštní školy podle mně dostupných informací žádné děti 

z tohoto rodu nedocházejí. Do Zvláštní školy umístěné v bývalých kasárna dojíždějí 

především děti z okolních vesnic, děti Romů z ubytovny. případně několik jedinců 

z komunity stříbrských Romů, ne však z rodu Absolonů. 

V současné době rodiče kladou na vzdělání svých dětí velký důraz a chtějí, aby se 

jejich děti přinejmenším vyučily. 179 Několik dětí studuje různé střední školy s maturitou 

178 Irena Absolonová, stříbrští Romové. 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
IN Gejza Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
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v mimostříbrských lokalitách. Ostatní děti buď navštěvují učňovské obory, nebo se na ně 

chystají. 180 V tuto chvíli je v rodu Absolonů také první studentka vysoké školy. 

Většina Romů z 3. generace vyučena není, jelikož jim rodiče studium nedovolili. Při 

rozhovorech jsem se setkal s několika případy, kdy byly děti ze školy rodiči odebrány, jelikož 

se tyto učební obory nacházely v jiných lokalitách. Rodiče se báli nechávat své potomky na 

internátech a každodenní doprava byla pro ně velice finančně nákladná. Jak jsem se již zmínil 

v kapitole o historii, minulý režim kladl důraz především na dělnické profese, ke kterým 

nebylo potřeba zvláštní kvalifikace. Tyto profese byly stejně dobře placené jako profese 

kvalifikované. 181 Proto bylo i pro tyto rodiny výhodnější, aby jejich potomci pracovali hned 

po ukončení povinné školní docházky. 182 

Většina respondentů se alespoň částečně orientuje v romské historii. Vědí o původu 

Romů z Indie, o reformách Marie Terezie a jejího syna Josefa II., ale také o pozdějším 

holocaustu. O romskou historii se nepřímo zajímají. Pokud se v médiích vyskytnou nějaké 

pořady s romskou tématikou, rádi takové programy sledují. 183 Většině z nich se do rukou 

někdy dostala romská periodika a jejich pravidelnou dostupnost by uvítali. 

4.3.3. Zaměstnání 

Během komunistického režimu pracovala většina stříbrských Romů v dělnických profesích. 

Někteří Romové pracovali například u místních "lesů", 184 jiní pracovali v JZD/ 85 pekárně, 186 

kotelně 187 nebo v Kozaku (továrna vyrábějící produkty z kůže) 188 • Někteří muži šli pracovat 

do nově otevřených uranových dolů na tachovském Vítkově. Tato práce Romům přinesla 

vysoké finanční ohodnocení, které mělo kompenzovat vysoké riziko zdravotních problémů 

o b , h . 189 ZV l h . k 1 b kd . k zpuso enyc prac1 s uranem. eny pracova y pro tec mc é s už y, y st na mateřs é 

přivydělávaly ranním zametáním města. 

180 Monika G. mladší, stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 25.11.2007 
181 Hajšman. Tomáš; Romové v Československu v letech 1945- 1967. Vývoj institucionálního zájmu a jeho 
dopady; in Romové v České republice; Socioklub; Praha 1999 
18

" Iveta T.. stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
183 Např. Ladislav Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno, 15.3.2008 
184 Darina S., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
185 Verona B., stříbrští Romové, zaznamenáno 21.3.2008 
186 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
187 Anna Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
188 Darina S., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
189 Dezider G., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 14.3.2008 
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A so našťi džavas le kerel but'i normálňe andro podňikos varekaj, hojte avav osum hoďín, tak 

džanes, so kerďam? Trin. o trin, o duj šougorkiňa, jekh cudzo, o foros zašulavahas, o ulički. 

Bo has o čhave ciknorore. andre .'1kolka amenge len na lenas a vare kaj pro osum hoďin jdt'e 

gej!'om andre but'i. No a amen samas chitre. UJt'ahas upre pjet hoďin, o svjetla labonas pro 

foros. sig raz dva pratinahas. ho ladžahas, ho amen čhaja. na? 

(A co jsem nemohla nonnálně chodit pracovat někam do podniku, abych tam byla osm hodin, 

tak víš, co jsme dělaly? Tři, dvě švagrové a jedna cizí, zametali jsme město, ulice. Protože 

děti byly malé, do školky nám je ještě nevzali a ještě abych chodila někam do práce na osm 

hodin. No a my jsme byly chytré. Vstávaly jsme v pět hodin, světla ještě ve městě svítila, 

rychle jsem uklidily, protože jsme se styděly, protože jsme byly mladé holky, ne?) 190 

Zaměstnavatelem řady romských pracovníků byl i vyhlášený hotel Evropa na stříbrském 

náměstí, kde Romky pracovaly jako pomocné síly v kuchyni. Z této pozice se některé z nich 

vypracovaly až na servírky a pokojské. 191 

Dnes je většina příslušníků tohoto rodu zaměstnána na pozicích dělníků v nadnárodních 

společnostech sídlících buď přímo ve Stříbře (AFL) nebo na plzeňských Borských polích. Ve 

společnosti Fujitrans například pracují dvě romské protisměny. 

Říkam dneska, dneska ty cigáni míížou být rádi. jo. že tady jsou cizi firmy. Ty cizí firmy co 

jsou. Raku.~ani. Němci. tak ty zaměstnávaj cigány. 192 

Zaměstnavatelé tyto pracovníky dávají záměrně dohromady, čímž podle slov infonnátorů 

vzniká příjemné prostředí a pracovníci se do práce těší. 193 Tento faktor také ovlivňuje 

frekvenci používání romštiny těchto Romů (viz. kapitola 5). 

V devadesátých letech s otevřením západních hranic začali někteří stříbrští Romové 

obchodovat s použitým zbožím z východního Německa, kam jezdili "na hromádky", 194 kde 

před rodinnými domy přebírali odloženou elektroniku, nábytek, případně oblečení a jiné 

zboží. Tento materiál následně opravovali a prodávali v různých bazarech na Plzeňsku. 

S rozvojem prodeje levného nábytku a elektroniky (zejména v první polovině první dekády 

190 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, druhá generace, zaznamenáno 15.3.2008 
191 Tamtéž. 
192 Dezider G., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 14.3.2008 
193 Iveta T., stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
194 Systém odložení nepotfebných věcí před dům, kde byl tento odpad následující den posbírán místními 
komunálními službami. 
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tohoto století) přestalo být obchodování s použitým zbožím výhodné a Romové přestali 

v tomto odvětví podnikat. Někteří byli nuceni zavřít své bazary a přejít na jiný způsob obživy, 

případně zůstali nezaměstnanými. 195 

Například milíkovská rodina G. si s přílivem západních turistů otevřela ve svém 

rozlehlém objektu diskotéku s pensionem, později podnikala i v oblasti stavebnictví. 

S výše zmíněnými novými možnostmi výdělku se i zvýšila socioekonomická úroveň 

některých rodin nad průměr majoritního obyvatelstva, což měla za následek podle slov 

některých respondentů za následek, častější výskyt konfliktů vyvolaných závistí majoritního 

obyvatelstva. 

Jon na rado dikhen, hoj le Romen hin khera a motora, kavka, džanes sar. Gadže hine 

varesave proste, na kamen, kavka, hojte aven o Roma anglallende. 

(Oni neradi vidí, že mají Romové domy a auta, takhle, víš jak. Někteří gádžové prostě nemají 

rádi, aby byli Romové před nimi.) 196 

4.3.4. Současný vztah s majoritním obyvatelstvem 

Vztahy s neromským obyvatelstvem města jsou v současné době podle mých zjištění dobré. 

Romští respondenti tento vztah hodnotí jako velice dobrý. 

Sar amen imar adaj kajci ber§a sam adaj, amen o gadže prindžaren, tak pre amende aňi o 

gadže na den te domukhel. 

(Jak jsme tady už tolik let, a gádžové nás už znají, tak na nás ani nedají dopustit.) 197 

Majorita se o zdejších Romech vyjadřuje často tím způsobem, že s nimi neJsou žádné 

problémy, jako je tomu s Romy v jiných lokalitách. Majorita často o tom, kde stříbrští 

Romové žijí, povědomí nemá, pokud se s Romy přímo neudržuje kontakt. 

Jak naznačuje výše citovaná část z rozhovoru s jednou z informátorek, je tento stav s největší 

pravděpodobností odrazem po několik desetiletí budovaného vztahu mezi majoritou a 

minoritou. Neromové si na místní Romy zvykli, a jelikož s nimi většinou neměli 

195 Ladíslav Absolon, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 12.4.2008 
196 Moníka G. mladší, stříbrští Romové, 4. generace. zaznamenáno 25.11.2007 
197 Hana Absolonová starší, stříbrští Romové, 2. generace zaznamenáno 15.3.2008 
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nepříjemnosti, vyjadřují se o nich vesměs pozitivně. Rasistické a diskriminační chování 

majority k Romům se ve Stříbře téměř nevyskytuje. 

lvfe man na setkinďom kajse gadženca. hoj penge te phenena: Ty cigánko. vypadni!. .. nebo to. 

(Nikdy jsem se nesetkala s takovými gádži, co by nadávali: Ty cigánko, vypadni!. .. nebo 

to.)l98 

Naopak v posledních letech se u mladých generací (4. a 5.) stále více rozvíjí sociální vztahy 

se členy majority. Jelikož Absolonovi chodili a chodí do školy společně s majoritou, podařila 

se tak vybudovat řada interkulturních kontaktů. Někteří Romové i ze starších generací 

uvádějí, že jejich přátele tvoří z většiny Neromové. 199 5. generace rodu Absolonů se ve 

volném čase stýká téměř výhradně s Neromy, případně se členy svého vlastního rodu200
. I to 

do velké míry ovlivňuje frekvenci užívání romštiny zejména u 4. a 5. generace. O tom ale 

více dále. 

4. generace rodu Absolonů uzavírá čím dál častěji sňatky s majoritním obyvatelstvem. Podle 

slov některých respondentů jde dokonce o poměrnou většinu ze všech sňatků. Z toho je 

patrné, že majorita se do jisté míry přestala zabývat rozdíly mezi Romy a Neromy a 

přítomnost Romů ve stříbrské společnosti respektuje. 2. a 3. generace Absolonů ale tuto 

skutečnost hodnotí negativně, jelikož mají pocit, že takové svazky "nemohou vyjít".201 Podle 

nich téměř vždy dojde k interkulturnímu konfliktu a manželství končí rozvodem?02 Někteří 

Romové ze 4. a 5. generace si Romy vzít nechtějí. V manželských svazcích preferují gádže. 

K tomuto postoji může docházet kvůli nedostatku vhodných romských partnerů ve Stříbře a 

jeho okolí, jelikož většina Romů na stejné úrovni interetnické hierarchie si je nějakým 

způsobem příbuzná. Pravděpodobně z toho důvodu si mladí Romové častěji své partnery 

vybírají právě mezi majoritou. I tento proces mezikulturních sňatků do velké míry ovlivňuje 

současnou situaci a perspektivu romštiny v této lokalitě. 

Narozdíl od Absolonů si např. Romové z ubytovny a jejich rod z Brodu u Stříbra 

vybírají za partnery nejčastěji Romy z okolních vesnic. Míšení Absolonů s Neromy tato 

1
q

8 Monika G. starší. stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 14.3.2008 
199 Např. Darina S. a Anna Absolonová, stříbrští Romové, 3. a 4. generace 
200 Se členy jiných komunit se většinou ani tato mladá generace nepřátelí z důvodů zmíněných již v kapitole o 
vztazích mezi jednotlivými romskými komunitami ve Stříbře. (viz. Klára U., stříbrští Romové, 5. generace, 
zaznamenáno ------) 
~ 01 Anna Absolonová, stříbrští Romové. 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
202 Tuto informaci jsem od svých informátorů slýchal poměrně často. Takovou zkušenost v rámci své rodiny 
měli téměř všichni z mých ínfonnátorů. 
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komunita registruje. V jejich řadách se mnoho smíšených párů nevyskytuje. Míšení rodu 

Absolonů s majoritním obyvatelstvem respondenti z komunity Romů z ubytovny 

nekomentovali. 

Abych řekla po na.~i rodině jenom samý cigány. Samý jako cígány, co já znam ... Jak se řekne, 

cigán k cigánovi. gádžo gádžovi. Já jsem nikdy nechtěla gádže. Já jsem chtěla jenom 
• • 703 czgany. ~ 

4.3.5. Problémy s drogami 

V posledních letech se mezi stříbrskými Romy obecně rozšířil problém s návykovými 

látkami. Tento problém se týká nejvíce 4. a částečně i 5. generace. Drogy jsou zde tématem, o 

kterém se veřejně nemluví, a pokud ano, tak jen v náznacích. V soukromí se o tomto 

problému mluví také hodně zřídka. Je to téma do velké míry tabuizované.204 Podle výpovědí 

některých respondentů se tento problém týká až poloviny z celkového počtu mladých 

Absolonů. 

Já nevimjedinýho {/ověka. s kerým se bavím. neznam snad anijedinýho, kterej nefétuje. 205 

Co se týče návykových látek, zmíněných mými informátory, v největší míře se jedná o 

marihuanu. Ačkoliv je marihuana lehkou drogou, místní Romové jí přikládají velký význam. 

Dále romští narkomani ve Stříbře užívali toluen. Jelikož už v dnešní době není bez povolení 

dostupný, jeho uživatelé od něj byli nuceni upustit. V dnešní době se začíná čím dál více 

rozmáhat pervitin.206 Romové užívají drogy většinou společně se svými neromskými přáteli. 

Uvnitř komunity potom téměř vůbec. 

Ve Stříbře je proti drogové centrum, kde podle slov místního pracovníka přibližně 

polovinu klientů tvoří mladí Romové, kteří si sem chodí měnit injekční stříkačky. 

203 Věra D., Romové z ubytovny, zaznamenáno 29.3.2008 
204 Monika G. mladší, stříbršrí Romové, 4. generace, nezaznamenaný rozhovor 
20

' Monika V., stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 29.3.2008 
206 tamtéž 
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S. Pozice a používání romštiny na případu rodu Absolonů 

V této kapitole se budu na základě informací získaných již zmíněným jazykovým dotazníkem 

(příloha č.l) zabývat pozicí romštiny v každodenním životě stříbrského rodu Absolonů. Tyto 

informace konfrontuji s postřehy, které jsem získal pozorováním, a také informacemi 

získanými z polostrukturovaných rozhovorů. Pro reflexi situace romštiny mezi 5. generací 

rodu Absolonů jsem vycházel především z informací získaných výše zmíněnými kolektivními 

hrami, pozorováním a nezaznamenanými rozhovory během mých pravidelných návštěv členů 

tohoto rodu, jelikož věk těchto členů rodu Absolonů je zatím nízký na to, abych s nimi mohl 

sociolingvistický dotazník realizovat. 

Budu se tedy zabývat akvizicí romštiny a jejím dalším předáváním novým generacím. 

Dále bych chtěl v textu reflektovat postoje členů tohoto rodu k pozici svého jazyka ve 

společnosti a k procesu jeho předávání. Rád bych zde zmínil hlavní domény každodenního 

života, ve kterých se romština používá, a které mají na frekvenci používání romštiny velký 

vliv. Vedle toho zde reflektuji znalost majoritních jazyků a znalost a vnímání jiných 

romských dialektů rodem Absolonů. 

Rizikem sociolingvistického dotazníku je možná protilace jednotlivých respondentů 

vůči zkoumanému tématu. Jelikož jsou otázky mířené především na názory respondentů na 

témata, o kterých pravděpodobně v běžném životě příliš často nehovoří, může dotázaný své 

odpovědi podvědomě upravit dle očekávání tazatele v případě, že si svou odpovědí není tolik 

jistý. Přesto se ale domnívám, že jsou získaná data zajímavá a do velké míry odráží a 

potvrzují mé zkušenosti získané pozorováním. 

5.1. Stručné informace o respondentech sociolingvistického dotazníku 

V této kapitole bych rád stručně představil respondenty sociolingvistického dotazníku, jelikož 

budu dále v textu o respondentech hovořit spíše v obecném měřítku. Jelikož ale některé 

respondenty cituji, měl bych proto představit jejich zázemí pro používání a předávání 

romštiny. Ve výběru respondentů tohoto dotazníku jsem se snažil pokrýt různé členy jedné 

rodiny. Největší počet respondentů přitom pocházel z větve Adamců, čímž jsem se snažil 

pokrýt různé rodinné vztahy mezi respondenty dotazníku.207 

Příloha č. 4. rodokmen č. 2 
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Hana Absolonová starší, 2. generace, 60 let 

Hana je provdána za Gejzu Absolona a je matkou níže uvedené Hany Absolonové mladší a 

Zdeny X. Její znalost romštiny je na aktivní úrovni a v komunikaci s rodinnými příslušníky 

používá nejčastěji romštinu, kterou jí předali její rodiče. Ti ale na Hanu kvůli škole taktéž 

částečně mluvili slovensky. Hana na svou dceru Hanu zpočátku hovořila jen v romštině. 

Jelikož ale měla dcera posléze problémy ve škole kvůli neporozumění češtině, mluvila Hana 

starší na ostatní své děti převážně česky. V komunikací se svými vnoučaty používá téměř 

výhradně češtinu. 

Hana Absolonová mladší, 3. generace, přibližně 40 let 

Hanina znalost romštiny je aktivní. Romsky hovoří nejčastěji se svými rodiči, sestrou Zdenou 

a jejím manželem, jinak ponejvíce se členy 2. a 3. generace svého rodu. Na své děti už 

romsky nemluvila na základě vlastní zkušeností, kdy byla při nástupu do první třídy poslána 

domů kvúli neznalosti českého jazyka. Její potomci mají tedy pasivní znalost romštiny. 

Zdena X, 3. generace, přibližně 40 let 

Zdenina znalost romštiny je aktivní. Romsky v mládí plynule nemluvila, jelikož s ní rodiče 

v romštině moc nekomunikovali. Naučila se romsky od svého manžela, kterého potkala na 

východním Slovensku při návštěvě příbuzných (a ten se za ní do Stříbra přestěhoval), a s ním 

hovoří převážně romsky. Na své děti už romsky téměř nemluví. Její děti ale mají pasivní 

znalost romštiny. 

Darina S., 3. generace, přibližně 55 let 

Darinina kompetence v romštině je na aktivní úrovni. Se svými rodiči komunikovala převážně 

romsky. Ti na ní ale také mluvili slovensky kvúli škole. Česky se Darina naučila od kamarádů 

ve škole a na ulici. Rodiče se česky nikdy dostatečně dobře nenaučili. Se svou dcerou Ivetou 

Darina hovoří převážně romsky, s vnukem Josefem (15 let) mluví romsky i česky. Josef 

romsky na veřejnosti ve své přítomnosti babičce mluvit zakazuje, protože se za romštinu 

stydí. 
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Iveta T., 4. generace, přibližně 35 let 

Iveta je jedinou dcerou Dariny S. Mluví s ní převážně romsky, ale poslední dobou stále více 

česky, jelikož má Iveta přítele, jehož kompetence v romštině není ani na pasivní úrovni. Se 

svým synem (Josefem) mluvila v dětství hlavně romsky. Dnes s ním hovoří více česky 

s ohledem na svého přítele, se kterým žije v jednom domě. 

Gejza Adamec, 3. generace, 58 let 

Gejza mluví se členy 2. a 3. generace převážně romsky. Naučil se romsky od svých rodičů. Se 

svými dětmi mluví romsky i česky. Jejich kompetence v romštině je spíše na pasivní úrovni. 

Před několika lety si osvojil své dvě vnučky (Klára U.), se kterými mluví taktéž romsky i 

česky. Jejich znalost romštiny je pasivní. Gejza byl poměrně aktivní v romském dění (např. 

byl aktivním členem Svazu Cikánů-Romů). V devadesátých letech vybudoval stavební firmu, 

která zaměstnávala jen romské pracovníky. Tato tirma po několika letech zkrachovala. 

Martina Adamcová, 4. generace, přibližně 30 let 

Martina je dcerou Gejzy Adamce. Doma romsky převážně nehovoří, ač s ní její rodiče romsky 

komunikují. Nejčastěji jím odpovídá česky. Se svými dětmi mluví česky, případně s nimi 

v romštině komunikuje na veřejnosti, když si nepřeje, aby jim majorita rozuměla. V současné 

době pracuje s otcem ve tirmě Fujitrans, kde romsky se svými kolegy mluví a kde svou 

kompetenci v romštině zlepšuje. 

Klára U., 5. generace, 17 let 

Klára pochází ze smíšeného manželství. Její matka se vdala za ,,olašského" Roma z Francie, 

kde v současné době žije. Klára žije u svých prarodičů (Gejza Adamec), kteří s ní hovoří 

romsky i česky, ona jim odpovídá převážně česky. Její kompetence v romštině je pasivní. 

Romštinu používá převážně jen ve formě tajného jazyka v přítomnosti neromských přáteL 

Monika G. starší, 3. generace, přibližně 50 let 

Monika je sestrou Gejzy Adamce. Romsky se naučila od svých rodičů, kteří na ní v dětství 

vedle romštiny mluvili i trochu slovensky kvůli škole. Se svými dětmi romsky převážně 

nemluvL ani nemluvila, jelikož její manžel romsky nehovoří (maďarský Rom) a jeho 

kompetence v romštině je pasivní. Jelikož Moničina matka na její potomky romsky mluvila, 

je jejich znalost romštiny v dnešní době pasivní. Monika romsky hovoří každý den se členy 

svého rodu a se svou dcerou Monikou, která se romsky naučila od prarodičů. Se svými 
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vnoučaty komunikuje pouze česky. Vnoučata v poslední době Monice vyčítají, je romsky 

neučí. 

Monika G. mladší, 4. generace, 33 let 

Monika je dcerou Moniky G. starší. Pracuje ve Stříbře jako terénní sociální pracovnice, tudíž 

přichází do každodenního kontaktu s ostatními romskými komunitami. Jako jediná ze svých 

sourozenců ovládá romštinu na aktivní úrovni, jelikož své rané dětství prožila u prarodičů, 

kteří s ní komunikovali jen romsky. Monika se svými dětmi mluví česky kvůli škole a tím 

pádem je jejich kompetence v romštině téměř nulová. Monika byla v raném dětství poslána 

domů ze školky, protože nerozuměla česky. Právě kvůli tomuto traumatu se svými potomky 

romsky od narození nemluvila. Dnes ale svého rozhodnutí nemluvit na děti romsky lituje a 

chce své děti romsky v budoucnu naučit. 

Magda H., 3. generace, přibližně 55 let 

Magda je sestrou Gejzy Adamce a Moniky G. Její znalost romštiny je aktivní (naučila se 

romsky od rodičů). Romsky ale v dnešní době mluví už jen s vrstevníky a staršími členy rodu 

Absolonů. Na své děti romsky nemluvila kvůli případným komplikacím ve škole a jelikož 

romštinu hodnotí jako pro dnešní dobu neužitečný jazyk. Kompetence jejích potomků 

v romštině je tak na pasivní úrovni, jelikož na ně mluvila romsky Magdina matka Margita. 

Ladislav Adamec, 3. generace, přibližně 50 let 

Ladislav romsky hovoří každý den a jeho kompetence v romštině je na aktivní úrovni (naučil 

se romsky od rodičů). Je bratrem Moniky G., Gejzy A. a Magdy lL Na své děti mluví jak 

romsky tak česky. Děti ale odpovídají výhradně česky a jejich kompetence v romštině je 

pasivní. S jedním z potomků, který je v současné době ve vězení, si píší dopisy v romštině. 

Irena Absolonová, 3. generace, přibližně 50 let 

Irena hovoří romsky každý den - i se svými potomky (nejstarší I 7 let). Ti jí ale odpovídají 

převážně česky. Jejich znalost romštiny je na pasivní úrovni. Bydlí v domě společně 

s komunitou Slováků, se kterými hovoří převážně česky. Se členy svého rodu mluví romsky i 

česky (podle toho, jaká je kompetence toho kterého člena). 
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Janek Absolon, 3. generace, přibližně 40 let 

Jankova kompetence v romštině je na aktivní úrovni. Romsky už ale v dnešní době příliš 

nehovoří. Jeho vrstevníci podle jeho slov hovoří už raději česky. Romsky komunikuje 

převážně se svou matkou, od které se romštinu naučil. Potomky v současné době ještě nemá. 

Monika V., 4. generace, 27 let 

Monika je vnučkou Rudy Absolona. Její znalost romštiny je na pasivní úrovni. Její matka s ní 

romsky příliš nehovořila kvůli své zkušenosti, kdy byla kvůli nízké znalosti češtiny přeřazena 

do zvláštní školy. Žije na ubytovně mezi Romy z ubytovny se svou družkou ze skupiny 

olašských Romů. Ta s ní komunikuje jak česky, tak olašsky, Monika odpovídá česky. Na 

svého syna mluví česky, ale ráda by, aby se romsky naučil. Proto podporuje svou partnerku, 

aby s ním olašsky komunikovala. 

5.2. Jazyková kompetence a multilingvismus 

Jazyková výbava rodu Absolonů se různí podle jednotlivých generací. Zatímco členové 2. 

generace ovládají aktivně východoslovenskou romštinu (vzhledem ke svému původu), češtinu 

a slovenštinu, členové 3. generace již aktivně ovládají jen romštinu a češtinu. Slovenštinu umí 

na pasivní úrovni a téměř nikdo z této generace nedokáže slovensky hovořit. Členové 4. a 5. 

generace již slovenštinu do své jazykové výbavy nepočítají a jejich znalost slovenštiny je 

pravděpodobně stejná jako znalost slovenštiny u majoritního obyvatelstva. Velký vliv na 

úbytek znalosti slovenštiny bude jistě mít i upadající intenzita vazeb na příbuzenstvo na 

Slovensku, kam už členové rodu Absolonů jezdí spíše výjimečně (většinou u příležitosti 

pohřbů). 

Od 3. generace se setkáváme se znalostí cizích jazyků - nepochybně na základě povinné 

školní docházky. Někteří členové 3. generace deklarují částečnou znalost ruštiny 

(pravděpodobně vzhledem k režimu, během kterého školu navštěvovali). Znalost ruštiny už 

ale nezmiňují respondenti ze 4. a 5. generace. U 3. generace se již objevuje znalost němčiny, 

která je u této věkové skupiny zapříčiněna sociálním kontaktem informátorů s Němci (ať už 

z důvodu pracovních příležitostí, tak z důvodu přílivu německých turistů do Stříbra po roce 
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1989). Od 4. generace se již respondenti němčinu učí především v základních a středních 

školách. U 5. generace se již objevuje i znalost anglického jazyka. 

Romštinu ovládají všichni členové 2. a 3. generace. U 4. generace je kompetence v romštině 

nižší a její členové projevují spíše její pasivní znalost. 

Já se nestydirn za cif{Únskejjazyk nebo ... prostě je to m(~je, vf.~ co. je to vode mě ... ve mě. Ale 

neumím to říct. Já nevím. jak to vysvěllit. Neumim ... třeba se mě někdo na něco zeptá a já 

jsem tak blbá. =e mu to cigánsky neodpovim. ale česky. Protože já fakt neumim ty slovíčka 

složit do jedný Fě ty. Nevim. jak na to. 

Není to třeba, že by ses styděla? Nestydíš se, že to řekneš špatně? 

Ne, ne. ne. Nestydhn se. Nestydim. V opravdu ne. Protože já nevím ani jak. .. Já vim třeba jak 

se řekne chleba. voda. odjedničky do deseti ... fakt jenom takovýhlely slovíčka, jo. Ale abych 

v kl v v v l v. l v J v d v vl~' 208 re a neco ve vete. to nes oz1m ce ou velu . . e to pro me osl teZI'l/, no. 

U 5. generace je znalost romštiny nejčastěji pasivní, nebo žádná. Většina dětí umí romsky říct 

několik jednotlivých slov, případně odposlouchaných frází, ale plynulého projevu v romštině 

schopna není. Při kolektivních jazykových hrách jsem zjistil, že většina členů této generace 

jíž romsky téměř nerozumí. 

Většina členů rodu Absolonů je tedy bilingvní (romština a čeština). Členové generace 2. 

mohou být až trilingvní (romština, čeština, slovenština). U některých členů 4. generace se už 

objevuje tzv. pasivní bilingvismus, kdy jeden jazyk plně ovládají (čeština), zatímco v druhém 

jazyce všemu rozumí, ale nehovoří v něm (romština). 5. generace rodu Absolonů je většinou 

monolingvní (čeština), případně se u některých dětí taktéž jedná o výše zmíněný pasívní 

bíl ingvizmus. 

Znalost českého jazyka je u členů rodu Absolonů většinou velmi dobrá a čeština je jazykem 

jejich každodenního života. U všech členů 2. generace a několika málo členů generace 3. má 

jejich projev v češtině prvky tzv. etnolektu češtiny - tzn. ,jejich" čeština v některých 

případech přejímá vazby a struktury romštiny.Z09 Jelikož se tito členové rodu Absolonů 

narodili na Slovensku a jejich první "gádžovštinou" byla slovenština, nedokázali se po 

208 Monika V .. stříbršlí Romové, 4. generace, zaznamenáno 11.4.2008 
209 Bořkovcová. Máša; Romský etnolekt češtiny případová studie; Signeta, Praha 2006 
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příchodu do Čech již dostatečně češtinu naučit.210 Někteří členové 2. generace etnolekt 

češtiny předávali svým potomkům, kteří ho buď přijali za svůj, nebo se na základě sociálních 

interakcích s majoritním obyvatelstvem používat ,,normalizovanou" češtinu naučili. 

U mladších generací, jelikož se už narodili ve Stříbře, byla již touto "gádžovštinou'' čeština. 211 

Etnolekt češtiny ale není tématem této kapitoly, a proto se mu nebudu šíře věnovat. 

Tímto odstavcem jsem chtěl jen nastínit problematiku používání češtiny některými staršími 

členy rodu Absolonů. 

5.2.1. Písemný projev v romštině 

Jelikož se romština doposud předávala jen ústní formou, nemají Romové obecně s písemnou 

podobou svého jazyka větší zkušenosti. Zápis romštiny může Romům také připadat "divný" 

například vzhledem k výskytu hlásek, které čeština nemá (např. přídechové p >ph atp.), nebo 

k problematice psaní předložek apod. Proto jsem se ve strukturovaném rozhovoru na 

zkušenosti s psanou podobou romštiny respondentů ptal, jelikož mě zajímalo, na kolik se tato 

situace v dnešní době liší. 

Většina z respondentů jazykového dotazníku (napříč generacemi) už někdy v romštině 

za svůj život psala. Někteří z nich píší romsky pravidelně. Členové 2. a 3. generace 

v minulých letech psali dopisy v romštině svým příbuzným na Slovensko. Mladší generace (3. 

a 4.) v romštině píše některé fráze do SMS, případně celé krátké textové zprávy. Dnes členové 

3. a 4. generace komunikují formou krátkých dopisů v romštině v zaměstnání, i když 

v některých případech romštinu v běžném životě nepoužívají (více o pozici romštině 

v zaměstnání v oddílu 5.4.2.5.). 

Při nahrávání jazykových dotazníků jsem se setkal i s několika případy psané 

komunikace respondentů v romštině se členy rodu, kteří jsou ve vězení (zpravidla 4. 

generace). Ti, ač dříve romsky s jinými členy rodu nemluvili, dnes romštinu ve svých 

dopisech používají, protože tyto dopisy prochází cenzurou. Romštinu si podle slov mých 

informátorů zdokonalili komunikací se spoluvězni? 12 

210 Hiibschmannová, Milena. Bilingualism Among the Slovak Roms (in lnternational Journal of Sociology of 
language. 5, 19), 1979 
211 Tamtéž 
212 Ladislav Adamec. stříbrští Romové, ).generace, zaznamenáno 18.4.2008 
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5.2.2. Znalost a reflexe odlišných romskvch dialektů 

Znalost odlišných jazykových dialektů je součástí jazykové výbavy jedince a také součást 

jazykového povědomí. Zajímalo mě, do jaké míry dokáží respondenti ref1ektovat odlišné 

romské dialekty a do jaké míry sahá jejich kompetence v komunikaci s mluvčími těchto 

dialektů. 

Všichni z mých informátorů jsou si existence dialektální diferenciace romštiny 

vědomi. Všichni z nich se také za svůj život s Romy, kteří mluvili jinou varietou romštiny než 

oni sami, setkali. Nejčastěji přicházejí do kontaktu s mluvčími západoslovenské romštiny, 

jejíž mluvčími jsou Romové z ubytovny a Slováci. Při komunikaci s Romy, kteří mluví tímto 

.,nářečím'', mluví svou vlastní (tedy východoslovenskou) romštinou a problémy 

s porozuměním těmto Romům nemají. 

Velká část členů rodu Absolonů se za svůj život několikrát setkala s olašskými Romy. 

Těm převážná většina z nich nerozumí. 

No. vareso achal'uvav. Al'e sar hin kola o!ai'ikí, lebo kola vh~ske Cigáne, tak kola kola 

Vlachi. so hin. oda hin mek hor.~eder kola Vlachi. lmar na rozumines aňijekh slovos. Bojon 

cirden avri. jon cit·den avri. 

(No, něco rozumím. Ale jsou ti olašští, nebo ti olašští Cigáni, tak tihle olaši, co jsou, to je 

ještě horší, tihle olaši. Už nerozumíš ani jedno slovo. Protože oni vytahují, oni vytahují.)213 

Tato skutečnost mezi členy rodu Absolonů pravděpodobně vzbuzuje deklarovaný zájem se 

olašskou romštinu naučit. Mimoto se jim také o lašská romština líbí. 

Přesto převážná část rodu Absolonů olašské Romy považuje za "melale Roma" 

vzhledem ke zkušenosti z 60. let, kdy se ve Stříbře minimálně dvě o lašské skupiny na několik 

let usadily. Někteří respondenti uznávají, že se za posledních několik desetiletí dokázali 

někteří olaští Romové vzchopit. ale přesto jejich vztah k této skupině Romů zůstává 

ambivalentní. Pro převážnou část příslušníků rodu Absolonů jsou olaští Romové do jisté míry 

,.nečistí" (a tento postoj k olašským Romům se jeví jako neměnný). Jedna z mých 

informátorek k předávání rituálního znečištění zmínila: Prostě to tak je ... Je to z generace na 

generaci. ::u 

213 Ladislav Adamec. stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
214 Zdena X .. stříbrští Romové. 3. generace, zaznamenáno 13.4.2008 

68 



Opačný vztah k olašským Romům má ale jedna z rodin Adamců, jelikož se jedna 

z dcer Gejzy Adamce do olašské komunity provdala.215 Tato rodina olašské Romy hodnotí 

velice pozitivně. Považuje je za jedny z mála nositelů tradiční romské kultury a romského 

jazyka. Ta také považují olašskou romštinu za nejsprávnější a původní ze všech romštin. 

Naopak ostatní příslušníci rodu Absolonů hodnotí jako nejlepší a nejsprávnější svou 

vlastní romštinu, tedy východoslovenskou. Tito informátoři často dodávají, že je pro každého 

Roma jeho jazyk tím nejlepším. 

Perdal sako ne Romesle ... le avela Vlachos, per dal o Vlachos hin lekseri čhib neVeder. Per dal 

mande hin miri čhib ti.\' najťeder. 

(Pro každého Roma ... Pokud je to olašský Rom, tak je pro něj jeho jazyk nejlepší. Pro mě je 

můj jazyk taky nejlepší.)216 

5.3. Model akvizice jazyka 

5.3.1. Model akvizice romštinv 

Příslušníci rodu Absolonů nabývají romštinu především v rodinném prostředí. Zatímco 2. a 3. 

generace se romštinu naučila od svých rodičů, začíná se u generace 4. objevovat akviziční 

model nabytí romštiny až od prarodičů (vedle modelu akvizice romštiny od rodičů). Tento 

model převažuje i u generace 5., pokud je kompetence v romštině jejích členů alespoň 

pasivní. Prarodiče (2. a 3. generace) tedy v dnešní době hrají významnou úlohu při akvizici 

romštiny u svých vnoučat. Zatímco rodiče (3. a 4. generace) se svými potomky v dětství 

romsky mluvit nechtějí z důvodu potencionálních problémů ve škole,217 prarodiče neznalost 

romštiny u svých vnoučat vnímají negativně. Proto jsou ve většině případů právě prarodiče 

aktéry, kteří se členy 4. a 5. generace (i když v minimální míře) romštinu v běžných 

komunikačních situacích používají. Jelikož většina z příslušníků posledních dvou generací u 

svých prarodičů nevyrůstá nebo nevyrůstala, rozvíjí prarodiče u svých vnoučat nejčastěji 

jejich pasivní znalost romštiny. 

215 V 90. letech se ve Stříbře u řeky usadila skupina ,.olašských·' Romi'1 z Francie. Ti po několika měsících odjeli 
zpět do Francie a jedna ze členek rodu Absolonů s touto skupinou ,.utekla". Svou dceru nechala u svých rodičll, 
kteří svou vnučku v dnešní době vychovávají. Ostatní členové rodu Absolonů tento čin razantně odsuzují, 
zatímco rodiče této ženy jsou na její jednání pyšní a její provdáni do komunity o lašských Romů považují za 
velký úspěch. 
216 Hana Absolonová mladší, stříbrští Romové, 3. generace. zaznamenáno 4.4.2008 
217 O důvodech komunikace s potomky pouze v češtině se více zmíním v oddílu 5.3.4. 
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Členové 2. generace a převážná část generace 3. považují za svůj mateřský jazyk romštinu. 

Naopak většina členů 4. generace, se kterými jsem hovořiL považují za svůj mateřský jazyk 

češtinu.21 8 U 5. generace se dá předpokládat, že jejich mateřským jazykem je taktéž čeština. 

5.3.2. Doba osvojení romštiny 

Zatímco 2. a 3. generace si romštinu osvojila již v raném dětství, u 4. generace se už více 

objevuje akvizice jazyka ve školním věku- tedy ve vyšším věku. Respondenti uvádějí, že ač 

se rodinní příslušníci mezi sebou romsky bavili, trvalo jim proniknutí do romštiny déle, 

jelikož v komunikaci přímo s nimi rodiče používali češtinu. Přesto si ale většina z nich 

romštinu neosvojila natolik, aby byla jazykem každodenního života. V komunikaci se svými 

rodiči drtivá většina 4. generace používá češtinu, a i když na ně rodiče mluví romsky, členové 

této generace odpovídají česky. 5. generace je zatím ještě nízkého věku (přibližně 1 - 13 let) 

na to, abychom u ní mohli určit míru kompetence v romštině. Dosavadní členové této 

generace romsky nehovoří (pokud vůbec mluví) a často ani romsky nerozumí. Proto i jejich 

prarodiče (tzn. 3. generace) na ně romsky mluví v mnohem menší míře, než tornu bylo u 

generace 4. 

5.3.3. Model a doba akvizice češtiny/slovenštiny 

Model akvizice romštiny se mezi jednotlivými generacemi odlišuje. Velký vliv na něj má 

migrace Romů ze Slovenska do Čech a tudíž i změna majoritního jazyka. 

2. generace si osvojila češtinu až po příchodu do Čech. Na její akvizici měla největší 

vliv škola a spolužáci (pro většinu z 2. a 3. generace byli spolužáci dětmi, se kterými trávili 

svůj volný čas). Rodiče zde významnou roli v osvojení češtiny svých dětí nesehráli. Samotní 

rodiče se museli češtinu naučit nejčastěji v komunikaci s majoritním obyvatelstvem. Podle 

slov informátorů si na češtinu nikdy nezvykli a nikdy se jí dostatečně dobře nenaučili. 

Slovenštinu se ale členové 2. a 3. generace naučili od svých rodičů nejčastěji kolem 4-6 roku 

života, kdy s nimi rodiče záměrně mluvili vedle romštiny příležitostně slovensky, aby ve 

škole probírané látce rozuměly. Tento model je ale od pozdějšího modelu, který byl 

218 Romštinu za svůj mateřský jazyk považovala jen jedna respondentka, kterou v raném dětství vychovávali 
prarodiče. kteří s ní mluvili výhradně romsky. 
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uplatňován po příchodu do Čech, rozdílný v tom, že Romy na Slovensku k nepředávání 

romštiny svým potomkům pravděpodobně nikdo nenabádal. 

4. a 5. generace stříbrského rodu Absolonů již česky mluví od raného dětství, kdy je 

česky naučili jejich rodiče. ll těchto dvou generací se dá mluvit o češtině jako o mateřském 

jazyku a o jazyku, který je v každodenním životě primárním jazykem. 

5.3.4. Škola jako významný faktor v akvizici romštiny 

Škola v akvizici romštiny sehrála důležitou roli a pravděpodobně má jeden z největších podílů 

na výrazném poklesu předávání romštiny u rodu Absolonů. Jelikož byla během minulého 

režimu nastolena politika asimilace, byli Romové nabádáni, aby na své děti romsky vůbec 

nemluvili. Rodiče, aby své děti "nepoškodili'' z hlediska úspěšnosti ve škole a následně 

v zaměstnání. na své potomky romsky mluvit přestali. V kontextu rodu Absolonů se touto 

zlomovou generací stala především generace 3., která vzhledem k několika vyskytlým 

komplikacím se svými potomky komunikovala převážně česky. 

Problémy s dorozuměním ve škole většina z respondentů neměla. Problémy ve škole 

se vyskytly u některých členů (především 2. generace) v době, kdy Absolonovi přišli do Čech 

a děti musely ze slovenské školy přejít do školy české. Některé z dětí skončily ve zvláštní 

škole, jelikož měly problémy s češtinou - ne však z důvodu neporozumění výkladu, ale 

z důvodu zaměňování češtiny se slovenštinou, na kterou si děti ve svém předchozím bydlišti 

zvykly. Na případy, kdy děti při příchodu do školy nerozuměly výkladu učitelky, jsem při 

svém výzkumu narazil ve dvou případech. Tyto ojedinělé případy (týkaly se 3. generace) 

měly ale pravděpodobně vliv na postoj ostatních členů rodu Absolonů (2. a 3. generace) na 

předávání romštiny svým dětem obecně. Problémy s češtinou kvůli osvojení si slovenštiny 

před příchodem do Čech se s největší pravděpodobností na modelu akvizice romštiny 

neodrazily. 

Z rozhovorů s informátory vyplývá (2. a 3. generace), že i na Slovensku s nimi jejich 

rodiče komunikovali alespoň částečně v majoritním jazyce, aby děti před nástupem do školy 

slovensky rozuměly. 

Přechod na češtinu při komunikaci s dětmi informátoři zdůvodňují jejich větší šancí na úspěch 

ve škole. Někteří zmínili vlastní zkušeností s problémy s porozuměním při nástupu do první 

třídy, případně hovořili o zkušenostech jiných lidí. 
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l'vfe mire čhavenca imar hu!eder vakeravas khere, doma, khere gadžikanes, ho daravas man 

hoj pes lenge te na aL~hel oda so mange. h(?i gejl'om andre škola the na džanavas ňič. Na 

džanavas duma te del gadžikanas. na? 

(Se svými dětmi jsem už doma víc mluvila česky, protože jsem se bála, aby se jim nestalo to, 

co mě, že jsem šla do školy a neumělajsem nic. Neumělajsem mluvit česky, ne?i 19 

Mě hodili lam kvůli če/ilině, ne. že mi ndla Lrešlina. Za komančů to hy/o normální. To neni 

Lak jak ted7wn, že jsi chodil na doučování ne ho Jo. Za komančů ti to ne.vlo. lak jsi .vel do 
no prdele a hotovo.-· 

Tím, že budou na své děti mluvit česky, chtějí také předejít potenciálním problémům a 

diskriminačnímu jednání ze strany jejich neromských spolužáků. 

Kdyby tře ha chodilo deset dětí do .~koly a mluvily tře has cigán~;ky, tak jako nevěřím lomu, že 

hy mluvily před ma(vma dětmi cigánsky. Protože hy jim řekly: .,Jak to mluvíte?" A hned by 

jim třeba začaly řikat: .. Cigán i! Vy mluvíte cigánsky, vy jste Cigán i! " 221 

Přesto si ale většina informátorů ze 4. generace myslí, že by měli Romové romsky umět. 

Jejich potomci se, podle slov některých z nich, naučí romštinu od kamarádů a prarodičů, 

pokud budou mít o komunikaci v romštině sami zájem. 

Když hudou chlit mluvit cigánsky, tak se naučí vod nás. vod babičky třebas, že to pochytí, 

nebo vode mě. že to pochytě,j. až hudou star.~í. stejně jako jsme /o pochylili my, když jsme my 

byli sladí. Ale když to tře has nechlějí vědět teďkon, anebo je to nezajímá, tak proč? Stejnak 

furt mluví česky. jdou do .~koly a takhle, mluví česky. Tam si nemaji s kym povídat cigán'lky. 222 

Tento příklad akvizice jazyka od přátel potomků má ale spíše jen deklarativní než faktický 

charakter, jelikož vrstevníci potomku členu 4. a 5. generace už mezi sebou hovoří převážně 

česky. 

219 Hana Absolonová mladší, stříbrští Romové. 3. generace, zaznamenáno 4.4.2008 
220 Monika Y .• stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
(Monika je dcerou Rudy Absolona. Do zvláštní školy jí přeřadili. protože uměla jen romsky. Je tedy jedním ze 
dvou uvedených případů.) 
221 Martina Adamcová; stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 12.4.2008 
222 Martina Adamcová; stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 12.4.2008 
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5.3.5. Smíšená manželství 

Silným faktorem na frekvenci používání a akvizici romštiny m~jí četná smíšená manželství. 

Ta se týk~jí, jak jsem se již zmínil v kapitole o současném životě rodu Absolonů, zejména 

komunity stříbrských Romů, tudíž i rodu Absolonů. Pokud je jeden z rodičů Nerom, druhý 

rodič už na své potomky romsky nemluví, jelikož to považuje z hlediska neznalosti romštiny 

svého partnera za nevhodné. Někteří respondenti ale uvedli, že jsou ve Stříbře příklady, kdy 

přiženění Neromové po několika letech v rodu Absolonů projevují pasivní znalost 

romštiny.223 Podle slov respondentů je u 4. generace takových manželství až polovina, jelikož 

na Stříbrsku není pro členy rodu Absolonů dostatečné množství vhodných romských partnerů. 

Hin adaj ajse Roma. so na kamen duma te de/. Hin les třebas andro kher bori gadži, imar na 

kamen te de! romanes duma. Anebo pes ladžan. Nebo hin les třeba Rom gadžo. r}haj peske lel 

romane Rome.•c. gadžes a imar pes pal'is ladžal, hoj. hoj... na kamel duma prosťe te de! 

romanes. jo. lmar oda vedla oda gadžo. Jo? Ladžal pes. 

(Jsou tady takoví Romové, co nechtějí mluvit. Mají třeba doma snachu gádžovku, a už 

nechtějí mluvit romsky. Nebo se stydí. Nebo mají třeba za manžela gádža, holka si vezme 

Roma ... gádža a už se potom stydL že, že ... nechce prostě mluvit romsky, jo. Už kvůli tomu 

gádžovi. Jo? Stydí se.i24 

5.4. Používání romštiny 

5.4.1. Frekvence použití romštinv 

Na frekvenci používání romštiny má vliv několik faktorů. Jedním z nich je výše zmíněná 

akvizice romštiny nebo češtiny. Pro frekvenci používání romštiny je také důležité, jak časté 

jsou příležitosti v romštině komunikovat. Všichni informátoři uvedli, že možnost 

komunikovat s někým v romštině mají každý den hned několikrát. Otázkou ale je, do jaké 

míry této možnosti využívají. 

2. generace stříbrského rodu Absolonů mluví nejčastěji v romštině. 3. generace už 

mluví více česky než romsky. ale romština je stále jazykem každodenních komunikačních 

situací (romsky mluví každý den). 4. generace, ač znalost romštiny má, hovoří nejčastěji 

223 Anna Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace. zaznamenáno 15.3.2008 
114 Hana Absolonová mladší, stríbrští Romové. 3. generace, zaznamenáno 4.4.2008 
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česky, protože většina z nich má k češtině blíže. Přesto ale romštinu každý den používají, i 

když s velmi nízkou frekvencí především se staršími členy svého rodu. Právě příslušníci 

této generace často na otázky kladené staršími členy rodu v romštině odpovídají česky. 

Generace 5. už hovoří téměř výhradně česky a jejich pasivní znalost romštiny je minimální. 

Příležitost pro členy této generace mluvit romsky by v každodenních situacích byla, ale 

vzhledem kjejich minimální jazykové kompetenci tuto příležitost využívat povětšinou 

nemohou. 

1\;fe dav duma romanes. o čhave gadžikanes. 

(Já mluvím romsky, děti <odpovídají> česky). 225 

5.4.2. Domény použití romštinv 

Domény použití romštiny jsem rozdělil do několika základních kategorií: osobní život (tedy 

použití romštiny při komunikaci sám se sebou, s Bohem atp.), rodina, veřejnost (použití 

romštiny na veřejnosti -mimo domov), přátelé a sousedé zaměstnání, , škola, ostatní romské 

komunity. 

5.4.2.1. Osobní život 

Otázky v sociolingvistickém dotazníku byly směřované na různé domény z této oblastí, např. 

komunikace s Bohem, jazyk, ve kterém se respondentovi zdají sny, a ve kterém jazyce nadává 

buď sám sobě nebo ostatním. Jedna z otázek se také týkala výběru jazyka při přemýšlení. U 

těchto otázek je možná větší míra profilace respondentu vzhledem ke zkoumanému tématu, 

jelikož se jedná ve věší míře o deduktivní odpovědi a domněnky. Tyto otázky vzbudily u 

respondentů úsměv a jisté pobavení, jelikož se v běžných komunikačních situacích na 

podobné otázky neptají. Přesto považuji za zajímavé a přínosné se na tyto komunikační 

domény ptát. 

Na poli komunikace s Bohem u a 3. generace záleží na jejím druhu, tzn. jedná-li se o 

jednoduché promluvy a prosby k Bohu, nebo "regulérní" modlitbu. Pokud se respondenti 

modlí, modlí se vždy v češtině, jelikož modlitbu v romštině neznají a nepředpokládají, že 

existuje. Pokud se ale jedná o promluvy k Bohu, používají romštinu: 

225 Irena Absolonová, střibrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
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Devla. spomožin mange! 

(B ' . . ')226 oze, pomoz mi. 

Jedna z respondentek se modlí v češtině (Otčenáš), ale na závěr vždy říká v romštině větu: 

Deloro lac.rhoro. pijav tul. crarav tul. A v ajso lačho, pomožin amenge. 

(Bože dobrý, pij u tě, lížu tě. Buď tak milostivý a pomož nám.) 227 

Polovina mých respondentů ze 4. generace se nemodlí. Ti ostatní se modlí v češtině a 

s Bohem i v češtině komunikují. 

Podobně tomu je v případě komunikace s aktéry ve mY· 2. a 3. generace Absolonů ve snu 

mluví romsky i česky, podle toho s kým se jim ten který sen zdá. Pokud se jim zdají sny 

s Nerorny, mluví s nimi ve snu česky (v případě některých respondentů slovensky), pokud 

jsou hlavními aktéry ve snu Romové, mluví s nimi dotyčný respondent většinou romsky. Co 

se týče 4. generace, je tento model podobný, ač většina této generace ovládá romštinu na 

pasivní úrovni. Zde se ale také v některých případech objevují sny pouze v češtině u těch 

respondentů, kteří romsky nemluví. 

V duchu (sami se sebou) v romštině opět nejčastěji mluví příslušníci 2. a 3. generace. U 

informátorů z generace 2. má přemýšlení v romštině vyšší frekvenci. Respondenti ze 3. 

generace si uvědomují přecházení mezi jazyky při přemýšlení. nevědí ale, v jakých situacích 

přemýšlí v jakém jazyce. Všichni respondenti z generace 4. (a dá se předpokládat, že i 

generace 5.) už přemýšlí česky. Stejný model jako u jazyka, ve kterém Absolonovi přemýšlí, 

platí i pro jazyk, ve kterém ať už sami sobě nebo někomu jinému nadávají. Většina starších 

respondentů (2. a 3. generace) uvedla, že romské nadávky jdou lépe od srdce a ve většině 

případů je respondenti považují za silnější a treťnější. 

5.4.2.2. Rodina 

2. generace používá uvnitř rodu v komunikaci s jeho členy nejčastěji romštinu. Se svými 

rodiči a prarodiči členové této generace mluvili nejčastěji rornsky.228 Se svými potomky (3. 

226 Ladislav Adamec. stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
:m Monika G. starší. stříbrští romové, 3. generace, zaznamenáno 20.4.2008 
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generace) už potom odmalička mluvili jak romsky, tak česky (kviili škole), což přetrvává i do 

dneška. Dnes většinou záleží na povaze dalších účastníků konverzace a generaci, ze které tito 

konverzační partneři jsou. Podle slov respondentů si přechod z romštiny do češtiny 

neuvědomují a neuvědomují si ani specifická témata, o kterých by se hovořilo výhradně 

v češtině nebo romštině. Na svá vnoučata (4. generace) už ale mluví ve větší míře v češtině, 

jelikož uvádí, že by jim vnoučata nerozuměla. 

Členové 3. generace stříbrského rodu Absolonů používa,jí v každodenním životě 

romštinu přibližně ve stejném poměru k frekvenci použití češtiny. Přechod z jednoho jazyka 

do druhého si neuvědomují a nepřemýšlí nad ním. Se svými rodiči (2. generace) a prarodiči 

(1. generace) mluvili nejčastěji romsky. Rodiče už s nimi ale v dětství hovořili vedle romštiny 

také česky vzhledem ke školní docházce a potenciálním problémům, ke kterým by neznalost 

českého jazyka mohla vést.229 Se svými potomky (4. generace) členové této generace 

nejčastěji hovoří česky. Přesto se ale ve stříbrském rodu Absolonů stále vyskytuje několik 

rodin, kde rodiče se svými potomky hovoří převážně v romštině. Příslušníci 3. generace 

romsky hovoří převážně se svými vrstevníky tzn. příslušníky své vlastní generace, případně 

staršími členy rodu. Na svá vnoučata romsky téměř nemluví. 

Romové ze 4. generace se svými rodiči komunikují nejčastěji v češtině. Pokud na ně 

rodiče mluví romsky, ve většině případú jim odpovídají česky, i když rozumí, na co se rodiče 

ptají. Se svými dětmi už ale romsky nehovoří. Romštinu většinou se svými partnery a rodiči 

používají jako ,.tajný jazyk'', aby jim děti nerozuměly. 

5.4.2.3. Veřejnost (Andro (oros) 

Tato otázka sice nebyla v dotazníku zahrnutá, ale ptal jsem se na ní při polostrukturovaných 

rozhovorech, jelikož mi připadá zajímavá. Otázka byla kladená na druh jazyka, kterým 

Romové komunikují mezi sebou na veřejnosti, tedy v přítomnosti Neromú. Odpovědi 

respondentů ukázaly, že má romština ve většině případech a napříč generacemi "argotickou" 

funkci. tedy má do určité míry funkci "tajného" jazyka. Pokud informátoři nechtějí, aby jim 

ma,jorita nerozuměla (především v obchodech, v hospodě a u lékaře), mluví mezi sebou 

romsky. V tomto případě romštinu používají i někteří členové 5. generace mezi svými 

228 Slovensky se mluvilo příležitostně s ohledem na instituci školy. 
229 Například Hana Absolonová starší mluvila na svou nejstarší dceru Hanu romsky. Když jí ale v první třídě 
poslali ze školy domů. protože nerozuměla česky, začala I-lana se svými dalšími potomky mluvit téměř výhradně 
česky. Ti se potom romštinu naučili až v pokročilejším věku. případně v dospělosti. 
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neromskými přáteli. V jejich případě se jedná pouze o několik vytržených vět, případně 

slov.230 

Me pal ada kan~ma heiiava. o [;adže he.~en třehas paJ o skamind, tak dava leha duma 

romanes. te kamav leske vareso te phenel, romanes, me leske phenav romanes hoj te na 

achal'on. 

(Budu sedět v té hospodě, gádžové třeba sedí u stolu, tak s ním (s Romem) budu mluvit 

romsky, když chci něco romsky říct, tak mu to řeknu romsky, aby nerozuměli.)231 

Přestože respondenti z rodu Absolonů (napříč generacemi) používání romštiny jako 

. .tajného'· jazyka na veřejnosti přiznávají, označují její využití tímto způsobem za výjimečné, 

jelikož by podle jejich slov došlo k narušení vztahů mezi nimi a majoritou, protože by se 

Neromové domnívali, že je Absolonovi pomlouvají. 

Co se ale týče komunikace mezi příslušníky vlastní komunity, baví se spolu příslušníci 

2. a 3. generace na ulici jak romsky, tak česky.232 Generace 4. a 5. ve většině případů 

v komunikaci s ostatními členy své komunity na veřejnosti používá češtinu, romštinu jen 

výjimečně.233 

Oproti rodu Absolonů komunita Romů z ubytovny romštinu používá, podle slov jejích 

členů, nejčastěji právě v podobě ,.tajného'· jazyka na veřejnosti. Na ubytovně spolu romsky 

členové této komunity moc nekomunikují.234 Tato skutečnost by mohla souviset se vztahy 

této komunity s majoritním obyvatelstvem Stříbra, stejně tak i s vyhraněnými vztahy 

s majoritou v bývalém místě bydliště (Brod u Stříbra). Tato komunita si na vztazích 

s majoritou tolik nezakládá, a proto se ani tolik neobává případných "sankcí" ze strany 

majority. tak jako rod Absolonů. 

5.4.2.4. Přátelé a sousedé 

Jelikož většina rodin z rodu Absolonů žije v činžovních domech mezi majoritním 

obyvatelstvem, hovoří se svými sousedy výhradně česky. Ti, kteří obývají jeden objekt 

společně s nějakou další romskou rodinou, hovoří mezi sebou romsky a česky. Takový případ 

se ale objevil jen u dvou respondentů (3. generace). 

2·'° Klára U., stříbrští Romové. 5. generace. zaznamenáno 5.4.2008 
"'

31 Gejza Adamec, stříbrští Romové, J. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
232 Tuto skutečnost jsem si potvrdil i vlastním pozorováním. 
m Monika V., stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 11.4.2008 
234 Věra D., Romové z ubytovny, zaznamenáno 29.3.2008 
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Většina romských přátel 2. a 3. generace rodu Absolonů romsky mluví. Přátelství 

v kontextu rodu Absolonů znamená především přátelské vztahy s příslušníky stejného rodu, 

případně stejné komunity (stříhrskere Roma). Ostatní Romy ve Stříbře členové rodu 

Absolonů za své přátele nepovažují. 4. a 5. generace už se svými přáteli mluví česky a 

deklaruje, že i jejich přátelé romsky ve většině případů dostatečně nemluví. U těchto dvou 

generací tvoří většinu jejich přátel členové majoritní populace Stříbra, tudíž zde ani možnost 

s nimi romsky mluvit není. 

Tak když mqjí převážně kamarádí. kamarády c:echy. tak nebudou s nima mluvit cigánsky. 

když jim stejně nehudou rozumět ani slovo, žejo. 235 

To má samozřejmě vliv na vnímání romštiny a její uplatnitelnost 4. a 5. generací. O tom ale 

více níže. 

5.4.2.5. Zaměstnání 

Sférou, která má významný vliv na používání romštiny, je v kontextu komunity stříbrských 

Romů bezesporu zaměstnání. Jak už jsem se zmínil v předchozí kapitole, velký počet členů 3. 

a 4. generace rodu Absolonů pracuje v zahraničním překladišti Fujitrans na plzeňských 

Borských polích. V této společnosti se vytvořily dvě romské "party'\ které pracují 

v protisměně. Jelikož zde Romové pracují v romském kolektivu, v práci se cítí dobře a do 

práce chodí rádi. Komunikačním jazykem je ve většině případů romština. 

Odl?Í hín o Roma, huter Roma hin. A jon vakeren buter romanes sar čechžka. Te kavka keras. 

tak romanes. 

(Tam jsou Romové, více Romů tam je. A oni mluví víc romsky než česky. Když takhle 

děláme, tak romsky.)236 

Někteří členové 4. generace uvádí, že používání romštiny v tomto neromském prostředí je pro 

ně uvolňující a ač dříve romsky nemluvili, v zaměstnání si svou znalost prohloubili a dnes 

jsou schopni romsky bez problémů konverzovat. Vedení firmy si je podle slov informátorů 

používání romštiny na pracovišti vědomé a koncentraci Romů v romských ,,partách" 

podporuje. Jelikož jsou romské party v kontextu stříbrských Romů poměrně novou záležitostí 

m Monika V., stríbrští Romové, 4. generace. zaznamenáno 11.4.2008 
2
·'
6 Iveta T., stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
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(asi 2 roky), nebylo možné vysledovat rozdíly například ve vlivu používání romštiny 

v zaměstnání na používání romštiny doma. Zatím se pravděpodobně tyto dvě domény příliš 

nepropojují. 

5.4.2.6. Škola 

Jak již vyplynulo z výše uvedeného přístupu některých rodičů k předávání romštiny svým 

potomků, má instituce školy velký na akvizici romštiny stěžejní vliv. Respondenti z 2. a 3. 

generace uvedlL že ve většině případů bylo v jedné třídě jedno, případně dvě, romské dítě. 

Romsky mezi sebou ale nikdy nemluvili, jelikož by se báli sankcí jak ze strany učitelů, tak ze 

strany svých neromských spolužáků (ač respondenti podobné sankce podle jejich slov 

nezažili). Za školní docházky 4. generace rodu Absolonů již stejné třídy a školy navštěvovalo 

dětí více, přesto ale ve škole podle svých slov romštinu nikdy nepoužili ze stejného důvodu 

jako předchozí dvě generace. 

Z rozhovoru s ředitelem a jedním z učitelů tzv. zvláštní školy jsem ale nabyl dojmu, že 

stejný postoj k používání romštiny dětmi, které tuto školu navštěvují, je negativní, i když to 

ani jeden z respondentů přímo neřekl. Zde bych měl ale připomenout, že v dnešní době tuto 

školu děti z rodu Absolonů nenavštěvují a chodí do dvou základních škol. S jejich řediteli se 

mi nepodařilo realizovat rozhovor. 

5.4.2.7. Ostatní romské komunity 

Rod Absolonů se příliš s Romy z jiných komunit nestýká. Někteří členové 3. a 2. generace se 

stýkají s rodem C se kterým komunikují nejčastěji romsky, jelikož romština má u starších 

členů i tohoto rodu funkci primárního komunikačního jazyka . 

Pokud komunikují s komunitou Romů z ubytovny, mluví s nimi ve většině případů 

česky. Starší Absolonové uvádějí, že Romové z ubytovny už romsky téměř nemluví a neumí 

ani dobře česky. Jelikož se rodiče snažili rychle majoritě přizpůsobit, začali na své děti mluvit 

.,špatnou" češtinou, čímž jejich potomci neumí dobře ani jeden z jazyků. 237 

Při setkávání se Slováky spolu členové těchto dvou komunit hovoří česky/slovensky, 

protože tito mladí Romové ze Slovenska (kolem 30 let) už romštinu většinou nepoužívají a 

jejich znalost je jen pasivní.n8 Podle jejich slov jim rodiče romštinu nepředali (ač romštinu 

ovládají aktivně), aby se už oni sami s diskriminačním chováním majority vůči Romům 

nesetkávali, jelikož romštinu na Slovensku Neromové vnímali jako marker nepřizpůsobivosti 

237 Anna Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 15.3.2008 
CJR L:ubomíra E., Slováci, 27 let, zaznamenáno 5.4.2008 
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a příslušnosti k romské menšině. Respondenti z komunity Slováků uvádějí, že jsou vztahy 

mezi Romy a Nerorny na Slovensku mnohem více napjaté, než ve Stříbře a v Čechách 

obecně. 

5.5. Jazykové postoje 

Téměř všichni respondenti se v běžném životě setkávají s místními Romy, kteří už romsky 

vůbec nemluví. Všichni z těchto informátorů uvádějí, že se jedná o poslední dvě generace 

(tedy generace čtvrtou a pátou), případně o Romy z jiných komunit Romů ve Stříbře. 

Imar o lerne na. Bo lerne buter čechika. Gadžikanes duma den. 

(Ti mladí už ne. Protože mladí (mluví) více česky. Gádžovsky rnluví.)239 

(Pozn.: Citace je směřována obecně na mladé Romy z rodu Absolonů) 

Důvodů, proč podle výpovědí mých informátorů Romové ve Stříbře romsky nernluví, je 

několik. Nejčastěji zmiňovaným dúvodern je to, že se někteří Romové za vlastní romský 

původ a za svúj jazyk stydí. Tato skutečnost může být obecně dána přístupem majority 

k romské menšině. Jelikož jsou ale ve Stříbře vztahy rodu Absolonů s majoritou velmi dobré, 

tento faktor nebude pravděpodobně v případě většiny jeho členů tak zásadní. Respondenti 

z rodu Absolonů nejčastěji uváděli, že se za své "romství" a romštinu stydí především 

Romové z jiných komunit (např. Romové z ubytovny). 

A hin ajse Roma, so hine kale, jo, sar boksos pro lopanki. a keren pestar. keren pestar, hoj 

hine Radže. 

(A jsou takoví Romové, co jsou černí, jo, jako botník, a dělají ze sebe, dělají ze sebe, že jsou 

gádžové. )240 

Respondenti ale uvedli, že se děti z 5. generace rodu Abolonů snaží zařadit mezi své 

neromské spolužáky, tudíž se za romštinu stydí a nepřejí si, aby jejich rodiče a prarodiče 

romštinu na veřejnosti používali. Respondenti ale tuto skutečnost hodnotí jako projev puberty 

a předpokládají, že se tento přístup v dospělosti jejich potomků zrnění. 

m Irena Absolonová, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
240 Gejza Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
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Když takhle deme tře has spolu ven. když ven. vid: tak já mu něco řeknu po romsky a von říká: 

.. Nemluv zase ... Nemluv! Nemluv! Nemluv!" Ajá mám i nervy na něho. tak ho mlátim. 241 

Snahy mladých lidí "zapadnour' do majoritní společnosti většina respondentů považuje za 

marné a zbytečné. Někteří informátoři zmiňují, že ač své děti romsky neučili právě z důvodu 

integrace Romů do společnosti (na základě politiky minulého režimu), jejími plnohodnotnými 

členy se beztak Romové nestali. Proto někteří rodiče (2. a 3. generace) litují, že své děti vedle 

češtiny neučili intenzivněji romsky. Dnes uznávají, že se jejich potomci ocitají ve 

,,vzduchoprázdnu'", jelikož nikam nepatří. Jejich tmavá barva kůže o nich prozrazuje, že jsou 

Romové, a proto s nimi okolní společnost nebude nikdy jednat rovnocenně. Jelikož ale neumí 

romsky, nemají ani pevné místo mezi "svými", mezi Romy, jelikož je ostatní Romové, kteří 

romsky hovoří, považují za harikane (namyšlené) a "pogádžovštělé". 

Voní věčinou už se teďka moc neučí ty mladší cigán<;ky, jo. Třeba. já nevím, možná že se 

někdo za to stydí. jo. že je to cigánWna, že von se snaží zapadnout mezi ty hílý a b;!t jako 

('ech, ale to se nikomu nepodaří. že jo, hlavně stačí obličej. 242 

5.5.1. Reflexe Romů "nemluvčích" 

Znalost romštiny jak mezi členy rodu Absolonů (napříč generacemi - snad zatím kromě 

generace 5.), tak v komunitě stříbrských Romů obecně, představuje symbol společenské 

prestiže. Mezi členy rodu Absolonů panuje představa, že by správný Rom měl vykazovat 

aktivní znalost romštiny a neměl by se za svůj jazyk ani původ stydět. 

Rom pes narodzinel. romeha the merela. Kampel peskeri, oda hin sar le bi tu na džanehas 

gadžikanes a dehas hi duma ča, ča romanes. 

(Jako Rom se narodí, jako Rom také zemře. Potřebuje svůj, to je jako kdyby jsi ty neuměl 

mluvit gádžovsky, ale mluvil by jsi jen, jen romsky.)243 

Přesto ale respondenti připouštějí, že Romem může být i člověk, který už romštinu na aktivní 

úrovni neovládá, ale přesto se jako Rom cítí. Romštinu neumí z toho důvodu, že len třebas na 

241 Darina S., stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 22.3.2008 
212 Monika V., stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 11.4.2008 
w Hana Absolonová mladší, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 4.4.2008 
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has oja .~anca. hoj len vareko te sikhavel. (že třeba neměli tu šanci, aby je někdo naučili44 

Tím respondentka pravděpodobně poukazuje na to, že ne vždy ten který jedinec je za svou 

neznalost romštiny sám zodpovědný. 

Nťznamená. že když třebas někdo neumí odpovědět cigánsky, že už bude ze sebe dělat, dělat 

gádža. Ne. Je Rom fiJrt. akorát. že ná~ jazyk zaNná trošic~ku vymizet, protože nemluví se už 

tol i k, co se předlim mluvilo. 245 

Takové Romy, kteří ovládají romštinu na aktivní úrovni a její znalost zapírají, členové rodu 

Absolonů zavrhují (především 2., 3. a část 4. generace) a hodnotí velice negativně. 

S takovými Romy se většina respondentů několikrát za život setkala a vždy se jednalo o 

Romy z jiných romských komunit na území města Stříbra nebo o Romy z jiných měst. 

.fon peske mi.Hinen Juy· te denas duma romanes hoj avena v uvozovkách teleder sar o gadže. 

Al'e nane čačo. lvfe mi.'Hinav nane čacro. ( . .) .lekhvar som Rom, tak zas vaš :wske man ladžava. 

The o gadže hine kajse nebo kajse a soske me man ladžava. 

(Oni si myslí, že když budou mluvit romsky, tak budou, v uvozovkách, níže než gádžové. Ale 

to není pravda. Myslím si, že to není pravda.( ... ) Jednou jsem Rom, tak za co bych se styděl. I 

gádžové jsou takoví a takoví a proč já bych se styděla.)246 

Nejmladší členové 4. generace a členové generace 5. naopak k tomuto problému identity často 

přistupují jiným způsobem. Myslí si, že každý může být tím, kým chce být. Myslí si, že 

někteří Romové ke skrývání svého původu mají jistý důvod a ostatní Romové by je neměli 

soudit.247 Přesto v dnešní době někteří členové 4. a 5. generace svým rodičům a prarodičům 

svou neznalost romštiny vyčítají a uvádějí, že se za svou neznalost romského jazyka stydí, 

protože v očích ostatních Romů z komunity stříbrských Romů, kteří romštinu ovládají, nemají 

takové uznání. 

Většina mých informátorů reflektuje rozhovory členů svého rodu na téma ubývající frekvence 

používání romštiny a její nahrazování češtinou. Takové rozhovory tu ale prý nejsou obzvlášť 

časté, jelikož zde stále podle slov respondentů dostatečné množství Romů romsky hovoří 

244 Tamtéž 
245 Anna Absolonová, stříbršti romové. 2. generace, zaznamenáno 5.4.2008 
146 Monika G. mladší, stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 11.4.2008 
247 Klára U., stříbrští Romové, 5. generace, zaznamenáno 5.4.2008 
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(především 2. a 3. generace). Pokud se takový rozhovor uskuteční, jsou jeho aktéry především 

příslušníci 2. a starší členové 3. generace. 

5.5.2. Problematika deklarace romské národnosti 

I když se tato podkapitola tématu jazyka přímo netýká, považují za důležité zde fenomén 

deklarace příslušnosti k romskému etniku diskutovat. 

Všichni z Romů, se kterými jsem se při svých návštěvách rodin rodu Absolonů setkal, 

deklarují sebe jako Roma a uvádějí, že jsou na svou etnickou příslušnost hrdí. Romy, kteří své 

,.romství'' zapírají, hodnotí (jak vyplývá i z výše uvedených citací) negativně. Přesto se ale 

k romské národnosti v posledním sčítání (200 1) přihlásilo na území obce 5 osob. V roce 1991 

žilo ve stříbře podle sčítání obyvatel Romů 35 a v roce 1980 85 Romů?48 Podle dat získaných 

sčítáním osob by se dalo říct, že je romská populace ve Stříbře na pokraji vymření. Přesto jen 

rod Absolonů čítá podle slov Moniky G. přibližně 200 osob. Výsledky sčítání mohla ovlivnit 

celá řada důvodů. Romové například sčítání obyvatel nemuseli věnovat takový význam. 

Mohli se také při vyplňování sčítacích formulářů obávat případných represí, které vyplývaly 

například ze sčítání během režimů minulých. Já jsem se ale při výzkumu tímto tématem 

dopodrobna nezabýval, a proto nebudu tyto důvody dále rozepisovat. 

5.5.3. Užitečnost romštiny 

Členové rodu Absolonů vnímají romštinu jako velice užitečný jazyk, a to především z pozice 

nositele romské identity. Tím se opět dostáváme k názoru (rozšířeném především mezi členy 

2. a 3. generace). že správný Rom. by měl romsky umět. Pokud by měli Absolonovi poukázat 

na sféru. ve které by krom soukromého života mohlo být používání romštiny užitečné, 

jmenují zaměstnání, ve kterém již komunikace v romštině našla své uplatnění. 

5.5.4. Neromové jako mluvčí romštiny 

Zajímavý je postoj rodu Absolonů k potenciálním neromským mluvčím romštiny. Starší 

členové tohoto rodu, tedy Romové z 2. a 3. generace. by znalost romského jazyka u Neromů 

velmi uvítali a myslí si, že by taková situace změnila řadu předsudků Neromů vůči Romům. 

1
'
18 Statistické údaje zaslané na požádání emailem Českým statistickým úřadem 
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4 v h d v • v • J k '/' vd kv 249 " ,\pon se ne u ou romstme vysnuvat . . a se sma 1 vz yc _ ·. 

Naopak někteří členové 4. a 5. generace, kteří již romštinu neovládají a jejich znalost 

romštiny je buď pasivní nebo žádná, vnímají tuto potenciální situaci velice negativně a 

takovým jednáním Neromů by se do jisté míry cítili napadeni a ,,okradeni" o jeden z prvků 

tvořící jejich .. vlastní'' národní identitu. 

Afně to přijde divn.v. prostě. vi.Jči nám jako, že mluví voňi. Že nám rozumí. Že nemůžeme 

l . . k T v • M v l'b. 2'i0 m uvll .Jenom my roms y .. ... .;e to .~patny. ne se to ne 1 z. · 

5.6. Představy o budoucnosti romštiny 

Přibližně polovina respondentů z rodu Absolonů (především ze 4. a částečně ze 3. generace) 

se domnívá, že jejich děti a následující generace budou pokračovat v předávání romštiny a 

budou romštinu v každodenním životě stále používat. Druhá polovina respondentů z rodu 

Absolonů (převážně členové 2. a 3. generace) se potencionálního vymizení romštiny obává. 

Romane.\· za chvilku na džanela ňiko. 

(Romštinu za chvilku nebude umět nikdof5
' 

Jest li prostě ty, co věčinou cigánsky mluv i, co jsou (vdlety starší, už nebudou, umřou prostě a 

tyjejich děti svoje děti nebudou učit, tak by si ... tak by mohla zaniknout. 252 

Ře(}jako ... b.vch. bych tak jako řekla odhadem na těch sedmdesát, na těch pětadvacet procent, 

bych řekla. že 1:vmizi. Ona se ztrácí. A ztrácí se spousta slovíček, kter.v byly ty těžký slovíčka, 

jako romanes per!~as sar denas duma amare daja. amare babi. (jako dříve romsky mluvily 

v k v b b'vk )2<;1 nase mat ·y a nase a IC y. ·· 

2
"
9 Irena Absolonová, stříbrští Romové. 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 

"'° Klára U .. stříbrští Romové. 5. generace, zaznamenáno 5.4.2008 
251 Gejza Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
25

:: Monika V., stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno 11.4.2008 
25

' Anna Absolonová, stříbrští Romové, 2. generace, zaznamenáno 5.4.2008 
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Ti, kteří úplný zánik romštiny nepředpokládají, si jsou snížení frekvence jejího používání 

vědomi. Například členové 3. generace, kteří tento názor zastávají, věří, že jejich děti a 

vnoučata získají v dospělosti k romštině vztah, čímž budou romštinu nadále rozvíjet a 

předávat dalším potomkům. 

Obě poloviny ale přikládají smysl snahám o uchování romštiny a posílení její role 

v každodenních komunikačních situacích. Začít by se podle nich mělo přímo v rodinách, ve 

kterých by měli samotní rodiče své děti romštinu učit vedle češtiny. Osud romštiny podle nich 

leží na dnešních rodičích, protože pokud oni svým dětem romštinu nepředají, potom může 

zaniknout. V tomto kontextu zmiňují i svůj vlastní podíl viny (především 3. generace) na 

současném stavu romštiny, a právě proto si úlohu rodičů v akvizici romštiny jejich dětmi 

uvědomují a zdůrazňují. 

Někteří ale také připouštějí, že ač se někteří rodiče budou snažit své děti romsky učit a 

samotné děti romštinu používat nebudou chtít, potom romština zanikne. 

Imar sar avena bare. tak imar ... ,\'aj... te kamena. ta sikhl'uvena. Te na kamena, ta na 

sikhl'uvena. no. 

(Až uz vyrostou, tak už ... mohou ... když budou chtít, tak se naučí. Když chtít nebudou, tak se 
v. ~54 

nenaUCI, no. r· 

5.7. Podpora romštiny 

Při realizaci sociolingvistických dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů jsem se zaměřil 

na otázku zájmu ze strany členů rodu Absolonů o různé formy podpory rozvoje romštiny a 

jejího uchování. Své otázky jsem směřoval na oblast školy, médií, publikací a kinematografie 

v romštině. 

5.7.1. Škola 

Pokud by ve Stříbře existovala základní škola, na které by se vyučovalo pouze v romštině, 

nepřihlásil by své dítě do této instituce téměř nikdo, protože je v dnešní době zapotřebí, aby 

člověk vedle romštiny znal především jazyk majoritního obyvatelstva. V případě, že by ale ve 

Stříbře existovala škola, kde by se vedle češtiny při výuce v případě potíží některých dětí 

s porozuměním probírané látce používala romština, rodiče by své potomky do této školy 

2
'
4 Ladislav Adamec, stříbrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 18.4.2008 
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přihlásili. Drtivá většina všech respondentů by současně uvítala možnost výběru romštiny v 

podobě výběrového jazyka v běžné základní škole, čímž by si děti mohly znalost romštiny 

prohloubit. 

5.7.2. Média 

Romové z rodu Absolonů by v televizi uvítali nějaký pravidelný pořad o Romech, který by 

byl celý v romštině s českými titulky, které by umožnili sledovat tento pořad i Neromům. 

Takovému pořadu přikládají velkou důležitost, jelikož se domnívají, že by mohl podpořit 

mladé Romy, kteří už nechtějí romsky mluvit, aby začali romštinu opět používat. Umístění 

takového pořadu v celostátní televizi v pravidelném vysílacím čase by podle názoru většiny 

respondentů bez ohledu na generaci romštinu v očích majoritní společnosti legitimizovalo a 

mohlo by odbourat různé stereotypy vůči romské populaci obecně. 

Někteří starší členové rodu Absolonů (tedy 2. a 3. generace) už někdy četli některé 

z romských periodik.255 Jejich část v romštině se jim ale nelíbila, jelikož jazyk, kterým byly 

články v romštině psané, byly pro tyto čtenáře nesrozumitelné a v textu se objevovala slova 

nová, které byla vytvořena analogicky podle slov neromských. To se čtenářům z rodu 

Absolonů nelíbí. 

5.7.3. Kinematografie a knihy 

Téměř každý z rodu Absolonů se během posledních let setkal s filmy dabovanými do 

romštiny. Nejčastěji byla jmenována ruská pohádka Mrazík, méně často film "Pacho'·. 

Některé rodiny tyto tilmy vlastní na DVD. Přesto ale převládá názor, že si tyto filmy členové 

rodu Absolonů moc rádi nepouštějí, jelikož je romský dabing vulgární a s tím, jak se dříve 

mezi Romy mluvilo, nemá takový jazyk nic společného. Filmy v romštině by ale velice 

ocenili. 

Rodem Absolonů před několika lety kolovalo hned několik knih v romštině. Jednak to 

byly romské pohádky, potom pravděpodobně Bijav od romského spisovatele Andreje Gini a 

učebnice slovenské romštiny. Romové, kteří se s těmito publikacemi setkali, jim sice 

rozumě lL ale jazyk, kterým byly tyto knihy napsané, se jim nelíbil a s jejich romštinou měl 

2
"

5 Většina členů 4. generace, se kterými jsem hovořil, romsky psaný text nečetla. 
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podle jejich slov málo společného?56 Vydávání knih v romštině by ale většina z mých 

inf01mátorů ocenila a takové knihy by četli. Ve Stříbře je také několik čtenářů z řad rodu 

Absolonů, kteří pravidelně navštěvují městskou knihovnu. V knihovně se knihy v romštině 

neobjevují. Tito čtenáři by ale iniciativu městské knihovny v případném získávání publikací 

v romštině ocenili a takové knihy by si půjčovali. 

256 Je zvláštní, že se čtenářům z rodu Absolonů ne líbilo nářečí. kterým byla psána kniha Bijav Adreje Giňi, 
jelikož se jedná o stejnou varietu romštiny. 
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6. Závěry 

Ač členové 4. generace rodu Absolonů v současnosti romštinu v běžné komunikaci do velké 

míry nepoužívají a členové 5. generace romštině ve většině případů ani nerozumí, je ve 

Stříbře romština stále živým a komunikovaným jazykem, protože 2. a 3. generace rodu 

Absolonů romštinu v běžných komunikačních situacích stále používá. 

Největší vliv na zastavení předávání romštiny dalším generacím měla především instituce 

školy za doby komunismu, kdy byly některé romské děti poslány z první třídy rodičům domů, 

aby se nejdříve naučily dostatečně dobře česky. Rodiče tedy na své potomky romsky mluvit 

přestali v domnění, že jedině ukončení komunikace s dětmi v romštině může tento problém 

vyřešit. Klíčovou generací pro zastavení předávání romštiny je generace 3., u které se 

případné problémy s porozuměním při nástupu do školy projevily. V některých členech 3. 

generace se trauma z poslání ze školy domů z důvodu neznalosti majoritního jazyka 

zachovalo až do dospělosti, a proto romštinu svým potomkům nepředávali vůbec, aby své děti 

uchránili od takové potupné situace. Domnívali se, že se děti romsky naučí venku od svých 

kamarádú, případně prarodičů (2. generace). Prarodiče ale po několika pokusech na svá 

vnoučata (4. generace) romsky mluvit přestali, jelikož jim děti romsky nerozuměly. Proto 

bylo pro komunikaci jednodušší přejít na češtinu. Zajímavé je, že přestože se tento problém 

neporozumění majoritnímu jazyku v první třídě týkal jen malého množství členů rodu 

Absolonú, tyto zkušenosti přijali za své i ostatní členové a jednali (a jednají) podle stejného 

modelu jako ti rodiče, kterých se tento problém přímo týkal. 

Dnes už své jednání členové 3. generace hodnotí jako velkou chybu a svá vnoučata už 

chtějí romsky učit záměrně, jelikož si postupně začali všímat, že si jejich potomci romštinu od 

svých přátel ani rodiny dostatečně dobře "neoposlouchali". Některé děti z 5. generace 

projevují velký zájem se romsky od svých rodičú a prarodičú naučit. Na to může mít vliv i 

rostoucí emancipace romského národa, kdy děti vidí ve sdělovacích prostředcích řadu 

romských umělců a aktivistů. Možná právě proto si začaly svůj původ uvědomovat a žádají 

své rodiče o předání ,.svého'' jazykového kódu. 

2. a 3. generace rodu Absolonů romštinu v běžných komunikačních situacích stále 

používá. Romština začíná být s poklesem frekvence jejího používání mezi stříbrskými Romy 

puncem romství a výsadou člověka "na úrovni". I to múže být důvod, proč má čím dál více 

romské mládeže (mladší členové 4. generace a generace 5.) zájem se romštinu naučit. Někteří 
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z mladších respondentů při rozhovorech uváděli, že se za svou neznalost romštiny ve 

společnosti Romů velice stydí a necítí se v takových situacích dobře. 

J\·em Romka a bylo by hezký. kdybych se a,\poňjednou za celej život naučila něco romsky. Ne 

jenom česky. Já si nemužu s nikym povídat normálně cigánsky, protože mu rozumím, ale 

neumim mu vodpovídat. Někdy se za to i stydím. jo. Když třeba teta nebo něco, někdo ve městě 

se mnou mluví cigánsky a já musím v!;echno odpovídat česky. protože fakt cigánsky nesložím 

ani větu. 257 

Na základě svého výzkumu se domnívám, že snad největší vliv na dnešní pozitivní situaci 

romštiny ve Stříbře má charakter přijetí příchozích Romů ze Slovenska v padesátých letech 

majoritním obyvatelstvem. Tím, že měla komunita stříbrských Romů mezi majoritou dobrou 

pověst a lidé si jejích členů do značné míry vážili, neměli její příslušnici důvod "zapomenout" 

na své kulturní odlišnosti a na svůj jazyk. Rod Absolonů neměl nikdy důvod "dělat ze sebe 

gádže"'. a proto se domnívám, že se mezi členy tohoto rodu romština dodnes používá právě 

z tohoto důvodu. 

Tento závěr také potvrzuje situaci komunity Romů z ubytovny, která je majoritou 

vnímána vesměs negativně, a domnívám se, že také proto v posledních letech dochází 

k úpadku používání romštiny i mezi členy, kteří jsou vrstevníky 2. a 3. generace rodu 

Absolonů. Tito Romové už romsky hovoří zřídka a přecházejí ve značné míře na češtinu, jež 

má v mnoha případech podobu romského etnolektu češtiny. Tuto podobu češtiny předávají 

svým potomkům, kteří potom (narozdíl od dětí z rodu Absolonů) končí v tzv. zvláštní škole. 

Komunita Romů ze Slovenska, která do Stříbra přišla před několika lety za prací, už 

také v současné době romsky hovoří jen výjimečně. Oni sami uvádějí, že rodiče své děti ve 

slovenských městech už romštinu neučí právě z důvodu špatných vztahů majority s touto 

minoritou, kdy právě romština je pro m~joritní obyvatelstvo znakem nepřizpůsobivosti a 

deviantního chování. 258 

Komunita Romů z ubytovny mezi sebou romsky na veřejnosti nehovoří, pokud 

romština nemá roli . .tajného'' jazyka. Oproti tomu členové rodu Absolonů mezi sebou na 

veřejnosti romsky komunikují. Majorita mluvčí romštiny za používání tohoto jazyka nijak 

nesankciuje, jelikož právě romština ve Stříbře nenese informaci o deviantním chování jejích 

mluvčích. 

257 Monika V .. stříbrští Romové, 4. generace, zaznamenáno I 1.4.2008 
25

& t:ubomíra E., Slováci. zaznamenáno 5.4.2008 
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Výraznou úlohu v úpadku předávání romštiny mladším generacím má stále rostoucí množství 

smíšených manželství (3. a především 4. generace), ve kterých rodiče na své děti romsky 

nehovoří vůbec s ohledem na manžela/manželku Neroma/Neromku. Děti tak nemají am 

možnost v každodenních řečových situacích mezi svými rodiči romštinu poch)1Ít, a tak 

znalost romštiny těchto dětí není často ani na pasivní úrovni. Právě tyto děti ale o naučení 

romštiny svými rodiči nebo prarodiči projevují největší zájem, pravděpodobně z důvodu jisté 

potřeby sebeidentifikace. 

Vliv na pokles frekvence používání romštiny má do jisté míry i její omezená slovní 

zásoba, která neumožňuje jejím mluvčím se v romštině vyjadřovat o výdobytcích moderní 

doby. Proto romština žije především v hovorech o rodině, nebo při společenských událostech, 

kde se vyprávějí buď vtipné nebo strašidelné historky ze života.259 

V dnešní době mají velmi pozitivní vliv na rozvoj romštiny u členů rodu Absolonů zmiňované 

romské .. party" v plzeňských továrnách, kde se romština stala symbolem sounáležitosti a 

něčeho .. svého, sobě vlastního''. Proto i ti mladí Romové, kteří dříve romsky nehovořili, 

začínají romštinu používat a právě v zaměstnání zlepšují i svou kompetenci v romštině. 

Vnímání sebe sama jako Roma a vnímání romského jazyka do velké míry ovlivňuje poměrně 

vysoká informovanost členů komunity stříbrských Romů o romské historii a současných 

událostech, případně umění a literatuře. Domnívám se, že právě zvýšení povědomí o těchto 

doménách může vést k zájmu o komunikaci v romském jazyce a k jejímu předávání dalším 

generacím. Bylo by proto v následujících letech zapotřebí rozšířit například romskou 

literaturu k samotným romským čtenářům, umožnit přístup k romským periodikům do 

novinových stánků v té které lokalitě a v neposlední řadě zavést na některé z celostátních 

televizních stanic větší množství pořadů o romské kultuře a historii, které by byly z velké 

části v romštině. 

Výzkum, který jsem pro svou bakalářskou práci prováděl, potvrdil můj předpoklad o 

důležitosti vlivu historických událostí na současnou situaci romštiny. Taktéž jsem zjistil, že 

integrace jisté skupiny Romů do majoritní společnosti nemusí vždy znamenat ztrátu vlastních 

romských hodnot. kulturních odlišností a jazyka, ale naopak právě dobré vztahy s majoritním 

259 Monika G. starší, střibrští Romové, 3. generace, zaznamenáno 20.4.2008 
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obyvatelstvem mohou rozvoj a předávání těchto prvků podpořit. Klíčovým momentem pro 

jistou .. krizi'· v předávání romštiny se stalo období komunistické asimilační politiky, které se 

na stříbrských Romech odrazilo především formou přesvědčování k nemluvení romsky 

z důvodu jejich úspěšnosti ve škole. 3. generace je právě tou generací, která model akvizice 

jazyka mění a svým dětem romštinu přestává předávat jako jazyk mateřský. Děti ( 4. generace) 

se romštinu naučily buď z komunikace mezi členy svého rodu (pokud vůbec), a proto je 

kompetence v romštině této generace spíše na pasivní úrovni. 

Oproti předpokladům sociolingvistického výzkum Semináře romistiky FFUK, se v případě 

mojí studie nepotvrdilo, že by existovala korelace mezi délkou pobytu dané komunity v ČR a 

postupným zánikem romštiny. Informace získané výzkumem ve Stříbře naopak ukazují, že je 

romština mezi členy komunity stříbrských Romů vitálnějším jazykem, než mezi členy 

komunity Romů z ubytovny a Slováků, kteří do Čech přišli později. Výraznějším faktorem se 

ukázala již zmíněná kvalita přijetí majoritním obyvatelstvem. 

Zajímavá byla i zkušenost s postojem mladších generací (4. a částečně 5.) ke 

kompetenci Neromů v romštině. Ukázalo se, že ti, kteří už romštinu neovládají, vnímají 

znalost romštiny u Neromů jako atak na vlastní kulturu a identitu. Ti, kteří romsky hovoří 

aktivně, takové postoje neprezentovali. 

Angažovanost té které osoby v romském dění se neukázala natolik podstatná, aby 

dokázala ostatní členy komunity/rodu přimět k vyšší frekvenci používání romštiny, případně 

předávání romštiny svým potomkům. Tento faktor má spíše vliv na samotného angažovaného 

jedince, případně jeho nejbližší okolí. Případ terénní sociální pracovnice Moniky G., která 

uvádí, že se snaží v komunikaci se svými klienty používat spíše romštinu, aby je 

v komunikaci v romštině podpořila, je o to zajímavější, že na své děti romsky nemluví, čímž 

je se svým záměrem komunikace se svými klienty v rozporu. Proto tento faktor nepovažuji za 

stěžejní pro akvizici a frekvenci používání romštiny. 

Jelikož je romština ve Stříbře mezi členy rodu Absolonů stále vitálním jazykem, nedomnívám 

se, že by v současné době hrozil její rychlý zánik. Pokud ale členové starších generací vymřou 

a členové mladších generací (4. a 5.) nebudou používání romštiny považovat za důležité, 

může se stát, že romština mezi členy tohoto rodu za několik desítek let vymizí. 
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Příloha č.l. -Jazyková dotazník 

1. Jazyková kompetence 

Jazyky respondenta 

1. Jakými jazyky mluvíte? 
Úroveň znalosti ohodnoťte čísly 1-5 (1 nejlepší, 5 nejhorší- subjektivní hodnocení respondenta) 

I první jazyk 
Rozumím J Hovořím 

druhý jazyk 
\ třetí jazyk 
. cizí romské dialekty 

I 
I--· 

Romština (pokud 
nezmíněna výše) 

2. Který jazyk ovládáte nejlépe? 
3. Kterým jazykem mluvíte nejčastěji? 
4. Který jazyk považuje za svou mateřštinu? 

Kompetence v romštině 
5. Měl jste někdy příležitost přečíst si leták/noviny/knížku psanou romsky? 
6. Píšete/ psal/a jste někdy něco v romštině? Co jste romsky psal/a (dopisy, recept, chat, maíl, 

sms .. .) 
7. (pro nemluvčí) Jaké znáte romské písně? Rozumíte jejích slovům? 

2. Model akvizice jazyka 

8. Od koho jste se naučil/a romsky? (otec, matka, dětí, v rodině, ve školce/škole, v kurzu, od okolí) 
Pokud jinde než v rodině: 
9. Učil/a jste se romsky záměrně? Proč? 
1 O. Kdy jste se naučil/a romsky? 

11. Od koho jste se naučil/a gádžovsky? (=jazyk potrebný v 1. třídě) 
12. Kdy jste se naučil/a gádžovsky? 
13. Pokud gádžovštinou není čeština: Od koho, kdy jste se naučil/a česky? 

14. Rozuměl/a jste romsky výrazně dříve, než jste romsky začal/a mluvit? 
15. Pokud ano: 

a) odkdy jste romsky rozuměl/a 
b) odkdy jste romsky mluvil/a 
c) proč (v jaké situaci) jste mluvit začal/a 

16. Jakými jazyky jste mluvili v době nástupu do školy? 
17. Měl/a jste kvůli jazyku problémy rozumět ve škole? 
18. Jakými jazyky mluvíte I jste mluvil/a na své dětí? 
19. Rozumí vaše děti romsky? 
20. Mluví vaše děti romsky? 
21. Pokud ano: rozuměly vaše děti romsky výrazně dříve, než romsky začaly mluvit? 
22. Pokud ano: 

a) odkdy romsky rozuměly 
b) odkdy romsky mluvily 
c) proč (v jaké situaci) mluvit začaly 

23. Pokud jsou v tomto ohledu mezi vašimi dětmi rozdíly, můžete je vysvětlit? 

3. Jazykové prostředí 
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24. Jakými jazyky mluvíte se svými nejbližšími? 
Uveďte 15 lidí (nikoli jmenovitě); jejich vztah k vám (např. táta, babička, vnučka, spolupracovník, spolužačka, 
kamarád ... ); jak často se spolu vidíte I I (téměř) každý den/několikrát týdně; 2 jednou dvakrát měsíčně; 3 méně 
než 2x měsíčně/; jazyky, kterými spolu mluvíte. 

Rodinné jazykové prostředí - generace: možná postupná jazyková asimilace/oživení 

25. Jakou řeči mluvíte Uste mluvili) se svými prarodiči? 
26. Jakou řečí mluví (nebo mluvili} vaši prarodíče mezi sebou? 
27. Jakou řeči mluví (nebo mluvili) vaši rodiče se svými rodiči? 
28. Jakou řeči mluvíte se svými rodiči? 
29. Jakou řeči mluví (nebo mluvili) vaši rodiče mezí sebou? 
30. Jakou řečí mluví (nebo mluvili) vaši rodiče s Vašimi dětmi? 
31. Jakou řeči mluví váš partner s vašimi dětmi? 
32. Jakou řečí mluví vaše děti mezi sebou? 
33. Jakou řečí mluví vaše děti se svými partnery? 
34. Jakou řečí mluví vaše dětí se svými dětmi? 
35. Jakou řečí mluvíte se svými vnoučaty? 

4. Užívání romštiny 

Frekvence užití romštiny 
36. Mluvíte romsky každý den? 
37. Jak často máte příležitost mluvit s někým romsky? 
38. Mluví vaši (romští) přátelé romsky? 
39. Můžete mí popsat váš včerejší den? - s kým, kde, o čem, v jaké situaci a (případně) jak jste 

mluvil/a? 

Domény- soukromí 
40. Jakou řeč používáte, když zpíváte? (otázka pro nemluvčí, rozumíte slovům) 
41. Jakou řeč používáte, když mluvíte k Bohu I s Bohem? 
42. V jakém jazyce mluvíte sami pro sebe ("v duchu" nebo nahlas)? 
43. Jakou řeč používáte, když sám sobě nadáváte? 
44. V jakém jazyce se vám zdají sny? 

Domény - veřejnost 

45. Jakým jazykem mluvíte v práci s kolegy? 
46. Použil/a jste někdy ve škole romštinu? 
4 7. Jak mluvíte se sousedy? 

5. Jazykové postoje 

Vnímání jiných dialektů romštiny 
48. Setkal jste se někdy s Romy, kteří mluvili jinak než vy? 
49. Odkud byli? 
50. Domluvili jste se (pokud jste spolu mluvili} - rozuměl/a jste jim? 

51. Považujete některou romštinu za nejsprávnější? 
52. Chtěl/a byste umět jiný dialekt než svůj vlastní (tedy olašsky, rumungersky ... )? Proč? 

Úloha romštiny jako (hlavního) markeru romské identity 
53. Pokud respondent neumí: Chtěl byste umět romsky? Proč? 
54. Znáte ze svého okolí Romy, kteří romsky nemluví? 

96 



55. Pokud ano, jak se na tyto Romy díváte? I Proč myslíte, že romštinu nepoužívají? 
56. Proč vy sám svoje děti romsky učíte/neučíte? 

6. Představa o budoucnosti romštiny 
Vývoj 
57. Slyšel jste někdy, že by se Romové bavili o tom, jak a zda vůbec se dnes mluví romsky? 
58. Pokud ano: jak časté jsou takové rozhovory? 

59. Myslíte si, že vaše děti budou v dospělosti mluvit romsky? 
60. Jak se romštinu naučí (zvláště pro případ respondentů kteří na děti romsky spíše nemluví)? 
61. Obáváte se, že by romština mohla v budoucnu zaniknout? 
62. Má smysl snažit se o to, aby romština nezanikla? 
63. Co by se podle vás mělo pro to udělat? 

Ekonomická výhodnost jazyka 
64. Myslíte si, že je romština užitečný jazyk? 
65. Myslíte si, že by romština někdy mohla být výhodou při získání zaměstnání? Jakých? 

Možné změny- rozšíření domén: 
V médiích 
66. Myslíte si, že by Romové měli mít svůj pořad/své pořady v televizi a rozhlase? 
67. Měl by takový pořad být v romštině? 
68. Znáte nějaké filmy dabované do romštiny? Rozumíte jim? Pouštíte si je rádi? 

Ve škole 
69. Přihlásil/a byste svoje dítě do školy, kde by se vyučovalo v romštině? 
70. Přihlásil/a byste svoje dítě do školy, kde by se při výuce používala romština? 
71. Přihlásil/a byste svoje dítě do školy, kde by měly možnost učit se romsky? 
72. Myslíte si, že by Romové měli umět romsky číst a psát? 
73. Vadilo by vám, kdyby romštinu běžně ovládali i Neromové? 
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Příloha č.2- Kolektivní jazykové hry 

1. Seznamovací otázky 
Zjišťují rodinné a jazykové prostředí. ve kterém dítě žije. Zároveň zjišťují schopnost přímé 
komunikace v romštině. 

2. Soutěž v romštině 

A Individuální soutěž 

Al: Kdo první řekne opak 

Seznam vybraných přídavných jmen (běžných i méně běžných) citovaných romsky, úkolem 
dětí je říci co nejrychleji jejich opak. 
A2: Co dělá? 
Seznam vybraných podstatných jmen (referujících k popisům situací, pro jejichž vyjádření je 
použití romštiny běžné i méně běžné). 

A3: Přísloví 
Seznam vybraných romských přísloví, úkolem žáků je pospojovat je správně dohromady. 

B Skupinová soutěž 
Děti jsou rozděleny na skupiny dle velikosti třídy tak, aby byly skupiny v romštině stejně 
silné- tedy podle výsledků bodování z předchozího individuálního soutěžení 

Kdo vymyslí nejvíc slov 
Úkolem všech skupin je jmenovat postupně slova, která spadají do zadané tématické oblasti 
(rodina; jídlo; zvířata; vybavení domu/bytu; dopravní prostředky; všechno, co je ve třídě; 
slova začínající určitým písmenem: příroda). Slova se nesmí opakovat. Která ze skupin vydrží 
nejdéle, vyhrává. 

U všech soutěží se počítají romské i české odpovědi i romské překlady českých odpovědí, liší 
se jejich bodové ohodnocení (romština 3 body, čeština 1, překlad do romštiny 2 body). Cílem 
je zapojit do soutěže i děti s pasivní znalostí romštiny a případně stimulovat přemýšlení o 
možném způsobu překladu daný slov či celých vět. Smyslem skupinových soutěží je zapojit 
do jazykových her co největší počet dětí, i těch, poskytnout jim prostor pro projevení znalostí 
v rámci skupiny. 

Pro všechny soutěže je stanoven bodový limit pro výhru, aby se tak zamezilo jasné dominanci 
jednoho či dvou žáků, jejichž znalost romštiny ostatní spolužáky výrazně převyšuje. 

Pro vyhodnocení individuální části soutěže je nutné důsledně rozlišovat bodové ohodnocení a 
zapisovat body pomocí číslic (1, 2, 3), aby bylo možné zpětně určit počet slov, které zazněly v 
romštině (češtině, v překladu). 
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Příloha č. 3- Mapy 

Mapa č.l.: Původní lokality některých romských komunit na území města Stříbra. 

Mapa č.2.: Místa původu rodu Absolonů (Absolonovi a Adamcovi) 
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Mapa č.3.: Vzdálenost lokalit Brod u Stříbra, Milíkov, Sulislav od Stříbra 
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Mapa č.4.: Umístění sídliště olašských Romů z 60. let poblíž místa dnešní továrny 
společnosti AFL 
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Mapa č.S.: Umístění sídliště skupiny olašských Romů ze 60. let v místě židovského 
hřbitova 
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Příloha č.4 - Rodokmeny 
Rodokmen č.l.: Kompletní rodokmen první, druhé a třetí generace rodu Absolonů. 
Tmavě jsou vybarveni respondenti sociolingvistického dotazníku. Z toho důvodu jsou 
někde přidáni i členové čtvrté a páté generace. 
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