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Anotace 
 

Ve své práci jsem se snažila vylíčit tradice a zvyky v životě slovenských Romů, 

zachytila jsem koloběh žití od narození a křtu až po umírání, smrt a pohřbívání. 

Práce přináší pohled i na romský postoj k víře a náboženství, který je založen 

převážně na přírodně animistickém základě s příměsí toho, co bylo přejato 

z křesťanského náboženství okolního majoritního obyvatelstva.  

Tyto tradiční zvyklosti jsem hledala ve své rodině, jejíž předkové pocházejí ze 

slovenského Bardějova. Zajímala jsem se o to, do jaké míry se v jejich bytí udržely 

původní hodnoty a romské kořeny.    

Formou rozhovorů, pozorováním a vlastní zkušeností jsem získala poznatky, které 

uvádím ve své práci. Tyto nabyté informace poskytují vhled do romské komunity, 

zachycují míru zakotvenosti kulturních elementů a proměnu postojů v rámci jedné 

rodiny ve třech generacích. V nich postupně narůstá podíl neromského původu a 

celková míra ovlivnění majoritní českou kulturou. Jedná se zcela o subjektivní 

pohled na skutečnost doplněný i vlastní sebereflexí, který může sloužit pro účely 

pokročilejšího výzkumu. 

První kapitolu věnuji cíli práce. Ve druhé kapitole popisuji metodiku a výzkumný 

vzorek. Ve třetí kapitole se zabývám náboženstvím a jednotlivými tradicemi a 
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zvyky Romů, jako jsou romství, vztahy a role v rodině, úcta ke stáří, endogamie, 

svatba, porod, křest. Zvláštní pozornost věnuji úmrtí, pohřbu a strachu Romů ze 

svých mrtvých. Čtvrtá kapitola se věnuje tomu, jak Romové nahlížejí na 

většinovou společnost, zachycuje pocity asimilovaných Romů, kteří jsou 

začleňováni majoritní společností mezi ostatní Romy. Pátá kapitola se zabývá 

postojem k náboženství a víře v rámci mé rodiny. V šesté kapitole shrnuji, do jaké 

míry se zachovaly anebo naopak „rozpustily“ pozorované aspekty romských tradic 

a zvyků v mé rodině. Sedmou kapitolou je závěr. V osmé kapitole uvádím 

použitou literaturu. V deváté kapitole jako přílohu přikládám zajímavé rodinné 

fotografie.  

 
 

Klíčová slova 

romsko-česká rodina 

romské tradice a zvyky 

asimilace 

náboženství 
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Summary 
 
Romany Religion, Tradition and Customs 

 
I tried to describe tradition and customs of Slovakian Romany people in my thesis, 

I showed their life cycle from birth and christening up to dying, death and funeral. 

The Romany attitude towards faith and religion is showed too which lies on 

natural animistic basis mainly, combined with elements borrowed from Christian 

religion of the major population.  

I looked for the traditional customs in my family, our ancestors come from 

Bardějov in Slovakia. I was interested in the fact to which extent the original 

values and Romany roots maintained.    

The information I obtained in the conversation, observation and my own 

experience I used in my thesis. The information is an insight into the Romany 

community, shows the degree of confirmation of cultural elements and the change 

of attitudes within one family in three generations. The portion of non-Romany 

origin is higher gradually and the total degree of the influence of the major Czech 

culture is higher as well. This is an entirely subjective view on the fact and self-

reflexion is added which could be a basis for a deeper research. 

Chapter one deals with the purpose of the thesis. In the chapter two I describe the 

methodology and the research sample. Chapter three deals with religion and 

particular Romany traditional customs and habits as Romany national feeling, 

relationships and roles in the family, respect for age, endogamy, wedding, birth, 

christening. I pay a special attention to death, funeral and Romany fear of their 

deads. Chapter four deals with what Romany people think about the major society, 
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describes the feelings of assimilated Romany people being integrated into other 

Romany people by the major society. Chapter five deals with the attitude towards 

religion and faith within my family. In the chapter six there is a summary to which 

extent the observed aspects of Romany tradition and customs remained or 

dissolved on the contrary in my family. Chapter seven is the conclusion. Chapter 

eight contains the bibliography and I enclose interesting family photographs as 

appendix in chapter nine.   

 
 

Keywords 

Romany-Czech marriages 

Roma traditions and habits 

assimilation 

religion 
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1. Cíl práce  
 

1.1 Cíl  
 

Cílem mé diplomové práce je popsat  náboženské smýšlení a tradiční romské 

zvyky, které se prolínají životem Romů od narození, křtu až po umírání, smrt a 

pohřbívání. Formou diskurzu se pokusím nalézt tyto zvyky a tradice v mojí vlastní 

rodině, která se úspěšně asimiluje 1  do majoritní společnosti již po několik 

generací. 

 

 

                                                 
1  Asimilace - tímto pojmem je míněn kontakt mezi kulturami, který vede ke změnám v 
jednotlivých kulturních systémech. Je to proces, při kterém jsou jedinci nebo skupiny odlišné 
kulturní příslušnosti absorbováni kulturou majoritní společnosti. Asimilaci pak lze označit za 
požadavek na přizpůsobení kulturních vzorců minoritních skupin vzorcům kultury majoritní. Tato 
snaha neuznává diverzitu (rozmanitost) a sociokulturní rozmanitost jako pozitivní společenský jev, 
staví se proti projevům menšinových kultur. 

Integrace - na rozdíl od asimilace je integrace procesem, při kterém se obě strany, vstupující do 
vzájemného kontaktu něčeho vzdávají, aby zároveň něco získaly. Z pohledu minority vyžaduje 
tento přístup ochotu přizpůsobení se základním pravidlům majoritní společnosti, z pohledu této 
společnosti pak zase ochotu ponechat dostatek prostoru pro projevy „menšinové" kultury a 
upravení přístupu ke vzdělávání, zaměstnání a rozhodování tak, aby byly v ideálním případě 
uspokojeny zájmy obou stran. Všem jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, aniž 
by se očekávalo, že se nově příchozí zbaví svých specifik. Minoritní populace zůstává často 
odlišena od většinové svým jazykem, kulturou, sociálními vztahy i spolkovým životem po několik 
generací. 
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2.  Metodika 
 

2.1 Metoda 
 

Poznatky, které jsem získala při rozhovorech, pozorováním a vlastní zkušeností 

byly zpracovány podle metodiky kvalitativního výzkumu pomocí 

fenomenologického zkoumání, jak jej uvádí Hendl.2 

 „Hlavním cílem fenomenologického zkoumání je popsat a analyzovat 

prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo 

skupina jedinců. Tento přístup vychází z filozofické fenomenologie. Výzkumník 

se snaží vstoupit do vnitřního světa jedince, aby porozuměl významům, jež 

fenoménu přikládá. Výzkumník analyzuje získaná data, aby zachytil esenci prožité 

zkušenosti. V rámci fenomenologické studie se vytváří popis a interpretace 

sdělených prožitků. Výsledkem je text, který „zní pravdivě“ pro toho, kdo měl 

danou zkušenost s daným fenoménem, a poskytuje vhled pro toho, kdo ji neměl. 

Data se shromažďují obvykle pomocí kvalitativního rozhovoru. Účastník je 

vyzván, aby reflektoval svoji zkušenost a vyprávěl, jaký význam pro něho měla.  

Výzkum je možné založit i na sledování jednoho účastníka. Rozhovory jsou 

nestrukturované s otevřenými otázkami a provádí se v několika cyklech. Cílem 

této prvotní fáze je přesné porozumění významům prožité zkušenosti 

s fenoménem, který je studován. Výzkumník má být posléze schopen 

transformovat data do popisu zkušenosti. Výzkumník se snaží zachytit rozmanitost 

perspektiv jednotlivých účastníků a syntetizovat data tak, aby zachoval bohatost 

                                                 
2 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, aktualizované 
vydání. Praha  : Portál, s.r.o., 2008. 406 s. ISBN 978-80-7367-485-4, str. 128 
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sdělovaných významů zkušenosti. Kategorizace postihuje a pojmenovává esenci 

jednotlivých složek zkušenosti.“3 

V mé diplomové práci se nejedná o kvalitativní výzkum v pravém slova 

smyslu. Nepracuje se metodou ověřování hypotéz. Důraz je položen na celostní 

pohled bádání a to jak při zkoumání, tak při jeho interpretaci.  Je třeba uvědomit si 

svou roli jako výzkumníka v průběhu zkoumání, naučit se s ní pracovat a 

v získaných datech ji reflektovat. Nejedná se jen o ovlivnění průběhu a výsledků 

zkoumání badatelovou přítomností ve sledované skupině, ale také o subjektivitu 

autora zkoumání v interpretaci výpovědí, zvláště když badatel je součástí 

výzkumného vzorku. Jinak řečeno jde o celkově kritickou sebereflexi výzkumníka. 

 

2.2 Výzkumný vzorek 
 

Výzkumný vzorek je záměrně tvořen prostředím asimilované romské rodiny, 

pocházející z Bardějova a žijící po řadu let v Čechách. Respondenty jsou členové 

této třígenerační rodiny, která je nejen asimilovaná, ale současně v každé generaci 

smíšená. Nejde tedy rozhodně o typickou asimilující se romskou rodinu, ale 

naopak o sondu do prostředí rodiny, ve které se její romští členové asimilují 

postupně již třetí generaci s majoritní společností prostřednictvím svých životních 

partnerů. Zjištěné poznatky, i kdyby byly hlubší sondou, tedy rozhodně nelze 

zevšeobecnit.  

                                                 
3 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : Základní teorie, metody a aplikace. Druhé, aktualizované 
vydání. Praha  : Portál, s.r.o., 2008. 406 s. ISBN 978-80-7367-485-4, str. 126-127 
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Výpovědi respondentů, které se záměrně prolínají celou diplomovou práci, 

potvrzují či vyvrací jednotlivé zvyky a tradice, které jsou popisovány autory 

zabývající se tímto tématem.   

Respondenti jsou členové mé rodiny:  

Babička - Češka, 72 let, provdala se za Roma (mého dědu), který se narodil 

v Bardějově. Jeho rodina vlastnila kovárnu, ve které za války kovali koně i pro 

několik vesnic. Po válce se jeho rodiče s dětmi a s rodinou otcova bratra společně 

přestěhovali do Kladna, kde se usadili již natrvalo. Děda dosáhl základního 

vzdělání, poté pracoval  až do invalidního důchodu jako jeřábník na vysokých pecí 

v závodu Poldi Kladno. Babička se vyučila pekařkou, následně až do důchodu 

pracovala jako jeřábnice také v závodu Poldi Kladno. Babička s dědou mají čtyři 

děti, třináct vnoučat a patnáct pravnoučat. 

Maminka - dcera babičky a dědy, 56 let, provdala se ve svých 21 letech za 

mého tatínka, gadže z kladenské rodiny. Otec se vyučil mechanizátorem, 

pěstitelem na Zemědělské škole v Kladně. Později pracoval dlouhá léta jako řidič 

kamionu a autobusu a dnes se živí finančním poradenstvím a zároveň pracuje 

v ČSA Praha. Jeho maminka byla zdravotní sestra, otec myslivec. Moje matka se 

vyučila prodavačkou. Pracovala ve školní jídelně jako kuchařka, dnes je 

v invalidním důchodu. 

 Teta - druhá dcera babičky a dědy, 52 let, se provdala ve svých 19 letech za 

strýce, gadže z kladenské rodiny, jeho otec byl horník, maminka mu v raném 

dětství zemřela, otec mu též brzy zemřel. Strýc je vyučen jeřábníkem a nadále 

pracuje jako jeřábník. Teta se vyučila prodavačkou, nyní pracuje v kladenské 

pekárně. 

Bratr - vnuk babičky a dědy, 35 let, se oženil s gadžovkou, která pochází 

z kladenské rodiny, její matka je zdravotní sestra, otec stavební dělník. Moje 
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švagrová vystudovala střední ekonomickou školu, nyní je na rodičovské dovolené. 

Bratr vystudoval ekonomickou školu, nyní podniká ve výrobě nábytku. 

Autorka práce - vnučka babičky a dědy, 34 let, provdala jsem se ve svých 21 

letech za gadže z Prahy, jeho matka pracovala na ministerstvu jak administrativní 

pracovnice, otec byl pilotem ČSA. Můj manžel vystudoval hotelovou školu 

s maturitou, nyní podniká v oblasti výpočetní techniky. Já nyní pracuji na pozici 

vedoucí účtárny ve společnosti zabývající se dotacemi z evropské unie. 

 

2.3 Analýza dat 
 

Nabízí se dvojí typologie obecných přístupů k analýze získaných dat. Podle 

prvního modelu by se údaje samy o sobě neměly analyzovat vůbec. Úkolem 

badatele je zde údaje shromažďovat a prezentovat tak, že i „informátoři mluví 

sami za sebe“ s minimem interpretace nebo zcela bez ní. V tomto typu nedochází 

ke zkreslování dat badatelovými tendencemi a přítomností. Ve druhém typu se již 

uplatňuje redukce a uspořádávání údajů. Redukování materiálu zde zastupuje 

výběr a interpretaci. Obvykle jde o směs úryvků z výzkumných rozhovorů 

s vysvětlujícími poznámkami výzkumníka, aby bylo dosazeno co nejpřesnějšího 

popisu reality s jeho částečnou konceptualizací.4  

Pomocí audio záznamu jsem shromáždila data, která jsem následně po 

redukování materiálu interpretovala jako výpovědi respondentů. Pod čarou u každé 

výpovědi je vysvětlující komentář.  

                                                 
4 STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky 
metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X, str. 14 
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Jelikož jsem též součástí předmětné rodiny, dá se tedy říci, že jsem 

celoživotním účastníkem zúčastněného pozorování. 5  Veškeré mé poznatky a 

zkušenosti ze své rodiny není možné uvést jako výpovědi či komentáře.  

V kapitolách Postoj k náboženství a víře v mé rodině a Rozpouštění romských 

tradic a zvyků v mé rodině sumarizuji závěry, které jsou specifické pro tuto 

konkrétní rodinu. Pokud uvádím termín smíšená manželství, mám na mysli pouze 

manželství ve své rodině v průběhu několika generací. 

 

3. Náboženství, tradice a zvyky  
 

3.1 Náboženství  
 

Podle Davidové bylo pro většinu usedlých Romů typické takové náboženské 

cítění, které bylo synkretickým komplexem jejich vlastní víry, založené na 

přírodně animistickém základě, a toho, co bylo přejato z náboženství okolního 

majoritního obyvatelstva, které vyznávalo křesťanství.  

Davidová uvádí na příkladu trebišovských Romů, že: „konkrétně z katolictví 

využívali ty stránky, které jim vyhovovaly a odpovídaly jejich psychice a 

představám, nebo ty, které jim přinášely prospěch. Víra souvisí s pověrou a 

strachem ze smrti a zejména z mrtvých. Jejich náboženství je symbiózou 

křesťanství, pověrečných představ a lidových zvykových úkonů místních obyvatel. 

Není založená na lásce a hledání pokoje, ale na strachu z porušení příkazu a 

následného trestu. Téměř všichni se považují za katolíky. K církvi je zřejmě mimo 
                                                 
5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : 3. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 374 s. 
ISBN 8024601397. ISBN 9788024601397 (dotisk). 
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jiné přitahují honosné obřady, barvy, vůně. Náboženská oslava bez kolektivu, 

tance a pití je pro ně neúnosná. Romům se líbí bohatá květinová výzdoba a rádi 

přicházejí tam, kde je mnoho lidí. Učení církve Romové příliš neznají. Tomu, co 

slyšeli v kostele, bez pochyb věří.  

 

„Modlím se Zdrávas a Otčenáš. Do kostela chodím málo. Občas jsem si vzala 

trochu svěcené vody.“6 

„Věřím, že jsou tatínek a babička v nebi.“7 

„Jsem ateista.“8 

„Věřím v Ježíše Krista, svého Spasitele, který zemřel na kříži za mé hříchy (Jan 

3:16)9 

3.1.1 Církevní svátky 
 

Církevní svátky Romové přizpůsobovali své mentalitě. Obvykle neznali jejich 

křesťanský obsah a význam. Jejich slavení proto modifikovali vlastním obsahem. 

Například o Velikonocích se romské dívky zúčastňovaly svěcení pokrmů, které 

pak přinášely domů. Po oba hlavní dny Romové z celé osady zpívali a tancovali 

před svými domky za doprovodu vlastní muziky a především jedli. Romové, 

přestože byli chudí, o svátcích slavili a kupovali maso. Někteří šetřili celý rok, jak 

                                                 
6 Babička vypovídá o své víře, záznam ze dne 31.3.2012. Je křtěná katolička. Svěcenou vodu 
potřebovala na pokropení bytu před mulo. Bude v textu později vysvětleno.  
7 Výpověď mojí matky, záznam  ze dne 31.3.2012. Matka je křtěná katolička, nechodí do kostela, 
modlí se k Bohu zřídka.  
8 Bratr vypovídá o své víře, záznam ze dne 31.3.2012.  
9 Vypovídám o své víře. 
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uvádí Lacková, a nakoupili šunku a uzené, pekli buchty a dávali je do oken, aby 

každý viděl, co všechno mají. 

Vánoční svátky nazývají Romové Karačoňa a v jejich oslavách se prolínají 

prvky převzaté od majoritní společnosti s vlastními romskými tradicemi. I po 

mnoha staletích se v nich odráží jejich indický původ. Romské Vánoce se odlišují 

od Vánoc českých, odpuštěním, usmířením a vzpomínáním na zesnulé příbuzné. 

Romové se připravovali v době adventu na nadcházející vánoční svátky. Bílily se 

stěny, uklízel se celý dům a nakonec se upravovala podlaha.  

Romové se na Štědrý den stejně jako gadžové postili. Štědrovečerní večeři vždy 

připravovala matka s dcerami. Stromeček zdobili chlapci. Štědrý večer byl vždy 

centrem vánočních oslav. Rodina se shromáždila okolo stolu nebo na zemi a než 

začali všichni společně jíst, vešel dovnitř nejstarší muž rodiny a vinšoval všem 

ustálenou formulí všechno nejlepší, zdraví, štěstí a hodně dětí a peněz a hlavně to, 

aby příští rok byl pro ně všechny lepší než předešlý. Potom se se všemi napil 

pálenky a teprve tehdy mohla rodina začít jíst a pít. Vzpomínalo se na zemřelé. 

Zapálily se jim svíčky a dalo se jim jídlo od každého chodu na misky, které se 

položily do kouta nebo na okno. Vánoční hodování nastalo den po Štědrém dnu, 

při kterém se Romové scházeli a jedli i masitá jídla. Konaly se společné hostiny, 

při kterých si opět přáli štěstí. Zpívaly se staré romské písně. Neoslavovalo se 

v intimitě vlastní rodiny, ale společně s ostatními společným pitím a tancem. 

Mladí Romové také chodili po koledě. Romští muzikanti chodili hrát po některých 

slovenských rodinách. 

Romské Vánoce již nejsou takové jako v minulosti. Ale zůstávají i přesto 

svátkem, kdy se sejde celé příbuzenstvo, oslavuje a vzpomíná.  

Davidová uvádí, že největším svátkem, na který se trebišovští Romové těšili, 

byl „odpusk“, který byl spojen s církevním svátkem Matky Boží. Ten se 
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v katolické církvi slaví o Vánocích, ale v pravoslavné církvi v létě na konci srpna. 

Romové jej slavili podle pravoslavného liturgického kalendáře. Byl slaven po dva 

dny a dvě noci. Byl vlastně setkáním rodin, kdy byli zváni příbuzní a Romové 

z okolních osad. Byl projevem jejich soudržnosti. 

Podle Davidové si trebišovští Romové tradičně představovali Boha na jedné 

straně jako nejvyšší bytost, která stvořila svět a řídí osudy lidí. Na druhé straně 

však také mnozí Boha vnímají jako původce hněvu a trestu. Davidová uvádí, že 

trebišovští Romové ve většině věřili i v Ježíše Krista, kterého pojímali více jako 

výjimečného člověka. Tyto představy byly závislé na vzdělání, sociálním statusu, 

celkové duchovní vyspělosti a orientaci, na konkrétní životní situaci a podmínkách 

jednotlivce. Některé z těchto představ se pak objevují v romských pohádkách a 

personifikují hrdinu. 

 

3.2 Tradice a zvyky Romů 
 

3.3 Romství 

 
Romství je zvláštní hodnotou Romů. Patří sem charakteristický vzhled, znalost 

jazyka a zvyků, ale hlavně slušné vychování. To má v každém rodu svá specifika, 

ale pro všechny Romy je jeho součástí úcta ke starším, zdvořilost, pohostinnost a 

solidarita. 

Říčan hovoří o identitě jako o ústředním osobním uspořádávajícím faktoru zralé 

osobnosti. Kuchař uvádí, že aspekty romské identity „jsou žádoucí pro rozvoj silné 

identity, která integruje osobnost jedince, a tím dává také dobrou prognózu pro 
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jeho vývoj a je předpokladem dobré integrace.“ 10  Jak však Říčan uvádí, jsou 

v současnosti pozitivní aspekty romské identity narušeny a poměrně rychle 

slábnou. Jedním z příkladů je vzdát se vlastního romství s přáním nebýt Romem, 

opustit národ a nesdílet jeho osud. Někteří Romové nechtějí být za Romy 

považováni a deklarují jinou národnost. Tento postoj vychází z odmítavých vztahů 

majority k romské minoritě a z postavení Romů ve společnosti.  

Lacková popisuje, že když Rom chce, aby si ho gadžo považoval, tak se často 

ze strachu, aby ho někdo nespojoval s cikány, odtahuje od romství.  

Jak uvádí Kuchař, projevuje se to také „v řídkém používání romského jazyka, 

ve vyšším statutu smíšených manželství a ve snahách změnit svůj zevnějšek.“11   

 

„My jsme jako cikáni nikdy nežili, vlastně jsme vyrostli ve smíšený rodině. 

Tatínek žil v Česku, měl český kamarády, učil se s českými dětmi, pracoval 

s českými lidmi. Můj tatínek s námi mluvil jenom česky a dobře.“ 12 

 

Kuchař dále uvádí, že klesá znalost romského jazyka a používání romštiny se 

z rodinného života vytrácí, v mnoha rodinách je často a dlouho zapnutá televize, 

která narušuje rodinnou komunikaci, vzájemné sdílení a ničí romskou kulturu, 

jazyk a rodinnou pospolitost. 13  Romská věhlasná muzikálnost klesá z důvodů 

lehké dostupnosti hudby a jejího pasivního poslechu, také klesá znalost národní 

historie a tradic, které jsou důležitým prvkem národní identity, jak uvádí Říčan. 

                                                 
10 KUCHAŘ, P. Disertační práce str. 87 citace 
11 KUCHAŘ, P. Disertační práce str. 88 citace 
12 Tvrzení Lackové i Kuchaře potvrzuje i moje matka, záznam ze dne 12.1.2011. 
13 KUCHAŘ, P. Disertační práce str. 88  

   19 
 



Identita Romů, podle Říčana, je narušena, díky postoji majority, která dle svých 

zkušeností, ale také předsudků tvrdí, že jsou Romové lidé, kterým se nedá věřit, 

kteří kradou a páchají násilí, jsou nespolehliví, obtížně pochopitelní, líní, ne-

vzdělaní, hluční, zanedbaní. Holomek a Říčan se shodují, že jednou z možností, 

jak se vyrovnat s odmítáním a nepřijetím majoritou je, že ji také bude odmítat a 

začlení se tak do světa bílých. Ale řešením by naopak bylo, kdyby svět bílých 

hledal, co je „na romské etnicitě pozitivně lidské, silné, co je pravdivé, dobré a 

krásné.“14  

 

3.4 Rozmanitost  zvyků  

 

Komplex současných romských zvyků, obřadů a projevů víry se liší, a to jak 

celkově, tak podle jednotlivých romských skupin. Příslušníci rozvětvených rodin, 

"silných rodů", mají dodnes větší autoritu u ostatních a vzájemně si pomáhají. 

Zvyky jednotlivých romských rodů se výrazně lišily. Nejlépe jsou popsány 

zvyklosti okolo narození dítěte, svatby a pohřbu.  

Dodržování těchto tradic jednotlivými členy rodin včetně malých dětí sledovala 

celá velkorodina, okamžitě trestala prohřešky pohrdáním a odměňovala správné 

chování projevy úcty. Rodina dávala pozor, aby někdo z jejích členů nebyl 

pro ostudu, ostuda totiž padala na celou rodinu, jak uvádějí autoři Stojka a 

Lakatošová, Kuchař, Davidová, Hübschmannová a další.  

Romové se vyhýbají místům v blízkosti hřbitova, márnice nebo popraviště.  

                                                 
14 KUCHAŘ, P. Disertační práce str. 113 citace 
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Romové věří v relikty přírodně animistického náboženství, které se projevují 

vírou v duchy zemřelých, magickými praktikami, zejména milostné a černé magie, 

věštěním z ruky a hádáním z karet, zaklínáním, uhranutím, lidovým léčitelstvím, 

vše je doplněno zaříkáváním, zaklínáním, vykonáváním čarovných úkonů, jak 

uvádí Davidová. Romové nemají vlastní tradiční svátky, slaví obvyklé křesťanské 

svátky s ostatními obyvateli. Nově zaváděný mezinárodní den Romů 8. dubna, 

zatím nemá tradici. 

 

3.5 Romské tradiční mravy 

 

 V romských rodinách se udržovaly tradiční mravy. Bylo například vyloučeno, 

aby romské dítě mluvilo vulgárně před dospělými.  

 

„Nikdy jsme nemluvili doma sprostě, abych manželce nadával, neexistovalo. 

Žádný sprostý slova, ani děti je nesměly říkat. To bylo tabu. To bylo ponižující 

nadávat, urážet. Táta měl úžasnou povahu, když děti něco provedly, tak na ně 

nikdy nekřičel a nikdy nás nebil ani maminka. To spíš maminka zvýšila hlas než 

táta.“15 

„Když jsem byl malý, doma se sprostě nikdy nemluvilo. Až když jsem byl 

starší. Máma, když se rozčílila, mluvila sprostě. Táta také, ale máma častěji. 

Nebili nás nikdy, ale nadávali.“16 

 

                                                 
15 Absenci vulgární mluvy potvrzuje i moje matka, záznam ze dne 12.1.2011. 
16 O generaci později již tabu mluvit sprostě před dětmi není, potvrzuje můj bratr, záznam ze 
dne 12.1.2011. 

   21 
 



Přísně dbali, aby děti nebyly svědky pohlavního styku, ten se odehrával vždy 

v ústraní, často v lese. Homosexualitou se dodnes pohrdá. Násilí na dětech bylo 

naprostou výjimkou. Podle Hübschmannové incest byl ještě v nedávné době u 

Romů nemyslitelný, byl by považován za největší hřích. Tradiční byl rovněž zákaz 

odhalování těla, ani v domácnosti se členové rodiny před sebou nesvlékali, 

nechodili doma ve spodním prádle. Cudnost patřila a v mnoha rodinách dosud 

patří k tradičním hodnotám. Jak  podle svědectví pamětníků uvádí 

Hübschmannová, děti nikdy neviděly rodiče obnažené. 

 

„Nikdy jsem neviděla tatínka nahýho, maminku jednou, nepřevlíkali se před 

námi ani nechodili doma nahý.“17 

„Když jsme byly děti, rodiče jsem viděl nahé tak nějak běžně. Ne, že by se 

vystavovali nebo něco takového, to rozhodně ne, ale když se převlékali, tak se 

nikam nezavírali nebo neschovávali. Do koupelny, když jsme si šli umýt ruce a 

táta nebo máma byli ve vaně, tak jsme šli a umyli se. Nevidím na tom nic 

špatného nebo perverzního, moje děti mne také vidí nahého, tak nějak 

normálně, přirozeně.“18 

 

 K romským tradicím patřila vzájemná úcta, zdvořilost a pohostinnost. I když 

Romové dodržovali kastovní odstup od jedinců z jiných rodů, zdvořilost, uctivost 

a pohostinnost se vztahovala i na ně i na neromy.  

 

                                                 
17 Tvrzení  Hübschmannové potvrzuje i moje matka, záznam ze dne 12.1.2011. 
18 O generaci později již není tabu převlékat se před dětmi, potvrzuje i můj bratr, záznam ze 
dne 12.1.2011. 
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„Když přijde někdo na návštěvu a je čas obědu, tak když mám dost, nemám 

problém oběd dát sníst těm lidem, vím, že mně přijdou děti třeba za dvě hodiny, 

tak já jim uvařím něco jinýho. Přestože jsem to chystala pro ně. To mi nedělá 

problém nakrmit návštěvu.“19 

 

Dříve platil u většiny romských skupin nepsaný zákon "čisté krve", který 

zakazoval manželství s jinými etnickými partnery.  

 

„Asi tak za tejden, co jsme se seznámili. Vzal mě k nim domů. Pro mě to byl 

hroznej přepych, protože ty měli už ledničku, novej nábytek, koberce. Oni dostali 

byt v sídlišti, jako první cikáni dostali v sídlišti byt. Jak tam měli čisto, tam by 

člověk mohl ze země lízat. To my jsme neměli, já jsem byla z chudý rodiny, my 

jsme neměli tenhle přepych.  Já jako žába, patnáctiletá, pro mě to bylo, jako když 

jsem vešla do jinýho světa. Přestože to byli cikáni. Tatínek mého muže vždycky 

říkal: „Ponožka patří k ponožce a bota k botě. Bílou botu taky nemůžeš vzít 

s černou. Oni nechtěli, aby si mě vzal. “20 

 

 

3.6 Vztah muže a ženy  

 

                                                 
19 Pohostinnost potvrzuje i moje matka, záznam ze dne 12.1.2011. 
20 Znalost zákona čisté krve potvrzuje i moje babička, záznam ze dne 13.1.2011. 
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„…z práce se jde nejdřív domu, pokud je potřeba nákup nebo něco, tak to 

manželce pomůže přinést. Můj táta byl těžce nemocnej a maminka nikdy nedřela 

nákupy. Tatínek je vždycky dokázal domů donést.“21 

„…a kytičku, ještě mně koupil kytičku, já držela kytičku a on nákup. To je 

pravda.“22 

 

Postavení ženy v romské rodině je „nerovnoprávné“23, konkrétně tedy „velmi 

nízké, podřadné a pro ni potupující“24, někteří autoři hovoří dokonce o postavení 

„otrockém“ 25 . Žena je považována za „bytost menší důležitosti“ 26  než muž, 

přičemž „mnohí cigánski muži ženu považují za menejcennú“27 a navíc je mu 

„povinna projevovat pokoru a úctu“28, k níž je „vedena od malička“29. 

 

                                                 
21 Výpověď mojí matky ke vztahu své matky a svého otce, záznam ze dne 12.1.2011. 
22 Babička k této výpovědi dodává, záznam ze dne 12.1.2011. 
23 Protikladem k předchozím výpovědím ze smíšené rodiny uvádí postavení ženy v tradiční romské 
rodině JAKOUBEK, M.: “Rom, romňi a Morris Opler” In: Jakoubek, M., Hirt, T. (eds.) – 
Romové : kulturologické etudy (v tisku, vyd. Čeněk a Západočeská univerzita) 
24 DAVIDOVÁ, E.: Romano drom/Cesty Romů, Olomouc 1995, str. 104 
25 ZÁBRANOVÁ-DAVIDOVÁ, R. – Cikánské obyvatelstvo v Orlové, Doubravě a Karviné (k 
problematice migrace cikánů ze Slovenska do průmyslových oblastí českých zemí po druhé 
světové válce, Radostná země č. 1/1958, roč. VIII, str. 5 In: JAKOUBEK, Marek. Romové - konce 
(ne)jednoho mýtu : Tractatus culturo (mo)logicus. Vyd. 1. Praha 4 : Socioklub, 2004. 316 s. ISBN 
80-86140-21-0,dosl. cit. str. 189 
26 DAVIDOVÁ, E.: Romano drom/Cesty Romů, Olomouc 1995, str. 104  
27 DAVIDOVÁ, E.: Bez kolíb a šiatrov, Košice 1965, str. 159, In: JAKOUBEK, Marek. Romové - 
konce (ne)jednoho mýtu : Tractatus culturo (mo)logicus. Vyd. 1. Praha 4 : Socioklub, 2004. 316 s. 
ISBN 80-86140-21-0,dosl. cit. str. 189 
28 LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a 
Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-58956-14-4. str. 53 
29 LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a 
Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-58956-14-4., str. 53 

   24 
 



3.6.1 Role ženy  

 

Muži a ženy měli odlišné role. O rodinu se musela postarat žena. Tak byla 

vychovávána. Její povinností bylo zabezpečit chod domácnosti, vychovávat děti a 

poslouchat svého muže. Měla často ekonomicky důležitější roli. Zajišťovala jídlo, 

oblečení. Jídlo musela sehnat jakýmkoli způsobem, sbíráním lesních plodů, prací 

pro sedláky (gadže), vymazáváním pecí, prací na poli nebo i žebráním. Od ženy se 

očekávalo, že obstará děti a nakrmí rodinu.  

Způsoby stravování podle Davidové patří k nejkonzervativnějším etnickým 

charakteristikám. Obstarávání potravy bylo výhradně záležitostí ženy. 

Hübschmannová, informuje o rituální čistotě, kterou romské ženy dodržovaly 

při vaření. Některé potraviny byly považovány za nečisté (např. maso některých 

zvířat), všechny potraviny se stávaly nečistými, pokud byly znovu přihřívané, 

upadly na zem nebo do nich spadl vlas. Každá rodina měla svou technologii 

přípravy pokrmů a přísně dbala na její dodržování. 

 

„Můj tatínek strašně rád vařil. Všechny sousedky, co byly doma, se 

předháněly, která ho naučí líp vařit, která dělá lepší svíčkovou. Celej vchod 

uvařil jedno jídlo a táta chodil a lžící, svojí lžíci si nosil na to, protože sousedka 

mu jednou dala lžíci a měli je nějaký ošumělý, takový jako odřený a bylo mu to 

velice nepříjemný, protože my jsme měli antikorový a oni měli hliníkový. Takže 

si nosil svojí lžíci. A ochutnal od všech těch ženskejch. Od jedenácti hodin běhal 
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po těch patrech a dávaly mu ochutnat jakou maj tu svíčkovou a jaký dělaj 

knedlíky. Takže knedlíky ho učila jiná paní a svíčkou taky jiná paní.“30 

 

„U jinejch se tak nevařilo jako u nás, každý den čerství jídlo. Tatínek velice 

dbal na to, aby děti byly dobře živený. Uvařilo se tolik, nás bylo dost, aby se to 

snědlo. Rozhodně se to nenechávalo na druhej den. Kdežto u mýho manžela, tam 

třeba maminka uvařila třeba v pondělí nebo v neděli guláš, ještě ho dělali 

z konzervy bez masa. My jsme nikdy nevařili z konzervy, takovou bídu jsme 

neměli. Jakoby z toho udělala guláš a jeden den s knedlíkem, druhej den 

s kolínkama, pak třeba dojíst s rejží a v pátek s chlebem, tak to se u nás nikdy.“31 

 

„Ode mě rodiče manžela taky v životě nejedli jako od Češky. Ať jsem přinesla, 

co jsem přinesla, tak potom, co jsme odešli, tak to hodili do koše. A to jsem 

nevěděla dobrejch 15 let, než mi to můj muž řekl. Abych nic nenosila, že to stejně 

nejedi. Oni přede mnou nikdy nejedli. Já udělala kafe a ona ho v zápětí vylila, že 

je studený a udělala jiný. Já to nikdy nevycítila, co jim v tom brání.“32 

 

Také dnes někteří Romové, i když mají doma ledničku, potraviny nepřihřívají, 

ale nesnědené vyhazují. Toto původně nezbytné hygienické opatření bylo jistě 

užitečné i v zemljankách a chatrčích v osadách na Slovensku, dnes ale zhoršuje 

sociální situaci i bez toho nejchudší skupiny obyvatel.  

                                                 
30 Zvláštní rituální čistotu ohleně jídla a vaření potvrzuje i moje teta, záznam dne 12.1.2011.   
Dodávám, že dědovi  nevadilo jíst z hliníkové lžíce, ale z cizí lžíce. 
31 Vypovídá moje matka ohledně zvyku  nepřihřívání jídla, záznam dne 12.1.2011. 
32 Babička potvrzuje “čistotu přípravy pokrmů”, záznam dne 13.1.2011. 
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Často se nesnídalo, čekalo se, až žena sežene něco k jídlu. Davidová uvádí, že 

romské ženy se zabývaly překupnictvím. Skupovaly od vesničanů staré věci, 

hadry, peří a prodávaly je nebo vyměňovaly za nádobí a jiné průmyslové 

předměty.  

Žena podle Stojky a Lakatošové musela stát po boku svého manžela v dobrém i 

zlém, starat se o domácnost a vychovávat dětí. Měla nižší status než muž a do 

společnosti mužů nesměla. Kuchař uvádí, že ženy z osady žily v uzavřeném 

prostředí, byly negramotné, a ve srovnání s romskými muži jejich celková 

informovanost a přehled byly mnohem nižší. Příležitostná práce u sedláků byla 

jednoduchá, nevyžadovala kvalifikaci a nedávala příležitost k rozvoji.  

Postavení ženy bylo u Romů velmi nízké, podřadné a potupující, jak uvádí 

Davidová. Hübschmannová o vztahu ženy a muže hovoří, že muž byl pro ženu 

pánem.33 

„Babička mi, když se loučíme, říká: „ … a pozdravuj svýho pána“. Říká to 

pokaždé, připadá mi to zvláštní, přeci není můj pán, ale manžel. Nikdy jsem na to 

nic neřekla, nechci ji urazit. Vždycky jen řeknu, že ho budu pozdravovat.“  

 

Romský muž neměl ke své ženě úctu, jak uvádí Davidová, rozvody se přesto 

nevyskytovaly. Žena získala vyšší sociální uznání teprve tehdy, až porodila 

několik dětí. Po menopauze mohla získat rovnoprávné postavení s muži, zvláště 

když dovedla moudře rozhodovat. Postavení ženy se projevovalo navenek také 

tím, že žena kráčela na veřejnosti několik kroků za svým mužem, jak uvádí 

Žlnayová. 

                                                 
33 Babička mi, když se loučíme, říká: „ … a pozdravuj svýho pána“. Říká to pokaždé, připadá mi to 
zvláštní, přeci není můj pán, ale manžel. Nikdy jsem na to nic neřekla, nechci ji urazit. Vždycky jen 
řeknu, že ho budu pozdravovat. 
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3.6.2 Vzdělání dívek, mladá nevěsta 
 

Dívky pracovaly s matkami. Pro dívku bylo především důležité, aby se naučila 

být dobrou ženou i budoucí snachou. Pečovala o mladší sourozence, připravovala 

jídlo, chodila s matkou prodávat výrobky na trh apod. Dívka směla před svatbou 

chodit do společnosti pouze v doprovodu otce, bratra nebo svého budoucího 

manžela, jak uvádí Lacková. Její výchova zpravidla pokračovala po svatbě, kdy 

odešla do domu rodiny manžela. Zde nesměla udělat ostudu rodině, ze které 

pocházela. Byla pomocnou silou své tchýně v ženských pracích. Od snachy bylo 

vyžadováno být čistotná.  

Tchýně učila svoji snachu vařit taková jídla, na které je její syn zvyklý.  

Do chvíle, než se jí narodilo první dítě, musela být své tchýni neustále k ruce. 

Toto období mohlo být pro mladou ženu těžké. Kuchař uvádí, že „stojí na 

nejnižším žebříčku rodinné hierarchie, protože je žena, je mladá a je cizí. Tato 

doba trvá 2–3 roky a je velmi tvrdá, protože mladá nevěsta nemá zastání. Teprve 

až má dvě nebo tři děti a odejde s manželem do nového domu, stává se hospo-

dyní.“34 

Mladá snacha je přijata do rodiny muže jako její plnohodnotný člen jen tehdy, 

pokud porodila dítě a osvědčila se v kuchyni. 

 

„Jeho rodiče byli proti našemu sňatku. Ty mě neuznávali nikdy, až k posledku, 

když byli už staří a taky umírali a chodila jsem jim tam, jak se říká, uklízet po 

nich a mýt je. Já ze šichty a hned jsem běžela tam. To děda35 vždycky mě zavolal 

                                                 
34 KUCHAŘ, P. Disertační práce str. 58 citace 
35 Je myšlen tatínek mého dědy. 
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do vrátnice, že babička36 na mě čeká, tak já nechala děti doma manželovi a šla 

jsem ji tam umýt.“37  

 

3.6.3 Role muže  

 

Romský muž byl hlavou a ochráncem rodiny, nositelem prestiže rodiny. Byl 

odpovědný za rodinu. Často býval výdělek muže pouze příležitostný, a tak trávil 

svůj čas sháněním zakázek, udržováním dobrých vztahů s příbuznými a přáteli, 

urovnáváním svárů mezi rodinami. 

 

„Maminka manžela byla moc hodná, ta neuměla psát ani číst, ale nakoupila. 

Vždycky nám přinesla tašku jídla, mouku, a sádlo. Ale to musela dělat, když 

děda neviděl. On byl strašně šetrnej. Když to dal on, tak to bylo v pořádku, ale 

když máma to nakoupila, vzala si na dluh, oni jí znali všude v krámě. A říkala: 

„Já musím synovi přispět.“ Tak ženský jí daly na dluh a ona to pak s nákupem 

smyla. Ona to zaplatila. A nikdy na to děda nepřišel, že třeba jednou za tejden 

k nám jela. Ona mě navštěvovala s Margitou, s dcerou. Všechny jsem já 

navštěvovala, to jsem dělala taky kvůli manželovi, protože to byli sourozenci a 

měli se rádi.  Byli vedení jako sourozenci. Děda na ně byl přísnej a vychoval 

z nich lidi, který se mohli pasovat s každým Čechem, čistotný.38 

                                                 
36 Je myšlena maminka mého dědy. 
37 Babička vypovídá, že byla přijata za plnohodnotného člena rodiny ne až porodila čtyři děti nebo 
se naučila vařit oblíbená manželova jídla, ale v době, kdy byla ochotná se o manželovi  rodiče 
postarat v době, kdy byli v poslední fázi života.  
38 Babička potvrzuje, že muž byl hlavou rodiny, záznam  ze dne 13.1.2011. 
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Nevěra muže bývá tolerována, žena dokonce dává často veřejně najevo, jakého 

má muže sukničkáře. Naproti tomu nevěra ženy je neospravedlnitelná, a tudíž 

nepřijatelná. Muž může nevěrnou ženu opustit a neudělá-li to, velmi tvrdě ji 

potrestá bitím, zohavením obličeje a někdy i ostříháním dlouhých vlasů dohola, 

jak uvádí Lakatošová. 

Romové říkají, že každá žena zná mužovu ruku. Muž bije ženu často ze 

žárlivosti, což patří k lásce, takže když nebije, je to známkou toho, že nemiluje.  

 

„Můj táta byl nádhernej chlap s jiskrnýma tmavýma očima, jemně vlnitý vlasy, 

sousedky se mohly zbláznit. Máma jenom odešla z baráku a už šla na kafe ňáká. 

Nesla štrúdl ke kafi nebo upekla něco. Láďo, já jdu na kafe nebo Láďo, pojď ke 

mně na kafe. Táta nerad chodil, pamatuju se, že nikdy nešel k sousedce na kafe, 

když její manžel nebyl doma, nezavdal příčinu k žárlivosti. Ani ho nenapadlo 

bejt mamince nevěrnej a maminka jemu taky ne. Ta věrnost, já bych řekla, že u 

těch cikánů je hodně. Oni mají hodně dětí, ale jsou si věrní. To až ty mladší 

generace, že jsou si nevěrní. Ale Češi nemají s timhletím problém.“39 

 

Muž má vlastně jedinou povinnost: odevzdat ženě peníze, které vydělá, pokud 

ovšem pracuje. V některých osadách nechávali muži na ženách všechnu práci, 

včetně obstarání dřeva na topení. Hmotným zabezpečením rodiny dával muž 

rodiny najevo, jak je chytrý a jak se dokáže postarat o svoji rodinu. Lakatošová 

uvádí, že od muže se očekává lstivost. Není důležité, jak peníze nabyl. Někdy 

                                                 
39 Teta vypráví o svém tatínkovi. Ve smíšeném manželství je znatelný rozpor ohledně “pravé 
rituální čistoty pokrmu” neboť děda jedl přinesený štrůdl, který pekla sousedka. Dále je rozpor v  
nevěře  muže, kterou dle tety děda nevyhledával, záznam 11.1.2011. 
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mzdou za práci, státní podporou sociální péče, podvodem apod. „U slovenských 

Romů byl za dobrého otce považován ten muž, který nepil; dovedl se postarat o 

děti a domácnost, když matka onemocněla nebo sháněla obživu, a který přinášel 

do domácnosti peníze. V domácnosti však obvykle nepomáhal.  

 

„Tatínek s maminkou taky pracovali, dřeli jako mezci, tatínek brzy 

onemocněl, takže vedl domácnost, psal s námi úkoly, učil nás děvčata vařit. 

Maminka zase dělala tuplovky na hutích. Protože čtyři děti, to je docela dost, aby 

měly všechno, co potřebujou. Naučil se výborně vařit, naučil to i nás jako mě a 

sestru. Vyloženě holky, domácí práce jsou pro ženský. Ale náš táta se jim 

nevyhýbal, on se za to nestyděl, že třeba umyl okno. Můj manžel třeba okna 

nemyje.“40 

 

3.7 Úcta ke starším  
 

Moudrost v romské komunitě, tradičně vysoce ceněna, se projevovala jinak než 

u Čechů. Předávala se prostřednictvím vyprávění o zkušenostech starších, formou 

příběhu, pohádky, mýtu, přísloví, anekdoty nebo hádanky. Vyprávění je 

duchovním bohatstvím Romů, jejich životní moudrost, zkušenost, etické normy a 

filosofie jsou tak uchovány. Žánrem, který byl považován za nejvyšší, byly tzv. 

hrdinské příběhy, příležitostně se vyprávěly krátké báchorky, obvykle humorné, 

ale i strašidelné, nejčastěji o zkušenostech s duchy zemřelých, případně i příběhy, 

které nebyly pro děti a ty musely odejít. Lacková, Hübschmannová také potvrzují, 

                                                 
40 Moje matka svým tvrzením popírá absenci muže v domácích pracích ve smíšené rodině, záznam 
ze dne 12.1.2011. 
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že Romové rádi vyprávějí historky o mrtvých–mulech, kteří navštěvují ty, kteří se 

proviňují proti normám života.  

 

3.8 Endogamie  

 

V prostředí romského etnika byla sociální endogamie při výběru partnera 

jednou z kdysi výrazně udržovaných norem. Sociální rozvrstvení romské komunity 

bylo v minulosti určováno především způsobem obživy, resp. obživným 

zaměřením jednotlivých rodin.  

Pelíšková uvádí, že hlavní indikátory určující sociální diferenciaci romské 

společnosti v současnosti představují patrně prostá výše příjmu, zaměstnanost 

jednotlivých členů rodiny a určitý stupeň výchovy dívky k vedení domácnosti. 

Avšak i tyto nové faktory sociální endogamie, stejně jako tradiční kritéria 

výběru, lze v současnosti mnohem snadněji porušit. Dále uvádí, že vnitřní 

společenské vazby jsou dnes natolik narušeny, že společenský dopad při vybočení 

z normy není tak citelný jako dříve a výběr partnera víceméně závisí jen na vůli 

každého jedince.  

Lázníčková uvádí, že dodnes Romové pociťují sňatek s gadžem jako porušení 

vnitřních norem. Dále Lázníčková dodává: „zajímavé je, že sňatek s členem 

majority byl posuzován shovívavěji než s partnerem z jiné romské skupiny. 

V obou případech znamenal často i vyloučení jedince a tedy budoucí rodiny 

z daného společenství.“41 Většímu rozšíření etnicky smíšených manželství však 

brání objektivně existující socioekonomická distance i odmítavý postoj majoritní 
                                                 
41 LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a 
Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-58956-14-4., str. 55 
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společnosti, která nadále udržuje od Romů společenský odstup, podmíněný 

přetrvávajícími rozdíly v životním způsobu, myšlení, v kulturní úrovni obou 

společenství i mnoha dalšími faktory.  

Jedním se základních omezeních při volbě partnera v romské komunitě bylo 

podle Pelíškové vždy omezení výběru partnera v majoritní společnosti. Toto 

omezení bylo v minulosti dáno vzájemnou izolovaností romské etnické minority a 

lokální majority, způsobenou jak odlišnou sociokulturní úrovní romské populace, 

tak její výraznou antropologickou a subsistenční charakteristikou. Masová migrace 

z  původně venkovského nebo příměstského prostředí na Slovensku do českých 

průmyslových měst a po zapojení Romů do pracovního procesu se kontakty 

s majoritní společností neustále prohlubují a jak uvádí Pelíšková, „tím se 

historicky podmíněná izolovanost romského obyvatelstva postupně snižuje. 

Jedním z dokladů mnohem intenzivnějších vzájemných kontaktů obou etnik může 

být přibývající počet etnicky smíšených manželství.“42 

Lázníčková uvádí, že „od poválečných let a až do současnosti je spojení 

s neromským partnerem u některých skupin Romů považováno okolím spíše za 

prestižní, stává se dokonce, že muž přejímá příjmení své neromské „bílé“ 

manželky a distancuje se i tímto způsobem od své rodiny.“43 

Výzkum počtu smíšených manželství Roma a neroma (gadže), který byl v 90. 

letech proveden na Kladně, jasně ukazuje, že podíl smíšených partnerství střední a 

mladé generace se zvýšil na pětinu až čtvrtinu z celkového počtu uzavřených 

manželství. Tento jev je možné vysvětlit intenzivnějšími kontakty romského 

                                                 
42 PELÍŠKOVÁ, V. – Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, Zpravodaj, 1988, 
str. 25 
43 LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a 
Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-58956-14-4., str. 57 
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obyvatelstva s majoritní společností, ale také ho lze považovat za projev stoupající 

snahy mladé romské generace o vyrovnání se s životní úrovní majoritní 

společnosti prostřednictvím smíšeného sňatku. Je také docela možné, že je to 

z důvodu, který uvádí Lacková: „O gadžovských děvčatech se říkalo, že „jsou po 

našich mužích jak divá, a Romům zase dělalo ohromně dobře, že za nimi lítají bílé 

holky.“ 44 

 

 

„Tatínek byl cikán. Cikánsky mluvili jenom mezi tou svou komunitou. Stáli 

daleko na vyšší úrovni i majetkem než maminka, rodina maminky. A taky si asi 

mysleli, že se kluk lepší ožení. Měli hned rodinej domek, si koupili, když přijeli 

z toho Slovenska, potom se přestěhovali do sídliště. Měli ty peníze, měli i zlata 

poměrně, dřív asi ty cikáni zlato mívali. Zlatý naušnice každá holka, která se 

vdávala, musela bejt obalená zlatem. To bylo jako věno. Všichni žili velice 

slušně, všichni pracovali, děti vzorně vychovaný. Většina z nich se vyučila. Vyšší 

vzdělání neměl snad nikdo z nich než vyučení v oboru. Zvládli složitější práci. 

Cikáni jsou hloupí, se říká, tak to oni nebyli, ale šli za prací, za penězma, aby 

prostě svejm dětem dopřáli určitou úroveň.“45 

 

„Moje rodina byla velice chudá, neměli jsme elektřinu, neměli jsme vodu ani 

záchod. Měli jsme dvě místnosti. Táta, máma a čtyři děti.“46 

 
                                                 
44 LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997,Triáda, str. 148 
45 Teta vypovídá, že romská rodina mého dědy si stála na mnohem vyšší materiální úrovni než 
babičky. Popírá tak výzkum Pelíškové o vyrovnání se životní úrovni Romů majoritní společnosti 
prostřednictvím smíšeného sňatku. 
46 Babička tvrzení tety potvrzuje, tím popírá závěry výzkumu Pelíškové. 
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„Výsledky výzkumu napovídají, že smíšené sňatky mají v romské komunitě na 

Kladně vysokou společenskou prestiž i přesto, že se smíšená partnerství často 

rozpadají. Skutečnost, že romský partner (partnerka) byl přijat členem majoritní 

společnosti a navíc bylo jejich partnerství úředně stvrzeno, byť i na krátkou dobu, 

dává patrně Romům pocit, že stojí na vyšší úrovni než ostatní členové 

komunity.“47  

 
„A když jsme jeli s kočárkem, když byly děti malý, seděly tam takový dvě babky 

na lavičce a povídají: „Ježíšmarjá, podívejte se, chudinka, ona si vzala cikána 

s dvěma dětma.“ Já jsem se na ně podívala a povídám: „Ne, madam, my máme 

doma ještě dvě. Čtyři děti jsem si vzala s cikánem.“ Já jsem mu nenechala nikdy 

ublížit, ne, všude jsem se pohádala, když mu někdo skřivil vlásek. On si to 

nezasloužil. A on mi říkal: “Daničko, nerozčiluj se, lidská hloupost ta je 

neomezená.“48 

 

 „Spojení do manželského svazku bylo, stejně jako narození dítěte a odchod 

člověka z pozemského světa, přelomovým okamžikem nejen v životě jedince, 

rodiny, ale celé komunity, která se zvyků a obřadů s nimi spojených také aktivně 

zúčastňovala.“ 49  Normy společenského života byly u různých skupin Romů 

odlišné. Základní rysy rodinných obyčejů jsou si tak velmi podobné. Romové 

                                                 
47 PELÍŠKOVÁ, V. – Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR, Zpravodaj, 1988, 
str. 25 
48 Výpověď babičky nepotvrzuje, že by její sňatek popíral prestiž a to ani v romské rodině dědy ani 
mezi majoritní společností. 
49 LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a 
Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-58956-14-4., str. 55 
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neuzavírali v minulosti úřední sňatek. Od poloviny 18. století k tomu byli sice pod 

hrozbou trestů různými formami donucováni, ale tato nařízení nebyla dodržována. 

Dle mého názoru jsou smíšená partnerství z pohledu majoritní společnosti 

považována spíše za nežádoucí. Svědčí o tom i skutečnost, že ve smíšených 

manželstvích bydlí gadžo buď u rodiny svého romského druha než naopak, anebo 

mají vlastní byt a rodiny se příliš nestýkají.  

 

3.9 Romská svatba  

 

Jako tradiční svatební obřad je Romům literaturou obecně připisován obřad 

„bijav“. Je doložen jako obřad, při kterém si mladí přísahali věrnost před „vajdou“, 

který byl představitelem a zástupcem komunity. Jak uvádí Davidová, tradičním 

svatebním obřadem mangavipen a ke komunitnímu akceptování partnerského 

soužití nemusela být žádná další přísaha. Mangavipen měl také několik podob. 

Tento název nejlépe charakterizuje český výraz „zásnuby“ nebo východoslovenský 

výraz „pytanky“. Mangavipen může mít stejnou podobu jako v majoritní 

společnosti, v minulosti však mangavipen vystupuje jako samostatný a především 

jediný obřad stvrzující partnerské soužití, jak uvádí  Pelíšková. 

Další forma partnerského romského soužití je „konkubinát“. Pro minulost i 

přítomnost platí dvě formy konkubinátu, a to soužití, které po celý život partnerů 

zůstává nepotvrzeno institucionálním svatebním obřadem, nebo forma tzv. 

dočasného konkubinátu. Dočasným konkubinátem je označována ta forma soužití 

partnerů, která je dříve či později stvrzena svatebním obřadem, ať už tradičním 

nebo institucionálním nebo dnes oběma.  
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„Mně bylo 15 a něco a manželovi bylo 18. V šestnácti mě zplnoletili a měli jsme 

svatbu na úřadu. To už jsem měla Daničku. Ve svých dvaadvaceti letech jsem 

měla všecky čtyři děti. Manžel byl vášnivej. Říká se, že cikáni mají hodně 

parchantů, my jsme měli jenom čtyři. Jsem nebyla na jedinym potratu, na 

jediným ne, žádný ty přípravky jsem nepoužívala, to já jsem ani nevěděla co to 

je.“50 

Svatba je chápána jako společenská událost, jde o poměrně nákladnou záležitost 

a platí zásada, že čím vyšší sociální statut rodiny, tím vyšší musí být náklady na 

svatbu. Sňatkem se vzájemný vztah mezi romskými partnery nemění.  

Podle Pelíškové si obě rodiny rozdělí podíl na přípravě svatební hostiny, nákup 

jídla a pití. Finančně se podílejí obě rodiny stejným dílem. Velikost svatby záleží 

nejen na sociálně majetkových poměrech jednotlivých rodin, ale také na délce 

doby, která uplynula od počátku partnerského soužití. „Koná-li se svatba až po 

několikaletém soužití, po narození několika dětí, nebo jde-li o sňatek rozvedených 

partnerů, bývá svatba zpravidla malá, tichá, za účasti pouze nejbližších 

příbuzných“ 51   

Někdy byla romská svatba velmi jednoduchá, svatební hostinou se potvrdil 

svazek mladých a mohli spolu žít.  

V některých rodech se nevěsta kupovala, zpravidla rovněž dostávala věno.  

Při svatební hostině se „vybíralo na nevěstu“, buď tancem s nevěstou, nebo se 

peníze vložily do košíku. Ty se pak použily na svatební náklady nebo vybavení 

domácnosti. Nevěsta po svatbě odcházela do rodiny ženicha, kde byla dále 

vychovávána tchýní. Byla jí rovněž svěřena péče o mladší sourozence ženicha či 

                                                 
50 Babička vypovídá o tom, že zpočátku žili s dědou ve svazku “dočasného komkubunátu”, později 
byl jejich svazek na úřadu oficiálně potvrzen. 
51 PELÍŠKOVÁ,V. – Cikáni v průmyslovém městě, Zpravodaj, 1988, str. 38 citace 
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jeho synovce a neteře. Až do doby, než měla vlastní dítě, byla plně podřízena 

tchýni.  

Žlnayová hovoří o mladé nevěstě, která měla nejnižší status v rodinné 

hierarchii. 

Davidová uvádí, že právoplatným pro ně byl jejich svatební obřad, který byl 

založen na faktu, že kolektiv jejich osady či komunity schválí to, aby dva jedinci 

začali žít společným životem. Hübschmannová se o manželství vyjadřuje, že 

přestože o výběru partnera a uzavření manželství rozhodovali rodiče a manželství 

byla uzavírána ve věku nezletilosti manželů, rozvodovost byla ojedinělým jevem.  

 

 

3.10 Narození dítěte 

 

Před narozením dítěte těhotná žena dodržovala pravidla pro těhotné, jak uvádí 

Lacková. Starší ženy dávaly pozor, aby se těhotná žena nepodívala na žábu, hada, 

slimáka. „Jakmile sáhla na psa nebo na kočku, volaly ostatní: „Nedotýkej se toho, 

porodíš zrůdu!“52  Žena se nesměla polekat, a když se už polekala, nesměla si 

položit ruku na tělo. Věřilo se, že dítě pak bude mít na stejném místě oheň, rudou 

skvrnu. Lacková uvádí, že pokud měla těhotná žena chuť na nějaké jídlo, dostala 

tolik, kolik chtěla, i když patřila k znepřátelené rodině. „Kdyby těhotná nedostalo 

to, na co má chuť, mohla by potratit. Jinak se těhotným neustále připomínalo, aby 

                                                 
52 ŘÍČAN, P. - S Romy žít budeme – jde o to jak, Portál,1998, č. 23, str. 50 citace 
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zpívaly, že dítě bude veselé a bude z něho muzikant, aby neproklínaly a nemluvily 

sprostě, aby se nezlobily a snažily se myslet na samé hezké věci.“53  

 

„Když jsem byla prvně těhotná. Přibrala jsem 33 kilo. Pořád mi říkali, dej si na 

co máš chuť, teď jíš za dva. K snídani se upekla jedna bábovka pro celou rodinu a 

jedna jenom pro mě.“54 

 

3.10.1 Porod 
 
 
Dříve romské ženy rodily doma. Většina však v současné době rodí 

v nemocnici, toto prostředí však většinou špatně snášejí. Dle názoru Kůzové55 je 

to z důvodu, aby ostatní děti nezůstávaly dlouho doma bez matky.  

                                                

Mann popisuje tradiční porod tak, že žena do poslední chvíle pracovala, když 

už se začalo schylovat k porodu, zavolala manžela, který přivedl porodní bábu. Ta 

měla nejen funkci porodníka, ale také magickou. Než ustřihla a zavázala pupeční 

šňůru, připravila rodičce kouzelný nápoj proti démonům, kteří by mohli do dítěte 

vskočit. Někdy také zapalovala před domem nebo stanem oheň, aby tyto démony 

zahnala. Rodičce rozpustili vlasy, sundali z ní všechny ozdoby a rozvázali jí 

šňůrky, aby se průběh porodu ulehčil. Dítě, které se narodilo v čepečku, tedy se 

zbytkem placenty na hlavě, mělo šťastný život, když se narodilo se zoubkem, 

věřilo se, že se z něj stane věštec, ale pouze za předpokladu, že se to nikdo 
 

53LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997, č. 16, str. 50 
54 Moje matka potvrzuje, že si jí doma doslova vykrmili, když byla těhotná. V té době bydlela se 
svým manželem v bytě svých rodičů, záznam dne 12.1.2011. 
55 KRŮZOVÁ, Gabriela. Vybrané rodinné tradice a zvyky u slovenských Romů. Praha, 2007. 123 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, str. 73 
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nedozví, jinak by dítě umřelo. Zbytek placenty nebo pupeční šňůry si dal otec 

dítěte do peněženky, aby jim přinášel štěstí.56  

Po porodu se magické praktiky přenesly na dítě a měly tak zabezpečit jeho 

šťastný a zdravý život. První koupel, jak popisuje Mann, byla obřadní. Do koupele 

se vkládaly peníze, aby bylo dítě bohaté. Dále léčivé byliny, které měly očišťující 

funkci. Voda z koupele se vylévala až po západu slunce, nebo až druhý den na 

místo, kam nikdo nechodil, např. na mez či pod strom, čímž se zabezpečil klidný 

spánek dítěte. Aby se z chlapce stal lepší hudebník než otec, vkládali mu do 

ručiček houslový smyčec. Někdy také podrželi novorozeně chvíli nad ohněm pro 

jeho očistný účinek, pak ho teprve ukázali otci. Ten je políbil nebo pozvedl, a tím 

je přijal za své.57 

Lázníčková uvádí, že se budoucnost novorozence určovala podle dnů, kdy se 

narodilo, obecně šťastným dnem byla sobota. Narodilo-li se dítě po západu slunce, 

prorokoval se mu krátký život. Za štěstí se považuje, narodilo-li se dcera se 

světlejší pletí, byla považována za krásnou. Naopak dítě s ještě tmavší pletí než 

bylo obvyklé, neslo Kainovo znamení, neměl mít dobrý a šťastný život.58 

Každý, kdo se na děťátko přijde podívat, ho musí symbolicky třikrát poplivat, 

aby ho neuřknul.   

                                                 
56 MANN, B.A.: Magická ochrana novorozenca u Rómov na Slovensku, KOVÁČ, Milan; MANN, 
Arne B. Boh všetko vidí : duchovný svet Rómov na Slovensku = O Del sa dikhel : romano 
paťaviben pre Slovensko. Vyd. 1. Bratislava : Chronos, 2003. 346 s. ISBN 80-89027-06-7. str. 85 
57 MANN, B.A.: Obyčeje při narodení dieťaťa u Rómov na Slovensku, Nitra 1994, In: KOVÁČ, 
Milan; MANN, Arne B. Boh všetko vidí : duchovný svet Rómov na Slovensku = O Del sa dikhel : 
romano paťaviben pre Slovensko. Vyd. 1. Bratislava : Chronos, 2003. 346 s. ISBN 80-89027-06-7., 
str. 134 
58 LÁZNÍČKOVÁ, I.: Tradiční rodinné vztahy, obřady a obyčeje, In: Romové, tradice a současnost, 
Brno 1999, str. 57 
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Lacková popisuje: „Když byly mojí Máně dva roky, uhranuli mi ji, že z toho 

div neumřela.“59   

Pelíšková uvádí, že proti uhranutí se vzal hrníček s vodou, vybralo se z plotny 

na pokličku devět řeřavých uhlíků a obráceným nožem se házely do vody. Kolik 

jich kleslo ke dnu, tolikrát bylo dítě uhranuté. Dítěti se museli umýt tou vodou oči, 

pusinka, spánky, pod paždíčkem, nožičky. Zbytek vody se stříkal na panty u dveří 

a do rohů světnice. Pelíšková říká, že zbytek vody se má hodit na psa nebo kočku, 

tak uhranutí přejde na zvíře.  

Pelíšková dále popisuje, že se o uhranutém dítěti říká, že mu „spadlo z vočí“. 

Před uřknutím se dítěti uváže červená stužka na zápěstí a nechá se mu přibližně do 

jednoho roku. „Uřknout dítě může kdokoliv z lidí, kromě příbuzných.“ Uřkne dítě 

tak, že se na něj „upřeně nebo náhle podívá, nebo také tak, že chválí, že má hezké 

oči, vlasy, nebo vůbec jeho vzhled.“60 

U novorozeněte byla jakákoliv anomálie považována za vzácnost a dítěti se 

předpovídal další osud. Například dítě narozené se zubem, nebo s „kouskem 

placenty, která ulpěla na hlavě děcka“ se předpovídala moudrost a věštecké 

schopnosti. 61  

Další praktiky směřovaly k ochránění samotné rodičky. Lázníčková popisuje, 

že rodička po dobu šestinedělí byla považována za nečistou, nesměla prát, vařit, 

uklízet, starat se o domácnost, ani připravovat pohoštění pro hosty.62 63 

                                                 
59 LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997, č. 16, str. 48 
60 PELÍŠKOVÁ,V. – Cikáni v průmyslovém městě, Zpravodaj, 1988, str. 9 citace 
61 PELÍŠKOVÁ,V. – Cikáni v průmyslovém městě, Zpravodaj, 1988, str. 11 citace 
62 LÁZNÍČKOVÁ, I.: Tradiční rodinné vztahy, obřady a obyčeje, In: Romové, tradice a současnost, 
Brno 1999, str. 57 
63 Většina zmíněných tradic a praktik se v naší rodině nevyskytuje. Když nad tím přemýšlím, 
babička, teta i moje mamka třikrát poplivaly obě moje děti, když se narodily. Ale už jsem to viděla 
dříve u sestřenic, tak mi to nepřišlo nijak zvláštní, myslela jsem si, že je to český obyčej.  
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3.11 Křest a kmotrovství 
 

3.11.1 Kmotrovství 
 

Kmotrovství je institucí, která, i když je odvozena v našem prostředí od 

církevního obřadu, je sociokulturně variabilní. Zora Apáthyová – Rusnáková ve 

své studii zaměřené na metodologický výzkum kmotrovství 64  tuto instituci 

definuje jako: „společenské prijímanie jedinca do skupiny, majúce určitú 

podobu…“, jako „relatívne samostatný a ucelený společenský systém, realizující 

sa v celkovom systéme sociálnych vztahov lokálnj skupiny“. 65   a dále: 

„Kmotrovstvo je mimorodiný (rodina v zmysle Priamem pokrevenstva) sociálný 

vzťah, umožňujúci zaujať príslušnú úlohu v príslušnej rovině sociálech interakcií. 

Za stých sociálno-psychologických, kúlturnospolečenských a miestnych okolností 

nadobudajú tieto interakcie črty podobné příbuzenskému vzťahu, příbuzenským 

interakciám“.66 

Ke vzniku takového vztahu mezi kmotrem a kmotřencem dochází při církevním 

obřadu. Bez kmotra se křest neobejde. Křest se tak stal společenským aktem vítání 

novorozence. „Kmotři při křtu zastupují dítě; držíce je na rukou před knězem 

                                                 
64 APÁTHYOVÁ - RUSNÁKOVÁ, Z.: Kmotrovstvo, Metodologická príprava k výskumu, 
Slovenský národopis, č. 22, r. 1974, dosl. cit., str. 109, Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
65 Tamtéž, dosl. cit., str. 111 
66 Tamtéž, dosl. cit., str. 111 
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přislíbí, že budou dítěti opatrovníky, a tak se za něj zaručí. Tento akt posvětí 

církevní obřadník posvěcenými předměty.“67 

„Kmotr. Kmotrové, zástupcové dítěte při křtu svatém, kteří držíce nemluvňátko 

(kmotřence) na rukou, činí za ně předepsané sliby a zaručující se, že o to budou 

pečovati, aby křtěnec ve svém náboženství byl vychováván a dle něho byl živ. 

Také při biřmování bývá kmotr nebo kmotra podle pohlaví biřmencova. Mezi 

kmotrem a kmotřencem jest duchovní příbuzenství.“68 

Výše uvedená ukázka z Ottova slovníku naučného stručně předkládá povinnosti 

kmotra. Kmotr je tedy zárukou pro náboženský život, v jistém smyslu také 

opatrovníkem dítěte. Dítě dostává druhé jméno po kmotrovi. Tento obyčej si 

Romové přizpůsobili svým vlastním zvykům. Na církevní právo, které praví, že 

kmotrem se může stát ten, kdo je (mj.) katolík, biřmovaný a již přijal svaté 

přijímání69, neberou Romové zřetel. Romové na svaté přijímání často nechodí a 

ještě vzácněji projdou obřadem biřmování, přesto jsou kmotry. Apáthyová-

Rusnáková uvádí, že když si rodiče vyberou kmotra, rozhodně celé věci nezabrání 

fakt, že jsou vyvolení kmotři jiného vyznání. Jsou známy případy, kdy bez 

problémů akceptovali i to, že kmotři byli bezvěrci, a tuto skutečnost potom 

společně před farářem dokonce utajili.70 Význam kmotrovství můžeme spatřit u 

Romů především v sociální rovině. Kmotr se stane osobou, která blízce spojena 

                                                 
67 APÁTHYOVÁ - RUSNÁKOVÁ, Z.: Kmotrovstvo, Metodologická príprava k výskumu, 
Slovenský národopis, č. 22, r. 1974, dosl. cit. str. 111, Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
68 Ottův Slovník naučný, 1899, dosl. cit., díl 14, str. 422 

69 Kodex kanonického práva, 1994, Hlava 4 Kmotři, § 874/3 
70 APÁTHYOVÁ - RUSNÁKOVÁ, Z.: Kmotrovstvo, Metodologická príprava k výskumu, 
Slovenský národopis, č. 22, r. 1974, str. 114, Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: kulturologické etudy, 
Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
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s celou rodinou. Vztah nejen mezi kmotřencem a kmotrem, ale i mezi celou jeho 

rodinou je jasně definován od křtu existuje mezi kmotrem a kmotřencem silné 

vědomí vzájemného vztahu.  

Romská societa má charakter rodové společnosti. Dominantním organizačním 

principem je zde příbuzenství. Apáthyová-Rusnáková dále uvádí, že jednotlivé 

romské osady, nacházející se na okrajích slovenských vesnic či na periferiích měst, 

jsou strukturovány na základě příbuzenského principu. Romská společnost je svým 

charakterem společnosti kastovní, mezi jednotlivými skupinami existuje určitá 

hierarchie.  

3.11.2 Kmotr 
 
Za kmotra obvykle bývá vybírán blízký příbuzný ze stejné rodiny jako je rodič 

dítěte. Kmotrovství věrně kopíruje kastovní systém. Mezi Romy běžně dochází 

k uzavírání sourozeneckého kmotrovství. Mezi dítětem a kmotrem, podle Hajské71, 

se vybuduje vztah, který je pro dítě závažnější a často i bližší než vztah mezi 

dítětem a skutečným pokrevním příbuzným, navíc se utuží vztah mezi těmito 

sourozenci, tj. mezi rodičem dítěte a kmotrem/kmotrou.  

 

„Mně šla za kmotru Margita, sestra tatínka. Měla jsem jí ráda, byla na mne 

moc hodná. Dostala jsem od ní jídelní servis jako svatební dar. Dodnes z něj 

jíme o Vánocích.“72 

 
                                                 
71 HAJSKÁ, Markéta. Fenomén kmotrovství a křtu v kultuře romských osad na východním 
Slovensku. Praha, 2003. 88 s. Diplomová práce. FHS UK In: Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
72 Moje matka potvrzuje formu sourozeneckého kmotrovství, záznam ze dne 12.1.2011. 
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Sňatek s dítětem vlastních kmotrů je považován za nepřípustný. 

U Romů nalézá Hajská také tzv. potvrzující kmotrovství. Myslí jím výběr 

kmotrů z rodiny už skmotřené v předešlé generaci. „Vyskytuje se zde z důvodů již 

výše uvedených, kdy se kmotři často vybírají v rámci jedné fajty či komplexní 

rodiny, lze se domnívat, že k volbě kmotra z takového rodiny dochází záměrně i 

zcela nahodile. Tento typ najdeme také v tradičním klientelistickém modelu 

neromských kmotrů, kdy kmotřená neromská rodina plnila funkci patrona romské 

rodině, a tento závazek přecházel z generace na generaci.“73 

Anotol uvádí, že Romové své kmotry v podstatě považují za příbuzné.74  Je 

nutné však rozlišovat, zda je kmotrem Rom, nebo nerom. 

 

„Já ani moji sourozenci nejsme křtění. Rodiče jsou pokřtěni oba. Myslím, že 

je to způsobeno komunistickou dobou, ve které jsme se narodili, křest již neměl 

takový význam jako dřív.“75 

 

3.11.2.1 Neromský kmotr 
 

 
 K volbě gadžovkého kmotra totiž často vedou Romy spíše ekonomické důvody, 

vzájemné vztahy jsou spíše klientelistické.  

                                                 
73 HAJSKÁ, Markéta. Fenomén kmotrovství a křtu v kultuře romských osad na východním 
Slovensku. Praha, 2003. 88 s. Diplomová práce. FHS UK In: Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 264 
74 ANTOL, P., Neznámi Rómovia, Bratislava 1992 In: Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
75 Bratr vypovídá, že tradice křtu se z naší rodiny ve třetí generaci smíšených manželství již 
vytratila. 
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V období první poloviny 20. století si Romové brali za kmotry bohaté sedláky. 

To byla jakási záruka, že rodina neumře hlady. „Gádžovský kmotr dal děcku nejen 

dáreček – peníze, šatičky, peřinku – ale když kmotřencovi rodiče a sourozenci 

neměli co jíst, nenechal je zahynout. Gádžovská kmotra poslala brambory, tvaroh 

kyselé mléko a podobně. My jsme jim za to chodili dělat na pole, do dvora, co 

potřebovali.“76 

 „Mít gadže za kmotra znamenalo určité přilepšení, a to nejen pro dítě, ale i pro 

rodinný rozpočet. Kmotr se musel o kmotřence v nouzi postarat, například dát mu 

jídlo a základní věci, když byl v takové situaci, že sám neměl. Na otázku, proč 

bylo výhodnější mít za kmotra gadže než Roma, informátoři z řad poválečné 

generace odpovídali: „Výhoda byla v tom, že nám dávali dárky ke křtu. „Cikáni si 

hodně brali gadže za kmotry, protože si mysleli, že když jim půjdou za kmotry, 

dostanou hodně peněz. Rodiče mi vybrali za kmotra pekaře, mysleli si, že nám 

bude pomáhat, ale špatně vybrali. Nepomohl a nic nám nedával.“77 

Tehdy pro Romy takové kmotrovství představovalo jistý zdroj obživy, neboť 

zaručovalo, že rodina bude moci ke kmotrům chodit pracovat. Vypomáhali u 

sedláků, ženy uklízely, praly, pomáhaly na poli. Muži potom dělali u neromů 

zemědělské i domácí práce, co se zrovna namanulo. Práce byly většinou sezónní 

záležitostí, přes zimu byl hlad a chodilo se k těmto rodinám prosit o jídlo. Romové 

představovali sice nejnižší, ale přesto důležitou součást ekonomiky. Na 

východoslovenském venkově, kde zcela převládal agrikulturní ráz, byli Romové 

                                                 
76  LACKOVÁ, E.: Gadžikane kirve Bara Šarošate (Selští kmotři ve Velkém Šariši), Romano 
Džaniben, 3/94, Sdružení tomistických studií, Praha 1994, str. 53-54, In: Jakoubek, M., Hirt, T., 
Romové: kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
77  HAJSKÁ, Markéta. Fenomén kmotrovství a křtu v kultuře romských osad na východním 
Slovensku. Praha, 2003. 88 s. Diplomová práce. FHS UK In: Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 267 
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pro statkáře i drobnější rolníky nezbytnou námezdní sílou. Navíc velmi výhodnou, 

neboť pracovali téměř zadarmo – zpravidla pouze za jídlo.  

Kmotrovství neromů nebylo pro Romy vždy výhodné. Lacková líčí tristní 

příběh, který se stal jejímu bratrovi. Jednou v zimě se kmotr rozhodl, že pojede do 

lesa na dříví a zavolal svého kmotřence, bratra Lackové, aby jel s ním. Při cestě 

vzhůru praskl tažnému volovi chomout a kmotr vyzval chlapce, aby rychle běžel 

domů pro nový. Zpotil se, pot z něj lil, a tak začal jíst sníh. Dostal zápal plic a za 

dva dny umřel. „Kmotr zaplatil pohřeb, ale co z toho?“ uzavírá Lacková78 

Jindy platil opačný případ: z kmotrovství neromů profitovala celá rodina. 

Hajská uvádí, že se stalo její informátorce, která měla za kmotru neromku, selku, 

která byla z dobrých ekonomických poměrů. Ostatním sourozencům šli za kmotry 

Romové. Sama hodnotila „patronaci“ gadžovské kmotry jako výhodnější: „Měla 

jsem to ze všech dětí nejlepší.“ Kmotra ji jako dítě existenčně zajišťovala, dávala jí 

oblečení, které prý někdy i kupovala, jiné dávala po svých dětech. Mohla si k ní 

také zajít pro jídlo. Z kmotrovství této neromky těžila později celá rodina. Když 

této kmotřence ve věku 6 let zemřela matka, kmotra se o ní začala starat o to více. 

„Byla to pro mě taková druhá máma. V tuhle dobu nosila oblečení nejenom mně, 

ale i mým sourozencům.“ Sourozenců bylo rovných dvanáct. „Těm ale nosila věci 

staré, záplatované, mně to nejlepší. Také jsme od ní dostávali jídlo. Bylo jí nás líto, 

tak nám vypomáhala. Když si ale otec našel novou ženu, už naší rodině nic 

nedávala. Mně ale byla nadále dobrou kmotrou.“79 

                                                 
78 Lacková, E.: Gadžikane kirve Bara Šarošate (Selští kmotři ve Velkém Šariši), Romano Džaniben, 
3/94, Sdružení tomistických studií, Praha 1994, dosl. cit., str. 54., In: Jakoubek, M., Hirt, T., 
Romové: kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
79 HAJSKÁ, Markéta. Fenomén kmotrovství a křtu v kultuře romských osad na východním 
Slovensku. Praha, 2003. 88 s. Diplomová práce. FHS UK In: Jakoubek, M., Hirt, T., Romové: 
kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 269 
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Nabídnutí kmotrovství je považováno za velkou poctu, je to důkaz toho, že si 

ho rodina váží. Kmotrovství se neodmítá, to by bylo považováno za urážku.  

Kmotrovský vztah je závazný po celý život. „Kdyby měl kmotřenec své vlastní 

děti a bylo mu nevím kolik let, pořád je pro něho kmotr někdo, komu musí 

prokazovat úctu – snad ještě větší než vlastnímu otci nebo vlastní matce. Ne 

nadarmo získává při křtu jméno po kmotrovi (po kmotře)“.80 Demeter líčí zvyk 

spojený se smrtí kmotrů: „Když kmotra nebo kmotr zemře a nedočká se svatby, 

kde kmotřenka ve svatební den ke kmotrovu (kmotřině) hrobu a položí na něj 

kytku, stejně jako by to udělala na hrobě otcově… Pokud je to chlapec, vezme 

láhev pálenky, vylije ji na hrob.“81 

Kmotr dává dítěti dárek ke křtu. Nejčastěji dává v den křtu ošacení a nějaký ten 

peníz. „V den křtu přinesla kmotra dítěti nějaké oblečky a peřinku. Kmotr a 

kmotra dávají svému kmotřenci „križmo“. Križmo je něco, na co si kmotřenec 

pamatuje celý život. Dostává je k významnému dni, například když jde poprvé do 

školy nebo když má patnácté nebo dvacáté narozeniny“.82 

 

3.11.1 Křest a jeho magický význam  
 

Pro Romy má křest magický význam. Zastává ochrannou funkci – dítě se 

dostane pod ochranu Boží a již na něj nemohou působit zlé síly, které by mohly 

                                                 
80  In: Demeter G.: Kirvo/Kmotr, Romano džaniben, 2/94, str. 38, In: Jakoubek, M., Hirt, T., 
Romové: kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
81  In: Demeter G.: Kirvo/Kmotr, Romano džaniben, 2/94, str. 38, In: Jakoubek, M., Hirt, T., 
Romové: kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
82 In: Demeter G.: Kirvo/Kmotr, Romano džaniben, 2/94, dosl. cit., str. 38,39, In: Jakoubek, M., 
Hirt, T., Romové: kulturologické etudy, Plzeň, 2004 dosl citace str. 257 
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dítě ukrást, vyměnit nebo očarovat. Tyto zlé síly, někdy nazývané bosorka, což 

jsou duše matek, které zemřely při porodu, nebo které porodily mrtvé dítě, a proto 

si přišly vybrat jiné. Mohou ublížit i matce tím, že jí seberou mléko. Unesou 

novorozence a místo něj pohodí své dítě, které je ošklivé, černé, má vyrostlé zuby 

a neustále pláče, je nemocné, má teploty. Mann popisuje, že když bosorka dítě 

vymění, není možné své získat zpět. V některých lokalitách však panují drastické 

praktiky, jak tvrdí Mann, že bitím bosorčina dítěte tak dlouho, až ho bosorka uslyší 

a přijde ho zpět vyměnit.83  Aby se výměně zabránilo, dávají matky dítěti pod 

peřinku různé ochranné předměty, např. hřebínek, protože bosorka se ráda češe, 

aby byla hezká, a přitom zapomene vzít dítě. Nebo nějaký železný předmět, 

protože je pevný a takového se bosorka bojí. 

Po křtu už nemůže zlá síla dítěti ublížit. Křest též symbolizuje přijetí do 

komunity.  

 

3.11.2 Hierarchie dětí 
 

Za dobře vychované bylo dítě považováno tehdy, když mělo svou rodinu v úctě 

a sebe samo vždy prezentovalo rodinou, ze které pocházelo. Mezi sourozenci je 

hierarchie podle pohlaví a věku. 

Velmi významné bylo v romské rodině postavení nejstaršího syna. Šebková  

uvádí, že každá romská rodina chtěla mít co nejvíce synů, což mělo za následek 

hned několik kladných důvodů. Fyzickou sílu ve sporech a bitkách, společenskou 

                                                 
83 KOVÁČ, Milan; MANN, Arne B. Boh všetko vidí : duchovný svet Rómov na Slovensku = O Del 
sa dikhel : romano paťaviben pre Slovensko. Vyd. 1. Bratislava : Chronos, 2003. 346 s. ISBN 80-
89027-06-7., str. 86 
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váhu a finanční zajištění, neboť synové, kteří dosud bydlí ve společné domácnosti 

odevzdávají peníze matce, a to i tehdy, kdy se ožení a přivede si nevěstu, která je 

novou posilou pro domácnost. 

Žlnayová  a Kuchař uvádějí, že tělesné tresty se při výchově používaly 

výjimečně, pouze v případě, kdy domluva nestačila. „Rodiče nás nikdy nebili. 

Romští rodiče netrestali děti bitím. Alespoň dříve ne. To už se muselo stát něco 

zvláštního, aby dítě dostalo výprask.“84 

K samostatnosti byly vychovávány spíše dívky, které brzy přejímaly 

odpovědnost za mladší sourozence.  

 Chlapec také neudělá takovou ostudu jako dcera, která bez souhlasu a vědomí 

rodičů otěhotní.  

 „Dříve byla romská děvčata poctivá. Neexistovalo, aby se holka s nějakým 

chlapcem milovala jen tak. Jestliže spolu něco měli, byla z toho obrovská veřejná 

ostuda, a buď spolu museli pak žít, anebo bylo děvče znemožněné někdy na celý 

život.“85  

 

„Když jsem chtěla jet se svým klukem na dovolenou, museli jsme se zasnoubit. 

Táta by nedovolil, abych jela jen tak, aniž bychom se zasnoubili. To mi bylo 18 

let.“86 

 

Nejstarší bratr má také výsadní postavení mezi sourozenci, kteří ho uznávají a 

podřizují se mu. Jestliže tuto úlohu nemohl plnit pro mentální nebo zdravotní 

neschopnost, jeho roli převzal další bratr v pořadí. Role staršího bratra, jak uvádí 

                                                 
84 LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997, č. 16, str. 30 
85 LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997, č. 16, str. 87 
86 Moje matka potvrzuje výše zmíněné, kdy byla do zásnub „poctivá“, záznam dne 12.1.2011. 
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Šebková, vycházela z předpokladu, že má ze sourozenců největší sílu a je 

nejzkušenější. Má právo mladším sourozencům rozkazovat a trestat je, usměrňovat 

jejich chování, organizovat jim práci, ale i je ochraňovat.  

Role nejstarší dcery je podobné jako nejstaršího bratra v zodpovědnosti za 

mladší sourozence, sestry mohla usměrňovat mladší sourozence a trestat je, nad 

mladšími bratry pouze dohlížela. Podle Žigové musela nejstarší sestra v již v útlém 

dětství umět uklízet, prát a ve 12 letech umět vařit.  Měla i za povinnost žehlit 

košile a kalhoty nejstaršího bratra, on ji zas kupoval „parádu“, aby jej dobře 

reprezentovala. Po svatbě její roli převzala mladší sestra. 

 

„Jsem nejstarší sestra. Starala jsem se o tři sourozence, rodiče oba pracovali, 

nešlo to jinak. Museli poslouchat, nebila jsem je, to nikdy, ani svoje děti jsem 

nebila. Poslouchali, protože věděli, že mají poslouchat. Co jsem sourozencům 

řekla, to platilo, neodmlouvali. My jsme měli dvě válendy, holky spaly spolu a 

kluci spali spolu v dětským pokoji až do svatby. Já jsem se v noci bála jít na 

záchod po tmě. Takže jsem vždycky vzbudila sestru a šla se mnou bez řečí. 

Kolikrát ona ani čůrat nechtěla. Tak tam stála a čekala. A pak jsme si šly zase 

lehnout.“87 

 

3.12 Odpuštění a usmíření 
 

Odpuštění a usmíření je pro Romy velmi důležité. Původ tohoto rituálu je z 

dob, kdy byli Romové zcela izolovanou skupinou, a proto museli být mezi sebou 

                                                 
87 Moje matka vypovídá o roli nejstarší sestry, záznam ze dne 12.1.2011. 
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velmi solidární. Nemohli spolu žít v nesvárech, protože v komunitě, ve které žili, 

byli zcela závislí.  K posílení vztahu mezi lidmi v komunitě či rodině využívali 

Romové vánočního času. Chodili jeden druhého odprošovat, ať byli sebevíc 

znesvářeni, aby si odpustili.88  

 

„Odpuštění je automatické, vždyť jsme rodina.“89 

 

3.13 Úmrtí 
 

Mimořádnou pozornost Romové věnovali obyčejům při úmrtí člověka. 

Zachovávají představu, že pro umírajícího si přichází někdo z dříve zesnulých 

členů rodiny, který u něj zůstává až do pohřbu. Poté ho odvádí na onen svět. 

Většinou je viděn pouze umírajícím anebo dalšími blízkými členy rodiny. Také ho 

může vidět pes či černá kočka. Krůzová popisuje, že sen o hadu či jámě jsou sny, 

které předpovídají blízkou smrt. „Blížící smrt je pro obyvatele v Bystranech téměř 

jistá, pokud do místnosti oknem vlétne černý ptáček (kálo čiriklóro). Tím může být 

i sám zemřelý příbuzný, jehož duše se proměnila v černého ptáčka, který zaklepe 

na okno nebo vlétne do domu, aby tam mohl zvěstovat dalekým příbuzným, že 

zemřel. Jedna romská píseň zní: „Oda kalo čirokloro lidžal mange mro iĺoro, 

lidžal, lidžal, jak ov pejĺa, mre romeske andre žeba. Oda kalo čirokloro, mangel 

mandar mro iĺoro, mangel, mangel, sig te merav, jak mre čhave te na dálav. Což 

                                                 
88 My, když se s mámou pohádáme, neexistuje, abychom se na sebe hněvaly. Když se rozcházíme, 
usmíříme se a políbíme. Co kdyby se něco stalo a třeba bychom se už neviděly, to bychom si ani 
jedna nevzala na svědomí. Víme, že se máme rády a žádná hádka, prostě nic to nemůže změnit. 
Tak to mám  i s bratry. 
89 Bratr smysl odpuštění potvrzuje, záznam ze dne 12.1.2011. 
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v překladu zní: „Ten černý ptáček odnáší si mé srdéčko, bere si ho, odnáší, kam 

spadlo, mému muži do kapsy. Ten černý ptáček, žádá si ode mne srdce, chce, 

abych honem umřela a neviděla své děti“.90  

Stejným zvěstovatelem může být pes, kočka, v některých lokalitách i 

mouchy.“91  

Když poznají příbuzní, že umírajícímu není pomoci, snaží se mu poslední 

trápení usnadnit. Je vybrán pouze jeden člen rodiny, který má absolutní důvěru se 

o umírajícího postarat.  

 

„Potom když bylo s nima zle, když maminka s tatínkem umírali. Tatínek ty 

čtyři měsíce jsem tam ho chodila mejt. A to se nestyděl, že ho ženská, Češka, že 

ho musí mejt, celýho, obnaženýho. Protože měl ke mně důvěru. Jinak by shnil 

zaživa. Od nikoho jinýho by na sebe nedal sáhnout. Pak mi řekli na poslední vůli 

svojí. Máma jeho. Vidíš, Daničko, já jsem tě vždycky odstrkovala a ty jsi ke mně 

byla nejlepší. Děda mi dal knížku, co si naspořil, abych to nikomu neřikala a já 

jsem to nedokázala a dala jsem jí Margitě, protože to byla jeho dcera. 

Nedokázala jsem si je nechat, přestože byla na moje jméno už udělaná. Bylo tam 

70 tisíc. A nenechala jsem si je. Neměla bych tu odvahu, jsem je ctila jako svoje 

rodiče, jako manželovy rodiče. Nenechala bych si od nikoho zaplatit. Já pomůžu 

cizímu natožpak svýmu. Manžel mě měl rád, protože věděl, že jim posloužím, 

                                                 
90 DAVIDOVÁ, E., Jurková Z.: Hudba a písňový folklór Romů, In: LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. 
Romové - O Roma : Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a Moravské zemské muzeum, 
1999. 90 s. ISBN 80-58956-14-4, dosl. citace str. 61 
91 KRŮZOVÁ, Gabriela. Vybrané rodinné tradice a zvyky u slovenských Romů. Praha, 2007. 123 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, dosl. citace str. 100 
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když to nedokážou tamti. Ono jim v tom něco bránilo. Manžel, ten mi to nikdy 

nezapomněl.“92 

 Až do pohřbu (od chvíle skonu) u mrtvého bdí - vartují.  

 

3.13.1 Vartování 
 

Vartování má svá pravidla. Krůzová popisuje vartování v Bystranech takto: „Po 

tři dny a tři noci je mrtvý vystaven v otevřené truhle v jeho vlastním domě. 

Scházejí se u něj dospělí členové jeho široké rodiny a vartují. Rakev je obklopena 

svíčkami, pod rakví je položena nádoba se studenou vodou (má zmírnit zápach a 

nadutí těla mrtvoly). Pravým důvodem vartování je strach ze zemřelého – mula.“93 

Dále Krůzová popisuje, že vartování má svá specifika, každý kdo přistoupí 

k mrtvému, dotkne se jeho ruky nebo čela, rozloučí se s ním a poprosí ho o 

odpuštění. Nejbližší příbuzní ho políbí. Nepřátelé a dlužníci přicházejí splatit svůj 

dluh. Pozůstalí mohou nebožtíkovi do ucha pošeptat nějaký vzkaz pro zemřelé, 

kteří již přebývají na onom světě. Ženy se u nebožtíka modlí. Muži hrají karty. 

Vyprávějí se příhody ze života zesnulého, nesmí se zpívat, tancovat, přiťukávat 

skleničkami, vařit jídlo. To přinášejí příbuzní z jiného domu. Před vypitím své 

první skleničky každý trochu odlije na památku zesnulého nejdříve na zem se 

slovy: „Ať je mu země lehká“.  Zdržují se v místnosti, kde je uložen mrtvý nebo 

v sousední, ale vždy tak, aby na něj viděli. Krůzová dále popisuje, že v Bystranech 

se na mrtvého nesmí nikdo dívat skrze okno, protože v místnosti je smrt. Je zde 

                                                 
92 Babička vypráví, jak se starala o rodiče svého manžela až do dne pohřbu, záznam ze dne 
12.1.2011. 
93 KRŮZOVÁ, Gabriela. Vybrané rodinné tradice a zvyky u slovenských Romů. Praha, 2007. 123 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, citace str. 100 
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také zvykem odstřihnout zemřelému pramínek vlasů, který vložený do peněženky 

přináší štěstí. Dále Krůzová popisuje, že lze přítomnosti mrtvého využít i k černé 

magii, když se tajně získaná fotografie nepřítele nepozorovaně strčí do rakve 

zemřelého, způsobí mu tak smrt. 

 

 „Ona ležela na svý postely, upravená, oblečená. Oni totiž vždycky si svojí 

mrtvolu umejou, upravěj, natočej jí vlasy, upravěj jí, aby do rakve šla krásná, 

čisťounká, oblečená, umytá. Doma si jí samy dcery umejou, nebo i nevěsty 

můžou pomáhat. Moje maminka s tetou Margitou, jako s dcerou babičky, jí 

umyly, nažehlily, co bylo potřeba. Ta měla kompletně oblečení. Češi to nedělaj, 

aby dali spodní prádlo, ty to odbydou jenom ať je to navrch a hotovo, tak cikáni 

ne. Ten jde tak jak chodil, tak půjde do hrobu. Kalhotky, podprsenku, punčochy. 

Všechno musí mít tak jako když žil a chodil. Na ustlaný posteli, přehoz, babička 

ležela na tý posteli, já jsem byla malá holka, já si to pamatuju, kolem ní byly 

svíčky. V obýváku, seděli synové u stolu, jedli, pili, manželky zpívaly. Jako by se 

všichni s tou babičkou loučili a vyprávěli si, co s ní zažili. Děti pak poslali domů. 

Maminka zůstala s tátou u tý babičky.“94 

  

„Maminka se nebála mrtvol jako mrtvejch.  Nebojíš se tý mrtvoly, protože ta ti 

neublíží, ani se nebojíš toho ducha přímo jako jejího ducha, že by ti ublížil, ale je 

to takovej zvláštní pocit a ten pocit jsem měla i já. Když je někdo strašně blízkej 

tvýmu srdci, nedokážeš vzít parte do ruky a přečíst si ho. Vlastně je to určitej 

druh strachu.“95 

                                                 
94 Teta popisuje vartování u babičky, záznam ze dne 12.1.2011. 
95 Moje matka potvrzuje bázeň z mrtvých, záznam ze dne  12.1.2011. 
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3.13.2 Duchové mrtvých předků – mulo 

 

 

„Když mi umřela babička Karlička, to byla Češka, maminky maminka. My jsme 

nevěděli, že už je mrtvá. Manžel šel do sklepa s dětmi pro něco, já jsem vařila 

večeři,  rádio se vyplo. A já jsem se nedokázala od toho kuchyňskýho stolu otočit, 

jako že babička tady sedí u stolu, běhal mi mráz po zádech, zvláštní pocit, 

neměla jsem se čeho bát, důvod ke strachu nebyl, prostě mně to přišlo, že se se 

mnou chtěla rozloučit. Manžel s dětmi přišel a ve chvíli, kdy otevřel dveře, se to 

rádio zase samo zaplo a ten pocit zmizel.“96 

 

Vánoční vzpomínání souvisí s vírou Romů. Věří, že duše člověka přesahuje a 

existuje i po odchodu těla na onen svět. Romové říkají duchům mrtvých předků 

mulo97 a snaží se být s muly zadobře, aby jim mulové neškodili.  

Mulo může být označováno i mrtvé tělo člověka. Když umírající vydechne 

naposledy, neotevírají se okna, protože mrtvý by napuchnul. Romové věří, že duše 

člověka zůstává v těle až do pohřbu.  

Mulo zasahuje do života pozůstalých, existuje velké množství obyčejů, které 

Romové uskutečňují od skonu zesnulého do pohřbu a ještě nějaký čas po něm 

s cílem si mula udobřit a usmířit, zabránit mu, aby ubližoval druhým. 

                                                 
96 Moje matka popisuje setkání s mrtvou babičkou, záznam  ze dne 12.1.2011. 
97 RAICHOVÁ, I.: Romové a náboženství, In: LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : 
Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-
58956-14-4, str. 67 
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O Vánocích si je usmiřují tím, že jim dávají na okno nebo do koutů pokoje 

jídlo, aby je nechodili strašit. O Vánocích si o nich povídají a vzpomínají na ně. 

„Všichni Romové, co jich na světě je, věří, že duše mrtvých, mulové, se vracejí na 

zem a pouštějí hrůzu na živé. Vracejí se z různých důvodů. Chtějí se pomstít 

někomu, kdo jim ublížil nebo zůstal něco dlužen, nebo je něco trýzní, nesplnilo se 

jim nějaké přání, nebo se jim stýská po příbuzných. Mstiví mulové pustí na 

člověka takovou hrůzu, že ztratí řeč a může i onemocnět, nadělají mu modřiny, 

svedou ho z cesty, házejí nádobí, chřestí na půdě řetězy a vyvádějí všelijaké 

mrtvolné skopičiny.“98  

 

 „Ten svítil celý noce, ten se bál mrtvých. O dušičky jsem ho musela držet za 

ruku. To ať jsem měla šichtu jakoukoliv, tak o ty dušičky 2. listopadu, jsem si 

vzala volno i ten druhej den a držela jsem ho za ruku. A musela jsem mu číst 

otčenášky z takový malý knížečky modlitební. On se hrozně bál. A já mu říkám: 

„Prosim tě, dyť ty ti nemůžou ublížit“ a on jenom to slovo. Oni to mají v krvi, 

oni se bojej všichni, od dítěte po stáří. Oni tomu říkaj mula.“99 

 

Krůzová popisuje, že ohlášením přítomnosti mula může být také to, když se 

„nečekaně otevřou samy dveře, rozbije se zrcadlo, spadne obraz, třesou se talíře 

v kredenci, rozbije se skleněný pohár nebo vypadne žhavý uhlík z kamen, je slyšet 

neznámý, strašidelný smích.“ 100  Dále popisuj Krůzová smrt jako starou ženu 

v černých otrhaných šatech, nebo jako ženu celou v bílém. Bílá bývala barvou 

                                                 
98 LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997, č. 16, str. 72 
99 Babička popisuje strach z mulo mého dědy, záznam ze dne 12.1.2011. 
100 KRŮZOVÁ, Gabriela. Vybrané rodinné tradice a zvyky u slovenských Romů. Praha, 2007. 123 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, str. 100 
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smutku. Dále uvádí, že smrt, ať už zoomorfní, či antropomorfní personifikované 

představě, přichází pro člověka, aby ho povolala na jiný svět.“101  

Po nějakém čase po pohřbu navštíví nebožtík pozůstalé, aby jim sdělil, jak se 

mu pohřeb líbil. Svou přítomnost projevuje různými znameními, zvuky, zjevuje se 

ve snech. Romové také dodržovali zvyk při úmrtí, kdy pálili osobní věci 

zemřelého. 

Mrtvému se do rakve vkládají jeho osobní i hodnotnější předměty např. prsteny, 

náušnice, hodinky, housle, někdy Bible. Když zemřelo dítě při porodu, do hrobu se 

mu vložila malá panenka, aby si dítě nevzalo na onen svět sourozence. Zesnulému 

se do ruky dávají drobné mince. 

Pohřby Romů bývají různě nákladné. V den pohřbu se sejdou všichni blízcí i 

vzdálení příbuzní, sousedé. Krůzová uvádí, že v Bystranech se dodržuje zvyk, že 

kdo se pohádal se zemřelým a zařekl se, že na jeho pohřeb nepůjde, musí skutečně 

zůstat doma, protože ostatní mu v příchodu na pohřeb zabrání. Nad otevřenou 

rakví se s nebožtíkem za všechny pozůstalé rozloučí velmi emotivním projevem 

jeho nejbližší či nejoblíbenější příbuzní. Hudebníci zahrají nebožtíkovu 

nejoblíbenější píseň. Po zavření rakve do místnosti vstoupí kněz a pokropí ji. Při 

vynášení je nutné s rakví zatřepat o práh, aby zemřelý věděl, že se již má odebrat 

na druhý svět a více se na tento svět nevracet.  

V mnoha obcích byli Romové a někde stále ještě jsou pochováváni odděleně od 

gadžů, nejčastěji u zdi, na okraji hřbitova.  

Krůzová popisuje, že v Bystranech se cestou ze hřbitova sype na silnici mák 

nebo popel, aby tak zabránili nebožtíkovi se za nimi vracet. Musel by nejprve 

všechen mák a popel posbírat.  
                                                 
101 KRŮZOVÁ, Gabriela. Vybrané rodinné tradice a zvyky u slovenských Romů. Praha, 2007. 123 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, str. 100 
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Po pohřbu se obvykle připravuje pohřební hostina doma. Krůzhová uvádí, že 

některé rodiny připravují hostinu v restauraci či v kulturním domě.   

U Romů je všeobecně rozšířená víra, že po pohřbu přijde nebožtík poděkovat za 

uspořádaný pohřeb nebo naopak vyjádřit svou nespokojenost. Mula je možné 

zahlédnout jako siluetu, které není nikdy vidět do tváře. Mulo může na sebe vzít i 

cizí podobu. Krůzová uvádí, že v Bystranech lidé věří, že se může zjevit také jako 

velká černá kočka nebo velký černý pes. Někdy může být i bez hlavy. Svoji 

přítomnost a kontakt s pozůstalými projeví mulo tak, že se druhý den ráno objeví 

na těle pozůstalého flek nebo modřina.102 Druhý den zapálí ten, kterému se zdálo o 

mrtvém, u jeho fotografie svíčku. Některé ženy tvrdí, že když porodily, zmizel i 

mulo, šlo často o jejich zemřelé rodiče. Tuto skutečnost je možné vysvětlit, že se 

mrtvý převtělil do jejich narozeného dítěte.  

Mula je možné rozdělit na dobré, kteří přicházejí něco sdělit, poradit nebo 

potěšit. Naopak mulové zlí chodí strašit, dusit. „Tento projev je často 

pokračováním předchozích nepřátelských vztahů, nebo může být způsoben 

zanedbáním nějaké povinnosti živých vůči mrtvému. Mrtvý může být také 

rozzloben kvůli porušení nějakého jím daného zákazu, nebo může živého vinit za 

svou tragickou smrt.“103 

Při podezření z návratu zemřelého se posypává podlaha v místnosti popelem a 

když jsou ráno v místnosti stopy, je to znamení, že mrtvý je navštívil. Když mulo 

vyžaduje po pozůstalých nějako věc, kterou mu nedali do truhly, zanesou ji na 

hřbitov a zakopou do hlíny na jeho hrobě. Jinak by jim tento předmět nepřinesl 

                                                 
102 KRŮZOVÁ, Gabriela. Vybrané rodinné tradice a zvyky u slovenských Romů. Praha, 2007. 123 s. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, str. 104 
103 MANN, B. A.: Obyčejové tradicie při mŕtvom a pohreb Romov na Slovensku, In: Muzeá a 
etniká,  Bratislava 2001, dosl. cit. str.114  
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štěstí ale smrt. Pokud je ani poté mulo nechce opustit, poprosí kněze, aby jim dům 

vykropil svěcenou vodou a odsloužil mši svatou. Mulové se dle Romů dají 

odhánět také pliváním, a proto je u nich plivat na zem dovoleno. Před muly chrání 

též světlo, takže se v některých rodinách po pohřbu nebo při zjevování mulů 

několik dní v noci svítí.104 

 

„Já jsem donedávna neznal význam slova mulo. Nikdy jsem to slovo doma 

neslyšel. Ani vartování, nikdy jsme o tom doma nemluvili.“105 

 

 „Myslela jsem si, že se bojí jen ti, kteří jako děti zažili vartování na vlastní 

kůži. Myslela jsem si, že to v nich zanechalo špatnou vzpomínku či nějaké 

trauma, a proto se bojí. Jako dítě jsem se nebála. Přišlo to, až když jsem byla 

dospělá. Nevím přesně kdy. Začala jsem bát se tmy, bála jsem se být sama. 

V noci jsem měla rozsvícené noční světélko, aby nebyla úplná tma. Vloni jsem 

babičce řekla, že jsem se doma lekla dítěte. Myslela jsem to tak, že jsem ráno 

vstala, byla ještě tma, šla jsem na záchod, a když jsem vycházela ven, uviděla 

jsem dceru, které jsem se hrozně lekla. Stávalo se mi to často. Moje děti už vědí, 

že ke mně nemohou jen tak přijít, ale musí už od dveří mluvit nahlas. Kolikrát 

přišly až ke mně a já jsem se tak lekla, že jsem polekala i je. Babička to 

pochopila jinak, to, co řekla, mě utvrdilo, že se bojím jiného svého dítěte. Svého 

zemřelého dítěte. Holčičky, která zemřela po porodu, neukázali mi ji a ani jsem ji 

řádně nepohřbila. Babička zapálila svíčku a modlila se, aby ode mne odešla, 

                                                 
104 MANN, B. A.: Obyčejové tradicie při mŕtvom a pohreb Romov na Slovensku, In: Muzeá a 
etniká,  Bratislava 2001, dosl. cit. str.114 
105 Bratr potvrzuje, že ve třetí generaci naší rodiny se již zcela vytratila romská tradice vartování, 
záznam  ze dne 12.1.2011. 
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navždy. Říkala, že s ní nemůžu jít, protože mám jiné dvě zdravé děti, že ona byla 

hodně nemocná a musí jít za dědou a všemi, co na ní čekají. Rozplakala jsem se. 

Od té doby se nebojím. Vím, že už nepřijde.“106 

 

Strach z návratu zemřelého je tak silný, že nedovoluje Romům darování 

orgánu, protože mrtvý by si pro chybějící orgán mohl přijít. Raichová uvádí, že 

pro Romy je křesťanská doktrína vzkříšení naprosto nežádoucí, neboť není nic 

horšího než hromadný návrat duchů, přicházející mezi živé. Pro Romy není 

pohřební rituál pouze zabezpečením toho, co bude zesnulý po smrti potřebovat, ale 

i zároveň cestou do světa gadžů, ze které již není pro Roma návratu do jeho 

původní romské komunity. Mnohé květinové věnce, které Romové dávají na 

hroby, mají podobu brány, skrze kterou mrtví vcházejí nenávratně do jiného 

světa.“107 

Raichová popisuje, že zvyky spojené s pohřebním obřadem se u jednotlivých 

romských skupin značně liší, ale koncept zůstává stejný, tzn. „Romové se snaží 

vyprovodit nebožtíka do hrobu tak, aby neměl žádný důvod se na tento svět vracet. 

Do rakve jej oblečou do jeho nejlepších šatů, dají mu s sebou předměty, které měl 

nejraději, hlasitě mnohdy a ž teatrálně jej oplakávají, aby je nemohl nařknout 

z toho, že jim na něm nezáleželo, kropí jeho hrob pálenkou, aby neměl nedostatek 

a někde mu ze stejných důvodů v pravidelných intervalech přinášení na hrob jídlo. 

Hmotný majetek mrtvého včetně jeho příbytku se mnohdy ničí, z toho důvodu, aby 

                                                 
106 Popisuji vlastní zkušenost s duchem mrtvých. 
107 RAICHOVÁ, I.: Romové a náboženství, In: LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : 
Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-
58956-14-4., dosl. cit. str. 67 
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si ho mrtvý nepřišel dožadovat na tom, komu byl svěřen. Peníze, které po mrtvém 

zbyly, se rychle u gadžů utratí a přestanou tak symbolicky mrtvému patřit.“108 

 

„Od tý doby, co tatínek umřel, tak já ten pocit strachu z mrtvejch nebo vzít do 

ruky parte nebo jít na hřbitov nemám. Já mám takovej pocit, že tatínek je v nebi 

a že mě ochraňuje a že by nedovolil nikomu, aby mi ublížil, aby mě strašil v noci. 

Já jsem strašně nerada byla sama v noci, musela jsem si svítit. Ten pocit 

stísněnosti, zvláštní, tak ten nemám“.109 

 

 

4. Gadžo, Rom nebo cikán?  
 

 „Pravdou, kterou si Češi snad nikdy nepřiznají je, že Romové Čechy (a 

všeobecně euro-americkou kulturou) hluboce pohrdají, neboť je považují za 

kulturu, jíž jsou zcela cizí pravé hodnoty lidského života. Věčným zdrojem smíchu 

mezi Romy na adresu gadžů je věčná česká chamtivost. Patolízalství, donašečství, 

snaha vyšplhat se tomu druhému po zádech pro vlastní tučnější zisk a všechny 

formy honby za bohatstvím. Romové pohrdají Čechy za to, že neumí držet slovo, 

že sami kradou a přitom si osobují právo Romy soudit. Naprosté pohrdání pak ze 

strany Romů přináší Čechům jejich chování k postiženým, starým, nemocným. V 

                                                 
108 RAICHOVÁ, I.: Romové a náboženství, In: LÁZNÍČKOVÁ, Ilona, et al. Romové - O Roma : 
Tradice a současnost . Vyd. 1. Brno : SVAN a Moravské zemské muzeum, 1999. 90 s. ISBN 80-
58956-14-4., dosl. cit. str. 67 
109 Moje matka popisuje ztrátu strachu z mulo, potvrzuje víru v posmrtný život, záznam  ze dne 
12.1.2011. 
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tradiční romské rodině a společnosti je nutno se postarat o všechny - včetně 

přestárlých rodičů a mentálně retardovaných dětí.“110  

Kuchař uvádí: „Mladí Romové se opakovaně přesvědčují, že většina 

příslušníků majority nerozlišuje mezi Romy podle osobních vlastností a kvalit, ale 

že všechny Romy „házejí do jednoho pytle.“ 

„Romové … jsou nešťastní, že je veškerá populace bere jako jeden celek“111 a 

„těžce nesou, že většinová populace nečiní rozdílů mezi… skupinami, které mezi 

sebou téměř nekomunikují… ani se vzájemně nestýkají“112 , které „se od sebe 

distancují“.113 

Výstižný popis ukazuje Lacková, která uvádí, že Romové jsou nejchoulostivější 

na to, když se o nich řekne cikán. „To je tak ponížené a zneuctěné slovo, že nám 

zní jako nejhorší nadávka. Jak by ne, když Slováci říkají namísto nelži necigaň. 

Anebo špinavý jako cikán, otrhaný jako cikán, hladový jako cikán, krade jako 

cikán, nepořádek jako v cikánském táboře! Jak se potom ti Romové, kteří nejsou 

ani otrhaní, ani špinaví, ani nelžou, ani nekradou, nemají cítit dotčeni, když se o 

nich řekne cikán? 114 

 

                                                 
110 názor paní Samkové-Veselé, http://romove.radio.cz/cz/clanek/18875 
111 GORAL, L.: Romové a Evropa, In: ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu : 
multikulturní výchova v praxi. Vyd.2. Praha : Portál, s.r.o., 2008. 273 s. ISBN 978-80-7367-182-2., 
str. 75 
112 GORALl, L.: Romové a Evropa, In: ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu : 
multikulturní výchova v praxi. Vyd.2. Praha : Portál, s.r.o., 2008. 273 s. ISBN 978-80-7367-182-2., 
str. 75-76 
113 HŰBSCHMANNOVÁ, M., ŘEHÁK, J.: Etnikum a komunikace. K projektu výzkumu Romů v 
ČSSR, Sociologický časopis 6/1970, str. 248-559 
114114 LACKOVÁ, E. – Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, 1997, č.16, str.89, 54 
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„Manžel vždycky říkal:“Já jsem čistokrevnej cikán, žádnej Rom. Za svou 

identitu se nestydim, jsem snědej“. Nikde v žádnejch organizacích se 

nesdružoval“.115 

 

„Moje děti se snad nikdy nesetkaly s tím, že by jim nadávali cikáni. Já jsem 

ten problém měla. Jednou dokonce i v práci. Ale to byli lidi s nízkým IQ. Ženská 

vožralka, děti feťáci, pod důstojnost lidí žijou a ta si dovolila mě urazit, že jsem 

cikánka. Mě to urazilo, protože já jsem se jako cikánka nikdy nechovala, nikdy 

jsme tak nežili, ani moje děti. Vlastně mi může jenom závidět. Mojí úroveň, mojí 

inteligenci, to ona nedosáhne.“116 

 

„To mi řekla učitelka, jedna, ve škole. Mě to strašně mrzelo, protože já jsem 

tu učitelku měla moc ráda. Ona vlastně před celou třídou mě chválila, jak 

chodím čistě, krásně oblečená, já jsem měla stejný boty v 8. třídě jako měla ona. 

To se tenkrát nosili gondoly lodičky a ona mě chtěla pochválit a řekla: „ty vůbec 

nesmrdíš jako cikánka. Ty jsi tak hezky oblečená.“ Ona mě pochválila a mě to 

bolelo. Neplakala jsem to ne, ale mrzelo mě to. Že nesmrdím.  Dyť já jsem byla 

úplně normální dítě jako všechny ostatní.“117 

 

                                                 
115 Babička vyvrací tvrzení Lackové, že jsou choulostiví, když se o nich řekne cikán, záznam cne 
12.1.2011 
116 Moje matka vyvrací tvrzení babičky, že označení cikán je lepší než Rom, záznam  ze dne 
12.1.2011.  Postoj mojí maminky by se dal shrnout jako: výhra je, když nejsem ani jedno.   
117 Teta popisuje školní zážitek, kdy byla označena za cikánku, záznam ze dne 12.1.2011.  
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 „Ti slušní cikáni o sobě nemluvěj jako cikáni a ani se tak nechovaj a snažej 

se zařadit sami.“118 

 

„Já jsem měl s dědou pěknej vztah. Když jsem přijel z vojny, tak jsem se stavil 

u něj doma. Když jsem šel z nádraží domu, tak jsem se tam pokaždý zastavil. 

Popovídali jsme si jak s dědou, tak s babičkou. Myslím si, že i on ke mně měl 

nějakej hlubší vztah. Možná jedinej jsem do hloubky viděl ty jeho zdravotní 

komplikace a potíže, co na starý kolena měl. Jako byly ty proleženiny, to asi 

nikdo z vnoučat možná ani neviděl. Bavili jsme se téměř o všem. I o ženskejch, o 

sexu ani ne. Já jsem v tý době měl jinej problém, protože jsem chodil s bílou 

holkou a možná jsem se styděl za to, že děda je cikán. Že jsem jí tam za jeho 

života nikdy nevzal. To mi přišlo líto, protože ona by ho bejvala ráda poznala, i 

přesto že její brácha byl v tý době mezi skýnama. V tomhletom byla moje jediná 

chyba, že jsem jí nevzal k dědovi. Ale vrátit se to nedá. Takže moje žena, se 

kterou jsem ženatej devět let a jsme spolu šestnáct, tak mýho dědu zná jenom 

z mýho vyprávění a z fotek.“119 

 

„Všichni jsme se styděli a styděli jsme se za to, že se stydíme. Děda byl skvělej 

člověk. Měl nás všechny rád. Když nás s ním viděli kamarádi, ptali se, jak to, že 

je černej? Tak jsme říkali, že je opálenej, že není cikán a že my taky nejsme. 

Všichni si myslí, že cikáni jsou špinaví, hloupí a že kradou. Kdo by s nimi chtěl 

být spojován, když nemusí. Když to na něm není vidět, když má tu možnost, že si 

může vybrat. Co by za to kdejakej cikán dal, aby to na něm nebylo vidět. Aby byl 

                                                 
118 Postoj mého bratra k cikánům jako takovým, záznam ze dne 12.1.2011.   
119 Bratr popisuje vztah s dědou, záznam ze dne 12.1.2011. 
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cikán, když chce, když je mezi svýma, a nebejt cikán, když je sám. Má to v životě 

mnohem jednodušší. Nikdo k němu nemá předsudky ještě než promluví. Kdyby si 

moje dcera přivedla domů cikána, nebyla bych ráda. Začalo by to všechno znovu. 

Každá máma trpí, když jejímu dítěti nadávají do cikánů.“120 

 
„Já velice lituju toho, že ten můj muž tady není. Teď bysme měli krásný žití, 

my jsme měli vždycky krásný žití. Ale manžel měl malej důchod, tak jsem dělala 

tři práce. Přála bych každý babičce, která má děti, aby žila tak jako já. Já mám 

tak spokojenej život, že se mi tady odtud nebude chtít odcházet. Děti mám moc 

hodný, vnoučátka taky. Už mám patnáct pravnoučat. Která babička se může 

pochlubit s takovýmhle milionářstvím. Která? Co dítě, to milion. Takový byl můj 

a manželův život. Já bych si ho vzala znova, já bych si jinýho nevzala. NE!“121 

 

Pokud člověk neprožije, jakému pohrdání museli během historie až do 

současnosti čelit, jen stěží pochopí to, co oni opravdu cítí.  

 

 

5. Postoj k náboženství a víře v mé 
rodině 

 
 Zajímavá jsou zjištění ohledně náboženství a víry v Boha. Generační přenos 

víry nebyl kromě křtu zajištěn. U každého člena rodiny jde o samostatné hledání. 
                                                 
120 Připojuji vlastní komentář k již řečenému. 
121 Výpověď babičky o manželství s dědou, záznam ze dne 12.1.2011. Děda zemřel před patnácti 
lety. Babička se o dědu starala až do jeho smrti, přestože měl velké zdravotní potíže. Babičku má 
celá rodina ve vysoké úctě.  

   66 
 



Většina členů rodiny se modlí a volá po Bohu v nejtěžších chvílích a strastech 

života. Kostel však rodina pravidelně nenavštěvuje. Pokud ano, tak členové rodiny 

upřednostňují v kostele atmosférou, vůní a jistou bázeň před Bohem před učením a 

výkladem písma. Křesťanské učení již druhá generace téměř nezná. Ve třetí 

generaci je významný protiklad, kdy jeden ze sourozenců tvrdí, že je ateista, druhý 

se hlásí ke křesťanství. 

 

6. „Rozpouštění“ romských tradic a 
zvyků v mé rodině 

 
Historicky první smíšené manželství mojí babičky a dědy, tedy Roma a neroma, 

vzniklo v 50. letech 20. st. Téměř celá široká rodina žije na Kladně. Z jejich 

výpovědí i vlastní zkušeností jsem zjistila, že v rámci jedné rodiny byly romské 

tradice v průběhu několika generací téměř potlačeny. Možná byla tato situace 

zapříčiněna nevhodným přijetím majoritní společnosti, možná chyběla ukotvenost 

rodiny přicházející ze Slovenska, kde nebyly tradice tak důrazně uplatňovány. 

Nicméně v rodinných „kořenech“ se dodržovaly zvyky jako jsou například 

mangavipen, křest a s ním spojené kmotrovství, dodržování zvyků při úmrtí, 

hierarchie dětí, vartování, neobnažování se před dětmi. Stopy těchto zvyků byly 

ještě patrné v manželství babičky a dědy. V dalších generacích přetrval zvyk jako 

rituální čistota pokrmů, zásada, při níž o domácnost a výchovu dětí pečuje 

převážně matka s nejstarší dcerou, řádné zasnoubení „pytanky“v kruhu širší 

rodiny, po kterém měli snoubenci první sexuální styk, tradice společného soužití 

manželů až po řádném svatebním obřadu.  
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Zajímavé jsou tradice a zvyky, které se dodnes objevují v rodině víceméně 

nevědomky: vysoká míra pohostinnosti, kterou spatřuji u každého člena rodiny, 

solidarita a bezvýhradná ochota pomoci svému příbuznému, stejně tak úcta ke 

stáří. V rodině se nevyskytuje případ, že by byli staří lidé odloženi do domovů pro 

seniory nebo děti do dětských domovů. Tento jev, který se běžně objevuje 

v majoritní společnosti, je pro všechny členy romské rodiny naprosto 

nemyslitelný. Rozvodovost v rodině se vyskytuje spíše ojediněle. Vztahy v rodině 

jsou vřelé. Když se slaví svátky či jiné významné události schází se celé široké 

příbuzenstvo. U některých členů v rodině je patrný strach z mulo. Ne u všech, ale 

u většiny. V mladších generacích nenalezneme žádné prvky z tradic týkajících se 

křtu, ani z tradic spojených s narozením dítěte. Při úmrtí člověka, k němuž nyní 

často dochází v nemocnicích, není již možné několikadenní vartování. Proto se 

tento zvyk už v rodinách neobjevuje. Pohřby jsou událostí, kdy se sejde široké 

příbuzenstvo 122 , aby se rozloučilo se zesnulým, poté se koná bohatá pohřební 

hostina. 

Asimilaci s majoritní společností byla rodina plně nakloněna již od prvního 

smíšeného manželství Roma a neroma. Zajímavou se stala skutečnost, že věk při 

sezdání mladých lidí se postupem času zvyšuje a počet dětí snižuje. Babička má 

dvě dcery a dva syny; vdávala se v 16 letech, teta má též dva syny a dvě dcery, 

vdávala se v 18 letech, matka má dva syny a dceru; vdávala se v 21letech, bratr má 

dva syny; ženil se ve 23 letech a já mám dceru a syna; vdávala jsem se v 21 letech. 

Zajímavý je i posun v přístupu ke ve vzdělání, kdy děda měl pouze základní 

vzdělání, ale všechny jeho děti získaly již vyučení v oboru a vnoučata mají buď 

                                                 
122 Tím jsou myšleni sourozenci a jejich děti, nikoliv romské tety a pratety, strýcové atd.  
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výuční list nebo maturitu. Vysoká škola se prozatím vyskytuje pouze u jednoho 

vnoučete.   

Všechny shodné zvyklosti, které můžeme nalézt u tradičních Romů a zkoumané 

rodiny, jsou předávány nevědomky. Moje rodina si neuvědomuje, že zvyky, které 

dodržují, jsou původně romské. O Romech, jejich kultuře a historii rodina neví 

téměř nic.  

 

7. Závěr 
 

Tématem mé diplomové práci bylo popsat náboženské smýšlení a tradiční 

romské zvyky, které se prolínají životem od narození, křtu až  po umírání, smrt a 

pohřbívání. Formou diskurzu jsem se pokusila nalézt tyto zvyky a tradice v mojí 

vlastní rodině, která se úspěšně asimiluje do majoritní společnosti již po několik 

generací. Ve své práci je blíže specifikuji v kapitole třetí, ve které jsem popsala 

postoj k náboženství, tradice například romství, vztahy a role v rodině, úctu ke 

stáří, endogamii, svatbu, porod, křest, zvláštní pozornost věnuji úmrtí, pohřbu a 

strachu Romů ze svých mrtvých. Zajímavé je, jak Romové nahlížejí na většinovou 

společnost, které se věnuji ve čtvrté kapitole pod názvem Gadžo, Rom nebo cikán? 

V páté kapitole se zabývám postojem k náboženství a  k víře ve své vlastní rodině 

a v šesté kapitole sumarizuji „rozpouštění“ romských tradic a zvyků ve své rodině. 

Zaměřila jsem se na některé shodné prvky, které se mnoho let přenášejí z generace 

na generaci, aniž by bylo dopředu zřejmé, že jde o tradice romské. Vědomě se 

však tyto tradice a zvyky předků v naší rodině nepřenášejí. Možná byla tato situace 

zapříčiněna nevhodným přijetím majoritní společností, možná chyběla ukotvenost 
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rodiny přicházející ze Slovenska, kde nebyly tradice tak důrazně uplatňovány, 

důvodem mohly být též předsudky samotné rodiny. 

Romské tradice a zvyky, které se dodnes objevují v rodině víceméně 

nevědomky: vysoká míra pohostinnosti, kterou spatřuji u každého člena rodiny, 

solidarita a bezvýhradná ochota pomoci svému příbuznému, stejně tak úcta ke stáří. 

Je nemyslitelné, že by byli staří lidé odloženi do domovů pro seniory. Takový 

případ se ve zkoumané rodině nikde nevyskytuje. Dnešní postavení stáří 

v majoritní společnosti souvisí se společenskými změnami vědeckotechnického 

pokroku, který má negativní stránku, neboť si zakládá na výkonu a úspěšnosti 

v profesní sféře. Na úkor stáří se začíná upřednostňovat kult mládí. Významné 

postavení zaujímají vztahy v rodině.  

Je patrné, že se zkoumaná rodina vědomě distancuje od světa Romů a stává se 

plnohodnotnými členy majoritní společnosti. Důvodem toho však rozhodně nejsou 

„bílí“ gadžovští partneři, kteří by propagovali odmítavý postoj k romským 

tradicím a kultuře, ale jsou to sami partneři s romskou krví, kteří ze strachu před 

majoritní společností odmítají vše romské. Činí tak  pro své děti, aby v životě 

nemusely čelit rasovým útokům, i kdyby měly být jen slovní. Téměř všichni 

členové rodiny, na nichž jsou na první pohled patrny rysy romského původu, zažili 

rasovou diskriminaci. Každá generace docílila u svých dětí vyššího vzdělání, než 

bylo jejich vlastní. Je zde nápadný věkový posun partnerů při vstupu do 

manželství i při narození prvního dítěte, míra porodnosti má klesající tendenci.  

Pátrala jsem po romských tradicích a zvycích mnoho let. Tyto výsledky není 

možné zobecňovat, jsou platné v mé vlastní rodině. Především však poskytují 

informaci,  do jaké  míry došlo k zachování kulturních elementů  a proměn postojů 

k nim v rámci jedné rodiny ve třech generacích, ve kterých postupně narůstá podíl 
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neromského původu a celková míra ovlivnění majoritní českou kulturou. Jedná se 

zcela o subjektivní pohled s reflexemi sebe sama, který může sloužit pro účely 

pokročilejšího výzkumu. 
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