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• Podrobné vymezení tématu a cíle práce 

Fenomén nových náboženských hnutí, mezi které patří i hnutí letniční, bývá 

spojován s moderní společností, její přílišnou racionalizací na jedné straně a negativními 

sociálními jevy doprovázejícími urbanizaci na straně druhé. Náboženství, které podle 

Starka a Bainbridrigeho funguje jako kompenzátor cílů, jejichž dosažení je teď a tady 

problematizováno, nabízí víru, že uspokojení bude dosaženo ve vzdálené budoucnosti 

nebo za nějakých odlišných podmínek, které nemohou být okamžitě nastoleni. 

Vznik nových hnutí pak podle těchto autorů favorizuje velká sociální a 

geografická mobilita dnešní pluralitní a kosmopolitní společnosti, která vede 

k zpřetrhávání (náboženských) pout a oslabování sociálních vazeb na konkrétní 

(náboženskou) skupinu, což umožňuje náboženské experimentování a inovaci2
. 

S ohledem na předcházející není tedy překvapivé, že tato hnutí mají velký úspěch 

především v prostředí sociálně slabých a vyloučených skupin obyvatel, neb jim přináší 

naději na lepší život v budoucnu - spásu - a pocit výlučnosti, byli vyvoleni, aby hlásali 

boží poselství. 

K těmto skupinám obyvatel patří i Romové žijící na území Francie. I když pro ně 

neplatí premisa velké sociální mobility - nesou některé rysy tradiční společnosti -

přinejmenším trpí exkluzí a v případě usedlých Romů (kam patří i popisované komunity 

katalánských Gitanos) navíc negativními příznaky urbanizace jako je nezaměstnanost, 

alkoholismus a drogy. 

• Význam a důvod zvoleného tématu 

Letniční hnutí dnes představuje mezi všemi skupinami Romů žijícími na území 

Francie velmi rozšířený fenomén, který přináší radikální změny jejich způsobu života a 

kultury. Většinou bývá zdůrazňován přechod od tradiční společnosti ke 

1 Lužný, 1999, s.91 
2 Tamtéž, s.92-94 
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společnosti moderní, především opouštění rodinných vazeb ve prospěch vztahů 

založených na dobrovolnosti, překonávání meziskupinových bariér a větší otevřenost 

vůči majoritní společnosti. Také je poukazováno na přejímání protestantských hodnot, 

jako je hodnota práce o sobě samé či šetrnost spočívající v zavrhování okamžité spotřeby 

materiálních statků. 3 Tyto závěry však vycházejí ze studií, které se v převážné většině 

zaměřují na kočovné skupiny Romů a již téměř vůbec se nevěnují Gitanům. Vzhledem 

k tomu, že situace usedlých Romů se do značné míry liší od situace těch kočovných a 

především proto, že Gitanos představují skupinu velmi kulturně odlišnou od skupin 

ostatních, závěry vyplývající z dosavadních studií by se mohly od závěrů studia tohoto 

fenoménu u usedlých Gitanů velmi lišit. 

A právě na některé jevy, o kterých se dosavadní studie buď nezmiňují vůbec, 

nebo jen okrajově, bez hlubší analýzy, jsem narazila při svém výzkumu. Protože tyto jevy 

samotní příslušníci zkoumaných komunit vnímají jako zásadní, považuji za důležité na ně 

upozornit. 

Navíc by výsledky této práce mohly být aplikovatelné i na urbánní prostředí 

Romů v našich zemích, jejichž situace je v mnohém podobná usedlým francouzským 

Gitanům. Letniční hnutí se u nás mezi Romy teprve začíná šířit, i když velmi rychlým 

tempem, a znalost některých průvodních rysů by mohla být užitečná. 

Cílem této práce bude tedy popsat a upozornit na některé důsledky působení 

letničního hnutí v komunitách katalánských Gitanů, které pro ně sice přináší určité 

východisko ze špatné situace, ale má i určité negativní dopady, které by mohli 

v budoucnu působit závažnější problémy. 

• Hypotézy 

Vlivem letničního hnutí dochází k opouštění tradičních prvků gitanské kultury, 

které jsou vnímány jako základní zdroj gitanské identity, což vede ke konfliktům uvnitř 

komunit a následně k jejich rozkladu. 

3 Například: Liégeois, 1997, s.83; Glize, 1988; Loiseau, 2004; Cantón Delgado, 2004 
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S úpadkem tradice, tak jak je vnímána samotnými Gitany, však paradoxně 

nedochází k "modernizaci" a přibližování se majoritní společnosti, nýbrž kještě větší 

izolaci Gitanů hlásících se k letniční církvi, a to nejen od majoritní společnosti, ale i od 

ostatních Gitanů, u kterých určité modernizační a integrační tendence v jistém smyslu 

pozorovat lze. 

• Romové I Gitanos 

Vzhledem k tomu, že na území Francie žije několik skupin Romů, kteří sami sebe 

označují odlišnými autonymy (Gitan, Manoush, Sinto a Rrom), je třeba vymezit 

používání těchto pojmů. Ve francouzské literatuře se pro souhrnné označení všech těchto 

skupin používají termíny T/tsigane (obdoba českého cikán) nebo G/gitan (odvozené od 

španělského Egiptano/Egypťan; při příchodu do střední a západní Evropy se Romové 

nazývali knížaty z malého Egypta 4). Užívání těchto termínů je však velmi problematické: 

termín T/tsigane nese negativní konotaci podobně jako "cikán" v češtině; proti používání 

pojmu G/gitan se zase ostře ohrazují příslušníci skupiny, která tak sama sebe ve 

francouzštině označuje (ve svém jazyce používá termínu Gitano) a od ostatních skupin se 

ostře distancuje. Vedle toho se ještě užívá politicky korektní termín "Gens du voyage" 

("Lidé cesty"), který je však neadekvátní, neboť ne všichni příslušníci těchto skupin 

kočují. V této práci proto budu používat pro souhrnné označení všech skupin termínu 

Rom (odlišné od autonyma Rrom) a pro označení popisované skupiny termínu Gitano, 

v plurálu Gitanos (skloňováno však jako Gitan). Pokud se zde objeví termíny T/tsigane 

nebo G/gitan ve výše uvedeném souhrnném významu, pak pouze v citacích, termín Gitan 

pak pro odlišení od skloňovaného Gitano označím poznámkou. 

• Náboženství 

Pojem náboženství v této práci používám v jeho širším významu, tedy nikoli 

pouze pro náboženství institucionalizovaná, nýbrž pod něj zahrnuji vše, co má nějaký 

4 Leblon, 2003, s.18 
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vztah k posvátnému v protikladu k profánnímu5 a Je danou společností kolektivně 

prožíváno 6. 

• Metoda 

V první teoretické části jsem používala především metodu sekundární textové 

analýzy, tj. vycházím ze studia sekundárních pramenů, kterými chápu literaturu 

pojednávající o zkoumaném problému7
. Praktická část je založena na terénním výzkumu, 

který jsem prováděla společně s Kateřinou Urbanovou a Barborou Šebovou v období 

říjen-listopad 2004 v gitanských komunitách v Perpignanu (Saint-Jacques a Cité Nouveau 

Logis) a okolí: Montpellier (Cité Gély a Montaubérou) a Vinc;a. 

Hlavní zamýšlenou metodou sběru dat mělo být původně zúčastněné pozorování, 

to se však záhy ukázalo jako nepříliš vhodné vzhledem k uzavřenosti gitanských komunit 

a mohlo být použito jen v omezené míře. Základní metodou výzkumu se tedy stal 

otevřený rozhovor8
, který oproti rozhovoru strukturovanému umožňuje získávat širší 

informace a neovlivňuje tolik respondenta předpoklady výzkumníka. Rozhovory nám 

však nebylo umožněno nahrávat ani si je zapisovat, získané informace jsem si tudíž 

zapisovala později po odchodu z komunity do terénního deníku. Tato skutečnost se 

později ukázala jako velké pozitivum, neboť jsme měly možnost nahlédnout do přepisu 

autorizovaného rozhovoru jedné studentky sociologie s tamními ženami, v kterém se 

vyskytovala tvrzení v příkrém rozporu s tím, co jsme měly možnost vypozorovat, ale i 

s výpověďmi těch samých respondentek bez přítomnosti mikrofonu. 

V první fázi jsem se soustředila na studium literatury týkající se Gitanů v jižní 

Francii, abych se předběžně seznámila s terénem. Poté jsem se zaměřila na samotný 

výzkum, během něhož jsem si postupně vytvářela hypotézy. Informátory jsem si 

5 Paden, 2002, s.46 
6 Tamtéž, s.43 
7 Metodický pokyn pro psaní seminárních, ročníkových, absolventských a bakalářských prací. Vydaný pro 
studenty Jaboku, 11.2.2002 (www.jabok.cuni.cz) 
8 "interakce mezi tazatelem a respondentem, pro kterou má tazatel jen velmi obecný plán. Tento plán 
nezahrnuje výčet otázek, jejich znění ani jejich pořadí." (Disman, 2002, s.305) 
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zpočátku vybírala na základě doporučení zasvěcených, pohybujících se v prostředí 

gitanských komunit, později metodou "sněhové koule". Vzhledem k povaze gitanské 

kultury Ue nevhodné, aby muž hovořil s ženou bez přítomnosti nějakého jejího mužského 

příbuzného) se však jednalo téměř výhradně o ženy. Navíc, kvůli tomu, že gitanská žena 

nemá za normálních okolností právo hovořit s cizinci (ne-Gitany), jsme v těch 

uzavřenějších komunitách měly příležitost hovořit pouze s ženami působícími či 

docházejícími do místních ženských občanských sdružení, které však byly v převážné 

většině katolického vyznání. Informátorek z řad "letničních" jsme měly minimum. Tento 

nedostatek jsem se snažila kompenzovat výpověďmi z knihy "Le livre des Gitans de 

Perpignan" ("Kniha perpignanských Gitanů"), které byly pořízeny stejnou metodou 

otevřeného rozhovoru, nebo metodami podobnými. 

V druhé fázi jsem pak přistoupila ke studiu sekundární a odborné literatury a 

analýze dat získaných během výzkumu. 
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1. Vymezení pojmů 

1.1. Gitanos 

1.1.1. Místo Gitanů mezi francouzskými Romy/ Odlišná historická zkušenost 

Gitanos patří ke skupině Romů, kteří žili a stále ještě převážně žijí ve Španělsku a 

Portugalsku. Dělí se na katalánské ( catalá), španělské = andaluzské ( espafíol) a 

portugalské. Toto vymezení odpovídá jejich jazykové situaci: jsou jazykově téměř 

asimilovaní, mluví etnolekty výše zmíněných jazyků s prvky romštiny. Na území Francie 

začali pronikat ve větší míře v době francouzské revoluce, po zrušení asimilačních 

zákonů ve Španělsku v roce 1783, které jim dalo možnost volného pohybu9
• Od ostatních 

skupin žijících na území Francie se ostře distancují, poukazují především na rozdílné 

kulturní prvky a jazyk. Ty jsou dány především odlišnou historickou zkušeností a 

přístupem autorit k Romům ve Španělsku a Francii. 

Zatímco ve Francii, podobně jako ve většině zemí západní Evropy, byli Romové 

systematicky vyhošťováni z území jednotlivých států, nebyli tudíž tolik vystavováni 

vlivům majoritní společnosti, ve Španělsku docházelo od počátku 17. století k násilnému 

usazování a snahám k úplné asimilaci. Roku 1633 vydal Filip IV. zákon, který nařizoval 

rozptýlení Gitanů mezi majoritní obyvatelstvo a zakazoval jim používat jejich jazyk, 

jména, oblečení, i v té době pro ně typický způsob obživy prodej koní a dobytka10
. 

Výsledkem asimilačních snah byla téměř úplná jazyková asimilace a integrace některých 

prvků španělské kultury do sociokulturního systému Gitanů. 

V této práci se zaměřím pouze na komunity katalánských Gitanů, kteří sice 

vnímají společnou identitu s ostatními skupinami Gitanů a udržují s nimi jisté kontakty, 

jedná se však o skupiny navzájem exogamní s odlišnými sociálním statusem, který je dán 

především způsobem obživy. Katalánští Gitanos se živí tradičně převážně obchodem, 

9 Leblon, 2003, s.22 
10 Tamtéž, s.20 

22 z 46 



dříve hlavně s koňmi, dobytkem a kohoutími zápasy. Pro španělské byl typický sběr 

starého železa, který však byl ve Francii nedávno zakázán. 

Hned při příchodu do Francie se katalánští Gitanos snažili usazovat ve městech a 

městečkách v oblasti Rousillon (francouzská Katalánie), pronajímali a kupovali si zde 

domy, zřejmě i ze strachu před perzekucemi a možným vyhoštěním za potulku 11
. 

V období napoleonských válek pak Gitanos osídlují i oblasti vzdálenější od hranic Aude 

a Hérault. Žijí polokočovným životem, tj. cestují za obchodem především na velké 

koňské a dobytčí trhy, a udržují mezi sebou velmi těsné vztahy založené především na 

rodinné příslušnosti a to i s komunitami žijícími na území jižní Katalánie tedy ve 

Španělsku 12
• 

Usazování Gitanů v oblasti probíhalo na základě rodinných vazeb a solidarity. 

Díky příznivým historickým okolnostem celkem nerušeně. Příliv Gitanů byl však tak 

velký, že od poloviny 19. století začaly autority další usazování brzdit, mnoho rodin tak 

bylo přinuceno dále kočovat, nebo se dočasně usazovat na periferiích měst13 • Až v druhé 

polovině 20. století došlo tentokráte spíše k nucenému usazování dosud kočujících 

Gitanů. 

1.1.2. Popis zkoumaných lokalit 

Tato práce vychází především z výzkumu prováděném v gitanských komunitách 

v Perpignanu, ve čtvrtích Saint-Jacques a Cité Nouveau Logis, doplňkově pak 

v komunitách v městečku Vin9a nedaleko Perpignanu a ve čtvrtích Cité Gély a 

Montaubérou v Montpellier. Jednotlivé komunity jsou značně odlišné, všechny jsou však 

vzájemně propojeny rodinnými vazbami a udržují mezi sebou sociální kontakty. 

11 Tamtéž, s.29 
12 Tamtéž, s. 30-32 
13 Tamtéž, s. 35 
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Perpignan 

Gitanské osídlení v Perpignanu je velmi staré, první zmínka o usedlých Gitanech 

pochází z roku 1796, tehdy však ještě bydleli za hradbami města14 • Už počátkem 19. 

století však osidlují i centrum města především čtvrť Saint-Jacques 15
• V sedmdesátých 

letech 20. století pak vzniká čtvrť Cité Nouveau Logis, kam jsou sestěhováváni Gitanos 

tábořící většinu roku na periferii města16 • 

Saint-Jacques je historická židovská čtvrť v centru Perpignanu, kde žili donedávna 

nekonfliktně Gitanos společně s příslušníky majoritní společnosti. Koncem 20.století sem 

však začaly autority sestěhovávat Gitany z periferie města a Francouzi začali pomalu 

odcházet17
• Dnes je to čistě "gitanská" čtvrt', postižená sociální exkluzí projevující se 

vysokou mírou nezaměstnanosti, alkoholismem a narkomanií. Úroveň vzdělání je zde 

velmi nízká, což je mimo jiné i výsledkem přístupu místní základní školy (1. stupeň) 

k dětem. Přestože se jedná v podstatě o výlučně "gitanskou" školu, učitelé se odmítají 

zabývat tím, že si s dětmi nerozumí (vyučujícím jazykem je francouzština, malé děti však 

umí pouze katalánsky), to se však odráží jak v jejich docházce, tak studijních výsledcích. 

Problémy spojené se sociálním vyloučením se některé místní ženy snaží řešit 

prostřednictvím "Asociace gitanských žen" ("Association des femmes gitanes"). Působí 

zde také letniční církev "Mission évangélique Tsigane", která dle slov žen z asociace, 

jenž jsou katoličky, rozděluje komunitu na dva nesmiřitelné tábory katolíků a letničářů. 

"Letničních" je v Perpignanu oficiálně většina, devadesát procent. Jedná se o velice 

uzavřenou komunitu, lidé se zde ani mezi sebou nenavštěvují doma18
, většina sociálního 

života se tedy odehrává na hlavním náměstí (náměstí Puig) či v ulicích. 

Komunita ve čtvrti Cité Nouveau Logis, která se nachází na periferii Perpignanu 

v industriální zooně je s komunitou ze Saint-Jacques vzájemně propojená a vykazuje 

14 Tamtéž, s.34 
15 Tamtéž, s.35 
16 Tamtéž, s.46 
17 Terénní deník Kristína Dienstbierová (K.D.)., 18.10.2004, informátorka M.B. (31 let). 
18 Bernard Leblon, ústní sdělení. 
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shodné znaky, jen je postižena ještě větší izolací vzhledem ke geografické poloze, což se 

promítá i do větší nedůvěry vůči cizincům 19
. 

Komunity v Perpignanu jsou považovány za nejuzavřenější a nejkonzervativnější ze 

všech gitanských komunit v jižní Francii. 

Montpellier 

Komunita žijící ve čtvrti Cité Gély v Montpellier je oproti perpignanským 

komunitám mnohem otevřenější, alespoň co se týče gitanských starousedlíků katolického 

vyznání. Příslušníci komunity se mezi sebou navštěvují a i vůči cizincům jsou mnohem 

otevřenější20 . Působí zde také "Asociace gitanských žen". V poslední době se do čtvrti 

stěhují Gitanos letničního vyznání, kteří se starousedlíky neudržují žádné kontakty, což 

ve čtvrti způsobuje konfliktl1
• 

Gitanská lokalita Montaubérou se nachází na periferii města, je úplně izolovaná 

a vykazuje stejné znaky nepřístupnosti a uzavřenosti jako komunita v Cité Nouveau 

Logis v Perpignanu22
. Žijí zde výlučně Gitanos letničního vyznání. 

Vin~a 

Vin9a je městečko nedaleko Perpignanu, kde žije malá gitanská komunita 

skládající se v podstatě ze dvou širších rodin, kteří žijí integrovaně mezi majoritním 

obyvatelstvem. Tato komunita je považována za relativně otevřenou a liberální. Všichni 

příslušníci komunity jsou katolického vyznáne3
• 

19 Cizinci zde myslím příslušníky majoritní společnosti, které komunita nezná. Při našem vstupu do 
komunity jsme byly považovány za sociální pracovnice, přestože jsme se snažily mluvit s co největším 
přízvukem, aby bylo poznat, že nejsme Francouzsky. Při dotazech na místo bydliště osoby, na kterou jsme 
měly kontakt, jsme byly systematicky uváděny v omyl. 
20 Při vstupu do komunity se nám podařilo bez problémů navázat kontakt, dokonce jsme byly pozvány do 
bytu k předsedkyni místního občanského sdružení. 
21 Terénní deník K.D., 18.10.2004, informátorka M.B. (31let). 
22 Její obyvatelé na nás praktikovali podobné matoucí strategie jako v Perpignanu v Cité Nouveau Logis, 
navíc se s námi, jako s cizinci, nesměly bavit ženy. 
23 Terénní deník K.D., 29.10.2004, informátorka L.R. (29let). 
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1.2. Letniční hnutí 

1.2.1. Terminologie 

Po druhé světové válce se prostřednictvím konfederace křesťanských sborů 

"Assemblies of God"24 (francouzsky "Assemblées de Dieu") mezi francouzskými Romy 

začalo šířit nové náboženské hnutí, které vedlo až ke vzniku samostatné romské církve 

"Mission évangelique Tsigane" ("Romská evangelická misie"). 

Toto hnutí bývá nejčastěji označováno jako letniční (francouzsky pentecótiste, 

anglicky pentecostal), můžeme se však setkat i s termíny evangelikálové či charismatici. 

V české odborné literatuře se ještě vyskytuje termín pentekostální jakožto souhrné 

označení všech tří vln tohoto hnutí. Letničním hnutím pak bývá nazývána pouze jeho 

první vlna, charismatickým vlna druhá, třetí vlna žádné specifické pojmenování nenese25
. 

Cizojazyčná literatura však mezi letničním a pentekostálním hnutí rozlišovat 

nemůže a pod pojem letničnílpentecotiste hnutí zahrnuje všechny tři vlny. Vzhledem 

k tomu, že má práce je zaměřena na letniční hnutí ve Francii, budu zde požívat 

terminologii ve shodě s francouzskou tradicí a termíny letniční a pentekostální budu 

považovat za synonyma. 

Letniční hnutí, které se objevilo na scéně počátkem dvacátého století ve 

Spojených státech, jako reakce na vlažnost a nesmělost tehdejšího způsobu praktikování, 

patří mezi obnovné náboženské proudy křesťanství, vycházející původně z 

protestantských církví. Navazuje na předchozí velké entusiastické hnutí 

evangelikalismus, do jehož širšího rámce bývá někdy zařazováno. Evangelikalismus 

vznikl jako opozice vůči teologickému liberalizmu konce devatenáctého století a přihlásil 

se k celistvosti svědectví Písma svatého. To znamená, že přijímá i svědectví Bible o 

nadpřirozených událostech jako věrohodné a neoddělitelné od mravních nároků Písma. 

Pro řadu evangelikálů biblickými zprávami zázraky končí. Pokud vůbec současné 

zázraky akceptují, pak je zpravidla chápou jako něco zcela výjimečného. Letniční však se 

24 Assemblies ofGod, které vzniklo v roce 1915 ve Spojených státech, je náboženskou organizací původně 
sdružující různé americké "bílé" letniční sbory. Postupně rozšířila své působení do celého světa a dnes 
představuje největší letniční denominaci na světě s více jak 50 miliony věřících. 
25 Remeš, 1999, s.14-19 
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zázraky počítají zcela programově, usilování o nadpřirozené projevy je podstatnou 

součástí jejich teologie a evangelizační či pastorační praxe. Věří v kontinuitu 

nadpřirozeného Božího působení prostřednictvím Ducha svatého26
• 

Termín "letniční" je odvozen svátku Letnice, kdy po Ježíšově zmrtvýchvstání 

sestoupil na apoštoly Duch svatý, došlo k tzv. vylití Ducha svatého: v ten den "se strhl 

hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se 

jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli 

naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával 

promlouvat." (skutky apoštolské 2,2-4). 

Letniční hnutí této události připisuje velký význam. Na rozdíl od učení například 

katolické církve, podle které se jednalo o jedinečnou událost, věří, že k explicitním 

projevům Ducha svatého dochází opakovaně27 • Jedná se o tzv. křest v Duchu svatém, 

který je projevem obrácení se na pravou víru, a při kterém je člověk obdarován tzv. 

charismaty neboli duchovními dary. Mezi ně patří i zde zmíněný dar "mluvení jazyky", 

nazývaný též glosolálie, dar uzdravování, dar proroctví a mnoho dalších, kterým však 

letniční hnutí nevěnuje takovou pozornost. 

Letniční hnutí bývá rozdělováno na tři velké vlny, které se liší především podle 

významu, který přisuzují jednotlivým darům Ducha svatého. 

Nejstarší vlna obnovy v Duchu svatém, která zahrnuje první polovinu 20. století, 

klade hlavní důraz na dar "mluvení jazyky", který považuje za nezbytné znamením křtu 

v Duchu svatém. Jinak pro ni byly typické bohoslužby projevující se dynamickým 

kázáním založeným na doslovném výkladu Bible, vypjatá citovost s projevy nadšení a 

zapojování řeči těla do bohoslužby. Tato vlna zasáhla pouze protestantské denominace a 

dala vzniknout nesčetnému množství nových církví, které se dále štěpily i sdružovall8
• 

26 Andrianarivony, 1998, s.5 
27 Štampach, 1992, s.74 
28 Remeš, 1999, s.14-15 
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Na přelomu 50. a 60. let došlo k renesanci letničních myšlenek i uvnitř tradičních 

církví a zasáhlo dokonce i církev katolickou. V souvislosti s touto obnovou se hovoří o 

tzv. charismatickém hnutí. To se zpočátku od první vlny lišilo především tím, že 

usilovalo o obnovování církví zevnitř a netíhlo tudíž k opouštění stávajících církví ani 

výraznější misijní činnosti. Z hlediska teologického nepovažovalo dar glosolálie za 

nezbytný znak křtu v Duchu svatém29
• 

Třetí vlna letničního hnutí, jejíž počátek je zasazován do 80. let, přesouvá akcent 

na dary uzdravování, vymítání démonů, na boží moc a zázraky působící zde a nyní. Dary 

Ducha jsou chápány spíše jako dispozice, kterou je možno duchovním úsilím dále 
,. 30 

fOZVljet . 

1.2.2. "Romská evangelická misie" ("Mission évangelique Tsigane") 

Romskou evangelickou misii založil v roce 1968 pastor letniční církve 

"Assemblées de Dieu" Clément Le Cossec, který působil po druhé světové válce na 

severozápadě Francie. Le Cosseca zaujala horlivost Romů, kteří navštěvovali v 50. letech 

jeho kázání a rozhodl se hlouběji věnovat jejich pastorizaci. Legenda vypráví o tom, jak 

uzdravil vložením rukou manušského chlapce. Jeho bratr pak složil slib, že bude dále šířit 

poselství tohoto uzdravení. 

Přání Romů mít pastory ze svých vlastních řad narazilo na odpor "Assemblées de 

Dieu". Odmítlo formovat romské pastory s odůvodněním, že nejsou řádně oddáni. Proto 

se Le Cossec rozhodl založit novou církev, která se v roce 1976 stala členem 

"Francouzské protestantské federace" ("Fédération Protestante de France"31
).

32 

Le Cossec stál v čele církve až do své smrti v roce 2001, kdy ho vystřídal Georges 

Meyer33
• Jinak však církev není nikterak centralizována, všichni pastoři stojí na stejné 

29 Tamtéž, s.l6-17 
30 Tamtéž, s.l7-19 
31 Fédération Protestante de France je náboženskou organizací sdružující většinu francouzských 
protestantských Církví 
32 http:/ /perso.orange.fr/ cultures. tsiganes/ cultures _ tsiganes/religion _p8 _pentecot.htm 
33 http://fr. wikipedia.org/wiki!Vie _ et_ Lumi%C3%A8re 
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úrovni. Nejsou ani vyvyšováni nad ostatní věřící, jsou pouhými služebníky Boha, jejichž 

úkolem je šířit boží poselství. "Všichni jsme bratry a sestrami", které spojuje "láska 

Krista". 34 

Pravidelně jednou ročně pořádá církev "biblickou školu" (dvakrát dva měsíce) pro 

nové seminaristy. Pokud se však chtějí stát pastory, musí po absolvování biblických 

studií ještě dva roky sloužit pod dohledem starších35
• 

Z hlediska ideologického, zcela v souladu s evangelikální teorií, učení "Romské 

evangelické misie" nepřináší žádná nová dogmata či tradice, nýbrž hlásá návrat ke 

kořenům, které má představovat Bible, konkrétněji Nový zákon a to především evangelia. 

Dogmata a tradice jsou označována za to, co znečišťuje víru, proto je třeba se vzdát všech 

tradic, které by byly v rozporu s evangeliem36
. Hluboká změna života jednotlivce je 

považována za průvodní jev obrácení se na pravou víru, které je vnímáno jako 

znovuzrození. Bývá popisováno jako opuštění předchozího hříšného života, plného bitek 

a pitek37
• 

Ačkoli "Romská evangelická misie" vznikla v období charismatické obnovy 

letničního hnutí, vychází z tradice jeho první vlny. Klade tedy stále důraz na glosolálie, 

avšak ústřední roli zde hraje i zázračné uzdravování prostřednictvím Ducha svatého, které 

je popisováno jako důkaz boží přítomnosti na tomto světě38 . Ostatně to podle legendy 

přivedlo první Romy do lůna letniční církve a stále představuje jednu z hlavních motivací 

konvertování. Poukazováno je ale i na mnohé jiné zázraky způsobené z milosti boží. 

Často se například uvádí sbližování jednotlivých romských skupin ("Tato jednota je 

největším Ježíšovým zázrakem, neboť tradičně Rromové nenávidí Manuše, kteří nemají 

rádi Gitany a naopak. Některé poutě dokonce skončily krveprolitím. "39
) či vyléčení 

z alkoholismu a narkomanie. 

34 Glize, 1988, s. 39 
35 Tamtéž. 
36 Meyer, 1991, s.137-138 
37 Glize, 1988, s. 39-40, Meyer, 1991, s.138 a další 
38 Tamtéž, s.43 
39 Výpověď romského pastora (Le Monde 1/09/87) in: Glize, 1998, s.38 
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2. Role náboženství v sociálním životě Gitanů z pohledu tradice40 

Tradičně Gitanos přísluší ke katolické církvi, jejich náboženský život však nelze 

redukovat na katolické vyznání. Podobně jako většina ostatních skupin Romů, i Gitanos 

z majoritního náboženství přebírají jen některé prvky, které pak integrují do vlastního 

systému vidění světa41 a oficiální církev chápou spíše jako profesionální obřadní instituci, 

která jim umožňuje uspokojit jejich vlastní náboženské potřeby, než jako společenství 

věřících, jehož součástí ani nikdy pořádně nemohli být. 

2.1. Vztah ke katolické církvi 

2.1.1. Přístup církve k Gitanům 

Přístup katolické církve k Gitanům se v různých dobách lišil, většinou však byl 

maximálně vlažný, převážně však velmi odmítavý. Vyčítala jim "pohanské" praktiky a 

často se je kvůli tomu snažila držet stranou od ostatních věřících. Ostatně ani samotní 

věřící je mezi sebe nikdy příliš nepřijímali. Vzhledem k tomu, že se Gitanos nemohli 

účastnit přímo na životě katolické církve, uchylovali se k okrajovým kultům nebo si 

vytvářeli kulty k oficiální církvi paralelní. 

Příkladem takového odmítání účasti Gitanů i ostatních romských skupin na životě 

oficiální církve a vzniku paralelního kultu je pouť v Saintes-Maries-de-la-Mer 

v Camargue oslavující Svaté Marii Jakobé a Marii Salomé. Přítomnost Romů na této 

pouti je dokázána v 19. století, kdy jim byla prefektorátním nařízením z roku 1895 

zakázána účast kvůli jejich bouřlivým projevům a praktikám, které byly považovány za 

pohanské a podněcovaly strach davu a podezíravost zbožných. Příští roky se sice vraceli, 

stále se avšak setkávali se stejným nepochopení, což je nakonec donutilo k tomu, aby se 

utekli k Sáře (služce obou Marií), která byla také vykázána od obřadů do krypty 

40 Tradicí je zde míněna tradiční gitanská kultura, tak jak ji vnímají sami Gitani. 
41 Marushiakova, Popov, 1997, s. 123 

30 z 46 



zapomenutých. Oficiálně byla romská pouť uznána až roku 1935, protože však Sára 

nebyla svatou, procesí se původně neúčastnil kněz42 • 

Po druhé světové válce se zájem katolické církve o Romy trochu zvýšil, roku 

1948 založil otec Fleury katolickou duchovní správu "L'Aide aux Nomades" ("Pomoc 

kočovníkům")43 a v 60. letech vzniklo z popudu katolických aktivistů sdružení "Notre

Dame des Gitans" ("Romská Matka Boží"), které posílalo duchovní do různých romských 

komunit44
• Stále se však jednalo spíše o ojedinělé akce jednotlivců, než o cílenou politiku 

oficiálních církevních autorit. Ty Romům začaly věnovat větší pozornost až v 90. letech, 

což se projevilo mimo jiné přijetím romské delegace roku 1991 Papežem Janem Pavlem 

II., zahrnutím promluvy v romštině mezi pozdravná poselství, která každoročně pronáší 

o velikonočních svátcích a na Nový rok. Roku 2001 se také v Římě konalo setkání kněží 

působících jako národní ředitelé romských evangelizací v jednotlivých zemích (celkem 

31 zemí Evropy, Ameriky a Indie ).45 

2.1.2. Vztah Gitanů k církvi 

Jak jsme měli možnost vidět výše, přítomnost Gitanů na oficiálních akcích církve 

nebyla nikdy příliš vítána, a to se netýká pouze poutí. I jejich přítomnost v kostelech na 

pravidelných církevních obřadech byla leckdy špatně přijímána. Díky této izolaci stáli 

jakoby mimo církev a byli tak uchráněni jejich oficiálních dogmat a rituálů a mohli si 

vytvořit svůj vlastní způsob praktikování katolické víry a zachovat si své zvyky46
• 

Vztah k církvi jako společenství věřících, které je nikdy opravdu nepřijalo mezi 

sebe, se tedy u Gitanů projevuje velmi vlažně. Pravidelné navštěvování církevních 

obřadů nepovažují za důležité, hlavní je pro ně osobní vztah k Bohu. "Věřím v Boha 

velmi silně, ale ne praktiku} i. "47 "Git ano (. . .) má takovou víru, že i když se ne modlí, stále 

42 Postolle, 1998, s.55-56 
43 Leblon, 2003, s.l22 
44 http://perso.orange.fr/cultures.tsiganes/cultures_tsiganes/religion 
45 Dvořáková, 2004, s.16 
46 Glize, 1988, s.40 
47 Terénní deník K.D., 18.10.2004, informátor J.M. (34let) 
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myslí na Svatou Pannu a Pána Ježíše (. . .) I když si neklekáme před Pánem a Svatou 

Lr tk b vr ' • t '[ ' • 'dh '/ "48 lVla ou ozz, u nas, je to s a e, je to na erne. . 

Představa katolické církve a jejích institucí jako prostředníka mezi člověkem a 

Bohem je pro ně nepřijatelná už jen proto, že je pro Gitany symbolem "gádžovské" 

moci49
, před kterou si chtějí udržet svou suverenitu50

• 

Z církevních obřadů tedy využívají pouze instituce křtu a pohřbu - ostatní 

instituce, pokud jsou vůbec využívány tak pouze ojediněle. "Jediný vztah, který měli 

Gitanos s církví, byly buď poutě nebo křest a pohřeb. "51 Jedná se totiž o přechodové 

rituály, které jsou pro jejich náboženský i společenský život zásadní, plní však poněkud 

odlišnou roli, než jakou jim přičítá oficiální katolická ideologie, viz níže. 

Vedle toho ještě Gitanos uctívají katolické Svaté, kteří, jako konkrétní osoby, jsou 

mnohem lépe uchopitelnější než abstraktní idea Boha. Jsou objekty velmi silných citově 

laděných osobních kultů, jakoby patřili do rodiny, což se týče především kultu Panny 

Marie 52
. 

2.2. Význam náboženských institucí a rituálů 

Vzhledem k tomu, že Gitanos žili vždy do značné míry v izolaci od okolní 

společnosti a sami se snažili držet odstup od jejích mocenských struktur, nebyli tolik 

zasaženi sekularizací53
. Jejich sociální systém je tudíž úzce provázán s náboženstvím54

. 

Toto náboženství jakožto necentralizované, tj. nernající žádné zastřešující 

oficiální instituce či písmo, je co do věrouky relativně otevřené, nemá ani žádná vlastní 

pevně daná mytologická vyprávění ospravedlňující stávající řád světa, ta jsou přebírána 

48 Leblon, 2003, s. 126 
49 Glize, 1998, s.39 
50 Pro Gitany je potupné být v podřízeném postavení k příslušníkům majoritní společnosti, například být 
zaměstnancem. (Rozhovor s Lisou Reyes, Vin<;:a, 17.11.2004) Podrobněji viz Šebová, 2005, s.18-21. 
51 Leblon, 2003, s. 127 
52 Glize, 1998, s.40 
53 Sekularizací zde myslím proces funkcionální diferenciace a emancipace sekulárních sfér od náboženství. 
Proces osamostatňování nejrůznějších oblastí, jakými jsou politika, věda, školství, ekonomika, umění, 
právo, atd. zpod náboženského dohledu, kontroly a rozhodujícího vlivu. Tyto oblasti pak rozvíjejí svoji 
vlastní institucionální autonomii, mají svou vlastní dynamiku a pravidla hry. Náboženství se tak v tomto 
systému stává jen jednou z mnoha specializovaných oblastí. (Unger, 2002, s.2) 
54 Liégeois, 1997, s.82 
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z oficiální církve a reinterpretována. Závazná neměnná forma takovýchto vyprávění není 

považována za důležitou, důležitý je způsob, jakým vyjadřují základní principy sociální 

reality Gitanů. 

2.2.1. Základní principy náboženství 

Sociální uspořádání Gitanů je založeno na rodové organizaci, tj. nepředstavují 

společenství s centralizovanou mocí. Základem utváření skupiny a jejího kolektivního 

života jsou příbuzenské vztahy 55
, což se pak odráží i v základních principech jejich 

náboženského života. 

V mytologiích je minulost vždy zobrazována tak, aby byly ospravedlněny nynější 

společenské instituce56
. Vypráví o společném původu, na jehož základě je postavena 

identita skupiny. Gitanos však mají k minulosti zvláštní vztah, není pro ně důležitá "(. . .) 

pro ně (rodiče Lisy Reyes, pozn. K.D.), tohle není vůbec důležité, oni si žijí ve své 

přítomnosti (. . .)" "( ... ) nemluvíme příliš o minulosti, (. . .) existují příběhy ve vztahu k 

mrtvým, ale vždy zasazené do přítomnosti, protože se mohou přihodit, je tu vazba se 

současností, ale příběhy z minulosti, to je ještě velmi výjimečné, velmi, velmi 

výjimečné"57 . Společnou identitu proto neodvozují ze stejné minulosti či teritoria, ale 

spíše z přítomnosti. Z tohoto důvodu je ale nesmírně důležitý sociální kontakt mezi 

jednotlivými členy skupiny. 

• Rituální čistota 

I sociální hierarchie je vykládána z přítomnosti na základě rituální čistotl8 . Pojetí 

rituální čistoty se dnes do jisté míry liší komunita od komunity, a je velmi těžké vymezit 

55 Sociální a kulturní antropologie, 2000, s.133 
56 Paden, 2002, s.48 
57 Rozhovor s Lisou Reyes, Vin9a, 17.11.2004 
58 Soubor koncepcí, které se liší od jedné náboženské tradice k druhé, většinou však zahrnují tři, často úzce 
související témata: Oddělování posvátného od profánního, především prostřednictvím tabu; představy o 
"nečistotě" a jejich vztah k vzorcům kulturní klasifikace; lidské tělo a sociální kontrola jeho možného 
znečištění vyměšováním a nedokonalostmi. (Smith, 1995, s.867) 
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hranice mezi tím, co je ještě součástí náboženského konceptu rituální čistoty jakožto 

něčeho, co se vztahuje k posvátnému a tím, co už je spíše sekularizovaným sociálním 

institutem. Více či méně je však spojována s tradicí (která pro Gitany v jistém smyslu 

posvátná je) a socioekonomickou situací. 

Institut rituální čistoty se projevuje především v pravidlech stravování. Nejí se ze 

země, zbytky, jídlo se neohřívá, atp. Striktně se též odděluje dřez na nádobí a umyvadlo 

na mytí rukou, popřípadě prádla. V jedné rodině vyhodili celý dřez poté, co si v něm 

umyla ruce sociální pracovnice. Nelze též použít nádobí, z kterého předtím jedl někdo 

nečistý, proto také Gitanos vyhazují nádobí po payos59
, kteří jsou považováni za 

nečisté0 • 

Koncept rituální čistoty se odráží i ve skupinové endogamii. Ta je dodržována 

mezi jednotlivými skupinami (Gitanos versus ostatní Romové), ale i mezi samotnými 

gitanskými skupinami (katalánští versus španělštz). Španělští jsou vnímáni jako nositelé 

nižšího statusu. Otázkou je, zda tomu tak bylo i dříve, dnes je jejich nižší status přičítán 

ztrátě tradičního způsobu obživy, čímž byl sběr starého železa, který je dnes zákonem 

zakázaný61
• Ale vlastně i v rámci katalánských Gitanů existuje určitá sociální stratifikace 

na základě způsobu života. Jednak je rozlišováno mezi usedlými a kočovnými s tím, že 

kočovní Gitanos mají nižší status62
. S nejvyšší pravděpodobností to souvisí 

s ekonomickou situací těchto, neboť kočovní Gitanos sice žijí tradičněji, ale jsou chudší. 

Statusové rozdíly však existují i u usedlých katalánských Gitanů, což je možné usuzovat 

například ze sňatkové politiky. Pravděpodobně existují různé výměnné sňatkové oblasti 

například Perpignan a čtvrť Montaubérou v Montpellier, naopak spojení Perpignan a 

Vin<;a nepřipadá v úvahu. Zde se však nedá zcela jednoznačně hovořit o nižším a vyšším 

statusu, neboť jednotlivé komunity rozlišují na základě jiných kritérií, mají jiné priority. 

Někde je to spíše tradice, jinde úroveň života či postavení ženy. Tak například 

v Perpignanu je to tradice vnímaná především skrze postavení ženy. Ostatními 

komunitami je Perpignan vnímaný často jako zaostalý- jak ve vztahu k ženám, tak i 

59 Termín, který Gitanos používají pro označení příslušníků majoritní společnosti. Singulár payo, 
femininum paya. 
60 Terénní deník K.D., 13.11.2004, jezuitský bratr působící mezi Gitany v Marseille 
61 Tamtéž, 6.11.2004, aktivistka (paya) působící mezi Gitany v Carcassonne 
62 Terénní deník K.D., 29.10.2004, informátorka L.R. (29let) 
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z ekonomického hlediska- a naopak Perpignanští považují ženy z některých komunit

například ve Vin<;a- za ženy příliš lehkých mravů63 . 

Rituální znečištění překročením pravidel rituální čistoty či narozením se do 

nečisté rodiny je vykládáno Gitany jako něco trvalého, nevratného. To však ale ještě 

nemusí neznamenat, že skutečně trvalým je. Zvláště pravidlo endogamie je v posledních 

letech čím dál častěji překračováno a nezdá se, že by nutně muselo vést ke změně 

postavení dotyčného, záleží však na okolnostech. Když si vezme Gitanka z Perpignanu 

paya, znamená to pro ní vyloučení z komunity64 a tím pádem i rituální znečištění, nebot' 

se stává payou. Naopak vezme-li si Gitano payu, nepředstavuje to žádný problém pokud 

se dotyčná přizpůsobí tradici65
. Původně nečistá paya se tak stává vlastně čistou Gitankou 

a i její děti jsou za Giťany považovány, samozřejmě jsou-li vychovány v tradici. Žena, 

která má v gitanské kultuře velmi nízký status, představuje pro Gitany tvarovatelný 

materiál, neb se musí podřídit muži, proto si také Gitano smí oženit s payou a Gitanka 

s payem nikoli. S překračováním endogamie mezi jednotlivými skupinami Gitanů či 

dokonce Romů je to poněkud odlišné, neboť ti, na rozdíl od payos, kteří jsou považováni 

za někoho bez kultury, tudíž tvarovatelného, jsou vnímáni jako nositelé kultury, která by 

mohla tu gitanskou znečistit66 . 

• Vztah k jiným světům 

Sociální realitu Gitanů utváří i vztah kjiným světům, které ohraničují život na 

tomto světě. Není zcela jasné zda se jedná o světy dva, ten před narozením a ten 

posmrtný, či jeden a ten samý. Rozhodně však mezi těmito posvátnými světy a světem 

profánním existuje velmi tenká hranice, kterou je potřeba bedlivě střežit, aby nedošlo 

k ohrožení pozemského života nebezpečnými silami, které tyto světy obývají. K tomu 

dochází především prostřednictvím přechodových rituálů ohraničujících život jedince 

(viz níže). 

63 Tamtéž. 
64 Tamtéž, 25.10.2006, informátorka E.S. (přibližně 35 Jet) 
65 Tamtéž. 
66 Terénní deník K.D., 29.10.2004, informátorka L.R. (29let) 
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Tento vztah k jiným světům se odráží v sociokulturních regulativech Gitanů, 

zejména ve vztahu k ještě nepokřtěným dětem a kultu mrtvých67
. 

Nepokřtěné děti je třeba bedlivě střežit na každém kroku, aby se zabránilo jejich 

kontaktu s nebezpečnými posvátnými silami ze zásvětí, před kterými ještě nejsou zcela 

chráněny. Tyto síly dnes již nejsou zcela jasně definovány, mimo jiné zřejmě proto, že 

pro jejich nebezpečnost o nich není ani radno hovořit, aby se nepřivolali. "Moc o tom 

ne mluvíme. " "to je vždycky trochu tabu "68 Jejich působení se však projevuje uhranutím 

či očarováním, jehož původcem může být i osoba z tohoto světa, která je však s těmito 

silami v kontaktu. K předcházení tomuto nebezpečenství se používají různé ochranné 

prostředky, například se dětem uvazuje na zápěstí červená šňůrka69 nebo se jim obléká 

naruby nějaká část oblečení. "Oblékali nám věci naruby; ( .. ) aby nás ochránili před 

čarodějnicemi( .. ) a zlými duchy. "70 

I když se na první pohled zdá, že se jedná o čistě magické prostředky, tak jak je 

chápe Durkheim71
, tj. o individuální projevy nějaké víry, v tomto případě v nadpřirozené 

síly, nemající žádný vztah s kolektivním životem komunity, nelze je od náboženství zcela 

oddělovat, neboť souvisí s přechodovými rituály, tedy s integrací jedince do společnosti, 

které jednoznačně kolektivními náboženskými projevy jsou. 

Kult mrtvých je u Gitanů velmi silný a představuje jeden z důležitých 

mechanismů sociální kontroly. Projevuje se především vírou v revenanty, tj. navracení 

zemřelých na tento svět. Mrtvým je třeba prokazovat velkou úctu, aby nebyl narušen 

jejich klidný spánek a neměli důvod se na tento svět vracet. Navracení mrtvých je 

vnímáno jako velmi nebezpečné, neboť může znamenat i smrt. Proto se o mrtvých raději 

příliš nemluví ani se například neschraňují jejich fotky72
• Do tohoto světa již nepatří. 

Narušení klidného spánku mrtvých je velmi závažnou věcí, kterou je možné si dovolit jen 

67 Kultem mrtvých jsou zde míněny různé náboženské praktiky spojené s vírou v zásvětí a posmrtnou 
existenci lidských duší 
68 Rozhovor s Lisou Reyes, Vinc;a, 17.11.2004 
69 Terénní deník K.D., 13.11.2004, jezuitský bratr působící mezi Gitany v Marseille 
70 Rozhovor s Lisou Reyes, Vinc;a, 17.11.2004 
71 Velký sociologický slovník, 1996, s.581 
72 Terénní deník K.D., 29.10.2004, informátorka L.R. (29let) 
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ve výjimečných situacích, například při přísaze73 • Bere-li si však někdo za svědky mrtvé, 

slova, která při přísaze vyřkl, nelze zpochybnit. Pokud by se o to někdo pokusil, mohl by 

vyprovokovat velmi závažný konflikt, který by mohl skončit zabitím. Urazit mrtvého je 

smrtelným hříchem, který nemůže zůstat nepotrestán. S prokazováním úcty mrtvým 

souvisí i některé prvky pohřebních a posmrtných rituálů (viz níže). 

Pokud se hovoří o mrtvých, tak jedině o těch, kteří se navracejí. Tyto historky o 

revenantech, představují většinou vyprávění o porušení norem chování, kterých je třeba 

se vyvarovat, a přispívají tak k udržování sociálního smíru komunit. 

• Kult svatých a Panny Marie 

Ve společenství, které je založeno na osobních vztazích, se takovýto typ vztahů 

odráží i ve vztazích náboženských. Kontakt s posvátným je navazován prostřednictvím 

konkrétních bytostí. Namísto k příliš abstraktnímu a tudíž i těžko uchopitelnému Bohu, 

kterého by bylo možné označit za nepřístupného otce, jsou všechny prosby směřovány 

k svatým, ke kterým je přistupováno s podobnou vřelostí jako k rodinným příslušníkům. 

Zvláště silný je u Gitanů kult Panny Marie, který je v křesťanství považován za 

analogii kultů bohyň plodnosti, bohyň-matek v jiných náboženstvích 74
• Hiibschmannová 

dává tento kult u Romů dokonce do souvislosti s ženským archetypem původního 

předárijského obyvatelstva Indie, v jehož náboženství hrálo uctívání bohyně-matky 

pravděpodobně nějakou důležitou roli75
• 

Kult Panny Marie na jednu stranu představuje jakýsi protipól jinak velmi 

patriarchální gitanské společnosti, na stranu druhou je projevem jejích tradičních hodnot. 

Panna Marie, jakožto matka, je symbolem mateřství, a jakožto panna, symbolem čistoty, 

jediných skutečných hodnot ženy. Jejím prostřednictvím je tedy oslavován život a jeho 

trvání. Kult je také projevem úcty k matce, která je chápavou orodovnicí za každého 

v nesnázích. 

73 Viz níže, například rituál "dikló". 
74 Velký sociologický slovník, 1996, s.546 
75 Hiibschmannová, M.: Přednáška "Indické historické a sociokulturní zázemí", FF UK, 2003/2004. 
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2.2.2. Rituál jako sociální projev základních principů náboženství 

Sociálním projevem náboženských představ jsou rituály. Rituál, jakožto 

standardizovaný způsob chování, je pro svou opakovatelnost nástrojem, pomocí něhož 

dané společenství udržuje a upevňuje své normativní uspořádání a organizaci. Podle 

Durkheima plní rituály díky své kolektivní povaze integrační funkci. Tím, že soustřeďují 

členy skupiny kolem nezpochybnitelných skupinových hodnot, snižují riziko anomie76
• 

2.2.2.1. Přechodové rituály: křest, svatba, pohřeb 

Nejdůležitějšími rituály v sociálním životě Gitanů jsou rituály přechodové. Jsou 

to rituály, které se týkají jednotlivce a změn v jeho celospolečenském postavení. A. van 

Gennep člení rituál na tři části. V první fázi je jedinec odloučen od zbytku společnosti, 

poté následuje takzvaná fáze liminality tj. pomezí, v němž podstoupí veřejný rituál, který 

jej formálně uvede do nového postavení, a nakonec přichází znovupřijetí nového člověka 

do společnosti77 . 

Vzhledem k tomu, že různá společenství mají různé hodnotové orientace, každé 

také považuje za zlomový bod v životě jedince něco jiného. Pro gitanské společenství 

hrají významnou roli rituály ohraničující život jedince na tomto světě, jimiž jsou křest a 

pohřeb, a také svatba, která představuje zásadní změnu společenského postavení v jeho 

dosavadním životě. 

• Křest 

Křest představuje pro Gitany rituál, jehož prostřednictvím jsou osoby definitivně 

přijímány do tohoto světa a dostávají své pevně dané místo ve společnosti. Společností 

zde však není míněno společenství věřících jakožto příslušníků křesťanské církve, nýbrž 

společenství Gitanů. 

76 Velký sociologický slovník, 1996, s.938-939 
77 Murphy, 1998, s.187 
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Tento iniciační rituál lze rozdělit na tři fáze. První pravděpodobně představuje 

samotné narození dítěte. Poté následuje tzv. období liminality, které trvá okolo tří 

měsíců 78
, kdy dítě ještě zcela nepatří do tohoto světa, je však ještě ohrožováno nečistými 

silami ze zásvětí, před kterými je třeba ho chránit79
. Toto období vrcholí samotným 

obřadem křtu, který je vykonáván profesionálním obřadníkem, knězem80, jehož důležitost 

spočívá v tom, že má k dispozici magické prostředky, jejichž prostřednictvím dítě očistí a 

ochrání tak od zlých sil. Jednak je to samotná osoba obřadníka, jakožto někoho, skrze 

něhož probíhá kontakt s posvátným, která zaručuje úspěch úkonu, a samozřejmě také 

svěcená voda, které jsou přičítány magické schopnosti. Vedle očistné funkce obřadu zde 

však také hraje důležitou roli utváření vztahu kmotr - kmotřenec, jež je založený na 

základě slibu kmotra, který kněz posvěcuje. Kmotrovství vedle rodiny vymezuje dítěti 

místo v síti sociálních vztahů a představuje tak jeho přijetí do tohoto světa. 

Za třetí fázi by bylo možné označit převzetí dítěte rodiči a následná oslava nového 

člena společenství. 

• Svatba 

U Gitanů, jakožto společnosti, v níž převládají osobní vztahy mezi jedinci, hraje 

rozhodující roli při tvorbě sociálních vztahů příbuzenství. Proto je zde také jedním 

z důležitých přechodových rituálů sňatek, na jehož základě nové příbuzenské vztahy 

vznikají, a jehož prostřednictvím jsou společností legalizovány. Sňatek jednak definuje 

nové sociální postavení jedince ve struktuře sociálních vztahů, každý člen rodiny má 

pevně vymezené místo, s kterým jsou spojené určité role, ale také určuje i 

socioekonomické postavení rodiny v širším společenství. Proto je také velmi důležitý 

výběr budoucích partnerů, jež probíhá na základě kritérií endogamie a rituální čistoty. 

Sňatky jsou v převážné většině smluvené rodinami budoucích manželů, kteří se většinou 

do doby svatby ani neznají81
. 

78 Terénní deník K.D., 25.10.2004, informátorka R.B. (40let) 
79 Terénní deník K.D., 29.10.2004, informátorka L.R. (291et) 
80 Využívání profesionálních obřadníků, v tomto případě katolických kněží, ukazuje mimo jiné na 
důležitost tohoto rituálu. 
81 Terénní deník K.D., 25.10.2004, informátorka M.B. (3llet) 

39 z46 



Gitanos většinou nevyužívají ani církevního ani civilního obřadu, ty pro ně nic 

neznamenají82
, pokud v tom nehrají roli nějaké vnější faktory, mají svůj vlastní svatební 

rituál tzv. dikló, který se točí především okolo osoby nevěsty a prokazování její čistoty. 

Pokud bychom rozdělili svatební rituály na tři fáze, první by představovalo 

období zasnoubení, které trvá většinou šest měsíců až jeden rok, a během něhož se mladí 

snoubenci vůbec nestýkají. Druhou nejdůležitější fází, která formálně potvrzuje statut 

novomanželky/novomanžele, je samotný svatební obřad vrcholící rituálem dikló, té zde 

budeme věnovat hlavní pozornost, a poslední fází je pak faktický začátek soužití 

novomanželů. 

Svatební obřad je v podstatě oslavou panenství a potencionálního mateřství 

nevěsty. Nevěsta je zpočátku oděna v bílých šatech- symbol panenství. Když se sejdou 

hosté, zváni jsou všichni členové komunity, přistupuje se k samotnému rituálu dikló. 

Jedná se o ověření panenství nevěsty, které provádí starší žena tzv. diklera, v uzavřené 

místnosti za přítomnosti deseti až patnácti starších žen- minimálně 40 let-, příbuzných 

nevěsty i ženicha, včetně jejich matek. Provádí v podstatě gynekologické vyšetření 

pomocí bílého kapesníčku- dikló, na němž se má v případě Perpignanu objevit pět hvězd

cine estrelles- Ginde to mohou být tři růže)83 . Při vyšetření nesmí dojít k defloraci, jedná 

se pouze o důkaz toho, že vyšetření bylo provedeno. Dá se tudíž falšovat pomocí 

vaječného bílku, k falšování však nedochází ani tak kvůli podezření z toho, že by nevěsta 

nemusela být pannou, ale především tehdy, když ji nastávající tchýně chce ušetřit tohoto 

ponižujícího zákroku84
. Po provedení vyšetření vchází diklera do sálu a z pódia orchestru 

ukazuje dikló všem přítomným. Přitom přísahá na mrtvé, kteří takto přísahu posvěcují, že 

nevěsta je panna a ženich tudíž nebyl oklamán. Poté vchází do sálu nevěsta a její strýcové 

a bratranci si ji zdvihají na ramena. Obkrouží s ní sál a přitom zpívají: "Kapesník je 

krásný, kapesník je pěkný. Jsi panna jako svatá Panna. Zůstaneš věrná svému manželovi. 

Tvůj manžel je šťastný. Má v tebe důvěru. Jsi dobrou nevěstou, budeš dobrou matkou, 

atd ... "85 Večer se nevěsta převlékne do nádherných třpytivých večerních šatů s velkým 

dekoltem a každý muž, s kterým tančí, jí dává za korunku či do dekoltu peníze, aby měli 

82 Tamtéž. 
83 Leblon 2003, s.133-134 
84 Terénní deník K.D., 6.11.2004, aktivistka (paya) působící mezi Gitany v Carcassonne 
85 Leblon 2003, s. 134 
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novomanželé na zařízení bytu, atd. Tento fakt je velmi zajímavý uvědomíme-li si, jaká 

jsou pravidla oblékání jak pro svobodnou, tak pro vdanou Gitanku. Nejspíš to souvisí 

právě s obdobím liminality, kdy jedinec je v jakémsi stavu bez statusu, tudíž pro něj již 

neplatí pravidla spojené s jeho předchozím postavením, a ještě neplatí ty, které se vážou 

k jeho postavení budoucímu, což pak může vést z hlediska každodenního života 

k neočekávaným chování. 

Tento den jde nevěsta spát ještě k rodičům, manžel si pro ni přijde až nazítří, 

v doprovodu své sestry a někoho z rodiny. Jdou se projít do města, poté si najdou nějaký 

pokoj a dva tři dny je nikdo nespatří86- pravděpodobně fáze třetí. 

• Pohřeb 

Podobně jako křest, je i pohřeb přechodovým rituálem ohraničujícím lidský život 

na zemi. Jeho prostřednictvím je jednak mrtvému otvírána cesta do světa mrtvých, 

především má však zamezit jeho možnému návratu, který představuje jistá nebezpečí. Na 

důležitost pohřebních rituálů u Gitanů poukazuje fakt, že při nich využívají církevního 

obřadu, tedy služby profesionálního obřadníka. Ale například i to, že matka jedné naší 

informátorky přijela na pohřeb do Perpignanu, kam léta nevstoupila, i přes strach z krevní 

msty. 

Liminální fází tohoto rituálu je takzvané bdění u mrtvého, mrtvý již není v tomto 

světě, ale ještě neodešel na onen svět. Nebožtíkje oblečen do věcí, které mu patřily, nebo 

které měl rád ("sestřenici oblékli do rakve mou sukni, protože ji hrozně chtěla. Dědečkovi 

čepici, kterou pořád nosi/")87
, aby se pro ně nechtěl vracet, a je uložen do rakve. Bdění 

probíhá v domě zesnulého, neboť dům smutku je příliš neosobní, aby se bdělo tam, nebo 

aby tam mrtvý zůstával sám. Je to čas kdy se s ním členové komunity mohou rozloučit a 

vyřídit si nedořešené záležitosti, aby mrtvý neměl důvod navracet se mezi živé. Po třech 

dnech je pohřeb se mší. 

S pohřebními rituály souvisí i dodržování smutku, který je projevem úcty 

k mrtvému. "Smutek, to je svaté". Při smutku se nesmí dívat na televizi, nesmí se 

86 Tamtéž, s. 134-135 
87 Terénní deník K.D., 29.10.2004, informátorka L.R. (29let) 
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poslouchat muzika- například nelze ani vstoupit do supermarketu, pokud tam hraje 

hudba. Ženy se nesmí malovat ani nosit šperky, musí se chodit v černém. Smutek trvá 

většinou rok, ale záleží také na tom, jak blízká to byla rodina a jaký vztah k mrtvému 

dotyčný měl88 • 

Smutek by měli respektovat i okolní obyvatelé- například tím, že vypnou před 

truchlícími hudbu, schovají kytaru, pivo-, neboť tím tak prokazují úctu truchlící rodině a 

tudíž i mrtvému89
. Je to vlastně i do jisté míry sociální kontrola, která zaručuje smír 

v komunitě, neboť urazit mrtvého je hřích. 

2.2.2.2. Výroční rituály: poutě, dušičky 

Vedle přechodových rituálů ještě v náboženském a sociálním životě Gitanů hrají 

důležitou roli některé rituály výroční. Jedná se především o rituály spojené s kultem 

mrtvých, především "dušičky", a také po u tě na místa spojená s kultem křesťanských 

svatých, především Panny Marie a Svaté Sáry. 

Ve výročních obřadech, které se periodicky opakují, jsou vyzdvihovány základní 

hodnoty dané společnosti a je zde zdůrazňována obecná normativní závaznost kulturního 

obsahu těchto událostí, což obojí posiluje integritu skupiny a přispívá k obnovování její 

"d . 90 1 entity . 

• Dušičky 

Na Svátek všech svatých se scházejí rodiny na hřbitovech, aby uctili své mrtvé. Je 

třeba jim přinést květiny a zapálit svíčky, každý podle toho, jak mu byla osoba blízká, 

přičemž blízkostí je myšlena blízkost rodinná. Otci je třeba zapálit svíci velkou, 

vzdálenému bratranci stačí menší91
• Pokud se tak nečiní, je to zdrojem obecného 

pohoršení. 

88 Terénní deník K.D., 18.10.2004, informátorka M.B. (31let) 
89 Tamtéž,25.10.2004, informátorka R.S. (30 let) 
90 Velký sociologický slovník, 1996 s.1407 
91 Terénní deník K.D., 25.10.2004, informátorka E.S. (35let) 
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• Poutě 

Důležitou roli v udržování kontinuity skupiny a její identity hrají poutě. V oblasti 

jižní Francie jsou to poutě do Lourdes a především Saintes-Maries-de-la-Mer. Tato pouť 

má jednak mezi Gitany delší tradici, zásadní roli zde však hraje to, že se jedná o čistě 

romskou pouť, což Gitanům umožňuje se jako skupina vymezit vůči majoritní 

společnosti. 

Na pouť se sjíždějí kočovní i usedlí Gitanos z celé Francie, aby oslavovali svatou 

Sáru, která je považována za patronku Romů. Přinášejí jí obětní dary- šátky, řetízky, atp. 

- kterými pokrývají její sochu v kryptě, dotýkají se jí a líbají ji. Pronášejí prosby a 

poděkování za mateřství, manželství, zdraví. Věří, že je ochrání a přinese jim požehnání. 

Stejně tak je tomu i poté, co procesí donese sochu Sáry do moře. Matky z dětmi vstupují 

do vody, která prostřednictvím Sáry nabyla posvátné moci a své děti v ní omývají92
. 

Účast na poutích je považována za jeden ze zásadních projevů gitanské identity. 

Pouť v podstatě přispívá k prostorové integritě gitanské skupiny. Jednak umožňuje, díky 

kolektivnímu prožívání společných hodnot, tyto hodnoty zachovávat, je však také ideální 

příležitostí k setkávání členů široké rodiny či rodin spřízněných, kteří se jinak často 

nevídají, ať již proto, že nebydlí na stejném místě, nebo protože stále kočují. Udržování 

kontaktů mezi jednotlivými komunitami je důležité z hlediska sociální kontroly, 

jednotlivé členy komunit je zkrátka třeba znát, aby se předcházelo anomáliím. Kromě 

toho je pouť příležitostí k navazování nových kontaktů nebo jejich utužování, domlouvají 

se zde například sňatky, ale i obchody, atp. 

2.3. Tradice jako zdroj identity 

"Být Gitanem, to znamená disponovat celou řadou znalostí, které nezískáte 

z žádné knihy, ale kterou musí mít každý Gitano v sobě. Znamená to umět se chovat před 

cizincem, před smrtí, respektovat smutek, staršího člověka, vědět, jak se chovat před 

92 Dvořáková, 2004, s.l7 
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gitankou, kterou náhodou potkáme. Je to mluvit "gitano ", znát gitanskou hudbu, chování 

(,, el menar gitano "), vědět co si oblékat a jak ... "93 

"gitanský zákon tu byl k tomu, aby se ho člověk naučil a pokud by se ho nenaučil, 

nemohl by být opravdovým Gitanem. "94 

Gitanská identita není konstruována na základě společné minulosti, mýtech, 

legendách či historii, minulost není považována za důležitou, nýbrž na společné 

přítomnosti, která se zpředmětňuje v tradici. 

Tradice je to, co Gitany odlišuje od ostatních, identita se tedy ustavuje na základě 

dichotomie "My" versus "Oni". "Oni" jsou buď ti, kteří žádnou tradici nemají, to jsou 

payos, v tomto případě Francouzi "Francouzi jim připadají nudní, bez kultury"95
, nebo ti, 

kteří mají tradici odlišnou, ostatní Romské skupiny ale i příslušníci jiných národů. "Oni" 

mohou být ale i ti, kteří gitanskou tradici nedodržují nebo ji opustili úplně. 

Pokud je tedy definováno gitanství, tak v protikladu k tomu, co gitanství není. 

Tato definice je však kontextuální, pokaždé jsou zdůrazňovány jiné rysy v souvislosti 

s tím, vůči komu je cítěna potřeba vymezit se. 

První, co je zmiňováno, je jazyk, a to jak v souvislosti s ostatními romskými 

skupinami "vždyť ani nemají stejný jazyk"96 "Manušové mluví jiným jazykem, 

nerozumíme si. Například my označíme neromkujako ''paya" a muže ''payo". Manušové 

říkají "gadži", ''gadžo". 97
, tak i s katalánsky hovořícími payos. Přestože, nebo právě 

proto, že u Gitanů došlo téměř k úplné jazykové asimilaci, úzkostlivě lpí na každém 

detailu, který odlišuje jejich katalánský dialekt "gitano", od toho majoritního. 

Největší důraz je však kladen na zvyky a způsob života vůbec. "co je obzvlášť 

důležité u Gitanů, to jsou zvyky, způsob života, to determinuje identitu a protože nemají 

(ostatní romské skupiny, pozn. K.D.) stejný způsob života, jsou často považováni za 

odlišné"98
. Především jsou zdůrazňovány odlišnosti týkající se postavení ženy. "Ženy 

93 Leblon, 2003, s.50 
94 Rozhovor s tetou Lisina dědečka z otcovy strany in: Reyes, 1998 
95 Rozhovor s Lisou Reyes, Vinc;:a, 17.11.2004 
96 Terénní deník K.D., 24.10.2004, Informátorka M.B. (31let) 
97 Autorizovaný rozhovor pořízený studentkou sociologie 18.10. 2004 s ženami v Asociaci gitanských žen. 
98 Rozhovor s Lisou Reyes, Vinc;:a, 17.11.2004 
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kouří (kouření je pro gitanské ženy nepřípustné, pozn. K.D.), nejsou jako my, utečou, 

když se mají vzít"99
. Na tyto dva fakty, kouření a nepodstupování rituálu dikló, 

odkazovaly všechny naše informátorky. Především rituál dikló viděly jako zásadní projev 

své identity, a přestože se jedná o ponižující akt, žádná by si nedokázala představit, že by 

ho nepodstoupila, dokonce i ty, z méně tradičních komunit jako je Vin<;a, které se 

provdaly za Francouze100
• "U nás, víte, jsou věci, které se ztratí, ale kapesníček, tak to 

vás můžu ujistit, že za tisíc let, dokonce za tři tisíce let, kapesníček, ten se bude dělat 

dál. '"01 I pro ženy v Perpignanu, které pociťovaly potřebu jisté emancipace, opuštění 

tradice představovalo příliš vysokou cenu, než aby se jí byly ochotny vzdát. Znamenalo 

by to pro ně vzdát se sebe sama. 

Vedle těchto nejvíce zmiňovaných znaků sem však patří mnoho jiných prvků, na 

které, pro jejich naprostou samozřejmost, není za normálních okolností důvod 

upozorňovat. Jedná se především o úctu k rodině a to hlavně k otci a matce. "syn, který 

udeří svou matku, nebo svého otce, to je neodpustitelné. ( .. .) Již ne patří do rodiny. Je 

vyhnán z domu, ( .. .)je vyhnán z Perpignanu, ať si jde kam chce, ale ne s námi. Nezůstane 

nikdy z Gitany. "102 Deklarovaná důležitost této skutečnosti pro Gitany se vyjevuje jednak 

v souvislosti s různými asociálními projevy plynoucími z negativních dopadů urbanizace, 

jako je alkoholismus a drogy, ve větší míře však s šířením letničního hnutí v gitanských 

komunitách, jehož učení kladoucí důraz na osobu Ježíše a odmítání Panny Marie je 

katolickými Gitany vnímáno jako útok na tyto hodnoty. A to nejen v rovině symbolické, 

upřednostňování Syna před Otcem, a neúcta k Matce Boží: "Neúcta k Panně Marii, to je 

jako opovrhovat svou vlastní matkou "103
, ale i ve skutečném životě. Opouštění tradic ve 

jménu "křesťanské" víry a upřednostňování "křesťanské" identity před gitanskou, a tudíž 

i před rodinou, je chápáno jako neposlušnost vůči rodičům a přijímáno s nevolí. "Jsem 

velmi smutná, že se je má dcera rozhodla následovat. '" 04 

99 Rozhovor s Lisou Reyes, Vinya, 17.11.2004 
100 Terénní deník, 29.10.2004, informátorka L.R. (29let) 
101 Leblon, 2003, s.135 
102 Leblon, 2003, s.137 
103 Terénní deník, 20.10.2004, informátorka J.S. (34 Jet) 
104 Autorizovaný rozhovor pořízený studentkou sociologie 18.1 O. 2004 s ženami v Asociaci gitanských žen. 
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S úctou k rodině souvisí i úcta k mrtvým, která se projevuje v kultu mrtvých, proti 

němuž se letniční církev rovněž staví. "Mrtví, to je svaté." 105 Neúcta k mrtvým je 

zavrženíhodná a znamená opovrhování nejen vlastní rodinou, ale "gitanským zákonem" 

vůbec. 

Jedním z hlavních znaků gitanské identity bývají ještě často zmiňovány poutě. 

"(. . .)ještě je jistá část těch, kteří jezdí do Svatých (myšleno Marií, pozn. K.D.) a do 

Lourdes, a kteří zůstávají jako za starých časů. Jako jsme byli celý život, Gitany ... "106 

,,Jak bylo zvykem, předtím, než jsem poznal Boha, jsem jezdil do Saintes-Maries-de-la

Mer ... protože se zde scházeli Gitanos"107
• 

105 Leblon, 2003, s.l34 
106 Tamtéž, s. 123. 
107 Tamtéž, s.l29 
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3. Změny v důsledku působení letniční církve 

3.1. Změny deklarované 

• Pohled zvenku 

V souvislosti s působením letničního hnutí je všemi stranami zmiňovaná u Gitanů 

nebývalá aktivní participace na náboženském životě církve. A to nejen účast na 

pravidelných obřadech, shromážděních- obdoba katolické mše-, které se konají několikrát 

týdně, ale i na evangelizaci. Jednak jako řadoví členi církve, čímž vzbuzují nelibost 

katolických Gitanů: "Stále jen mluví o Bohu, nedají s tím pokoj, už mi s tím lezou na 

nervy, nedá se s nimi vůbec mluvit, tak se jim radši vyhýbám." 108
, ale především tím, že 

jsou sami účastní v církevních strukturách, sami se stávají pastory, aby tak mohli, 

teologicky vyškolení, lépe šířit evangelium. A však nárůst aktivity se podle odborné 

literatury neprojevuje pouze účastí na náboženském životě církve. V souladu s letničním 

učením, které klade důraz na osobní zodpovědnost jednotlivce za jeho osud, přebírají 

členové této církve vlastní iniciativu při řešení problémů souvisejících s jejich 

postavením marginalizované skupiny, jako je boj proti negativnímu obrazu Gitanů a 

Romů vůbec, různým formám diskriminace, atp. 109 

Katoličtí Gitanos vyčítají "letničním" opouštění tradice. Proviňují se proti 

gitanskému zákonu, tím že nerespektují rodinu. Dávají přednost církvi před vlastními 

příbuznými. "Syn neposlouchá otce. "110 Dokonce si neváží ani mrtvých, protože jim 

neprokazují dostatečnou úctu. "nezapalují jim (mrtvým) ani svíčky na hrobech. "111 

Přičítají jim rozklad komunit jednak proto, že způsobují konflikty uvnitř rodin, ale 

především díky jejich neúčasti na sociálním životě komunity. "Už se mezi sebou skoro 

108 Terénní deník K.D., 18.10.2004, informátorka M.B. (31 let) 
109 Cantón Delgado, 2004, s.89-103 
110 Terénní deník K.D., 20.10.2004, informátorka R.S. (30 let) 
111 Tamtéž, 18.10.2004, informátorka M.B. (31 let) 
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ani neznáme."112 Nekřtí novorozence, křest probíhá až v pozdějším věku, tudíž, krom 

toho, že je to nezodpovědné, komunita nemá možnost se s nimi seznámit. Letniční také 

přestali jezdit na poutě, protože nevěří na svaté a Pannu Marii "Pastoři říkají, že Panna 

Marie ne ní svatá, chtějí po lidech, aby si jí přestali vážit, to je strašné. ,a 13
, což je podle 

katolíků další příčinou vznikající propasti mezi oběma částmi komunity. Oslavy, které 

jsou možné jen v rámci náboženských událostí, jsou v očích katolíků "nudné", proto se 

jich odmítají účastnit. "Byla jsem na jedné svatbě, ale byla to nuda, nebyla hudba, 

netančilo se, to nebyla žádná pořádná svatba. ,d 
14 Společenské oslavy v rámci komunity 

představují pro ženy jediné kulturní vyžití, a tak restrikce v tomto ohledu vnímaly 

s velkou nelibostí, upozorňovaly na zákaz tance, atp. Na druhou stranu však uznávaly i 

jisté pozitivní dopady působení letniční církve. Především to, že někteří muži přestali pít 

a fetovat a také již tolik nebijí své ženy. 

V souvislosti s působením letničního hnutí mezi Romy bývá také upozorňováno 

na jisté modernizační a integrační tendence. Ty jsou viděny jednak v přejímání 

protestantské etiky, ale také v jisté otevřenosti. Protestantská etika přináší nové hodnoty 

jako je práce sama o sobě, na rozdíl od tradičního pojetí práce jako pouhého prostředku 

k přežití, podporuje spořivost a šetrnost tím, že se staví proti okamžité spotřebě 

materiálních statků, což pomáhá zlepšovat ekonomické postavení "letničních" 115 • Církev 

působí i jako sjednocující faktor, který umožňuje překonávat meziskupinové bariéry. 

Tím, že jsou vztahy založeny na dobrovolnosti, "křesťanem" se člověk nerodí, ale stává 

se jím z vlastní vůle, dochází k posilování solidárních vztahů za hranice rodů i skupin a 

zvyšuje se tak sociální mobilita. Její zásluhou také dochází k zlepšování vztahů 

s majoritou, nabádá k respektování jejich zákonů a zakazuje nekalé prostředky 

k dosahování zisku, jako je například podvod. Integrační snahy se projevují i v podpoře 

vzdělání a to nejen mužů, ale i žen, neboť gramotnosti je třeba ke studiu Bible116
. 

112 Tamtéž, informátorka J.S. (34 let) 
113 Tamtéž, informátorka R.S. (30 let) 
114 Tamtéž, 25.10.2004, informátorka M.B. (31 let) 
1 15 Glize, 1988, s.40 
116 Cantón Delgado, 2004, s.98-100 
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• Pohled zevnitř 

I samotní letniční Gitanos deklarují svou aktivní účast na životě církve. ,,Na 

shromáždění chodím pokaždé, když je to jen možné. ,.J 
17 "Chodím zvěstovat lidem, kteří 

potřebují slyšet slovo boží.,.~ 18 Především však upozorňují na hlubokou proměnu jejich 

života, kterou jim přineslo evangelium. Tato změna je popisována jako opuštění tradice. 

"( ... )s Bohem už tradice není. (. . .)Bůh už tradici nechce. ,.J 
19 Tradicí je zde ale většinou 

míněno zcela něco jiného, než jak ji definují katoličtí Gitanos, i když se někdy také 

zmiňují o některých prvcích v katolickém smyslu tradice, jako například víra v revenanty. 

"Gitanos věří v duchy ... (. . .)já se nebojím, protože věřím v Boha. " 120 Především však 

kladou důraz na negativní rysy, které gitanské kultuře připisuje hlavně majoritní 

společnost, jako je násilí, krádeže, podvody, alkoholismus, atp. "Předtím, než poznali 

slovo boží, byli Gitanos strašně zlí, (. . .) bili se pro nic za nic. (. . .) Jestliže jsem se předtím 

bil, nyní už se nebiji, naopak, (. . .). " 121 ,,Jestliže jsme pili a byli alkoholici, na to už 

nechceme vzpomínat. To je všechno za námi. "122 "Píchal jsem si, ale Bůh mě zachránil, 

díky němu už nefetuji." 123 Zdůrazňováno je také zlepšení postavení ženy. "Myslíš, že by se 

táta kvůli mně zvedl, nikdy v životě ... Nyní, ano! V každém případě, s Bohem už tradice 

není.'d 24 

Normativní roli tradice pak letničním nahrazuje Bible. "Do písmene se řídíme, 

tím, co říká Bible, a tak to je!"125 

117 Tamtéž, 4.11.2004, žena (asi 50 let) 
118 Leblon, 2003, s.125 
119 Tamtéž, s.128 
120 Tamtéž, s.l28 
121 Tamtéž, s.l25 
122 Loiseau, 2004, s.ll7 
123 Leblon, 2003, s.128 
124 Tamtéž, s.l28 
125 Tamtéž, s.l28 
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3.2. Změny reálné 

Vzhledem k tomu, že ne vždy to, co o sobě či o druhých lidé tvrdí, odpovídá 

skutečnosti, bylo by na tomto místě vhodné konfrontovat předcházející tvrzení 

s pozorováním, které jsme měly možnost provádět během svého výzkumu. 

Co se týče deklarované aktivity na náboženském životě církve, je třeba souhlasit 

s tím, že se letniční skutečně v hojném počtu účastní shromáždění. A však na druhou 

stranu nelze přehánět jejich horlivost, neboť jednak na pravidelných shromážděních jsou 

účastny především ženy, mužů je výrazná menšina (přičemž je třeba mít v úvahu, že i 

jejich muži musí být stejného vyznání, jinak by je na shromáždění nepustili), navíc muži 

během bohoslužby přicházejí a zase odcházejí, málokterý zůstává po celou dobu. Ale i 

ženy, které tvrdily, že chodí pravidelně, se na shromáždění, na které nás samy pozvaly, 

nedostavily. Na nedůslednost v docházení na náboženské akce by mohlo poukazovat i to, 

s jakou razancí apelovali pastoři na babičky, aby hlídaly děti mladým párům, aby se 

mohly dostavit na sezení pro ně speciálně určené. 

Jestliže je možné hovořit o nárůstu náboženské aktivity v rámci církve, totéž již 

nelze tvrdit o přejímání odpovědnosti při řešení problémů sociálního vyloučení. V tomto 

ohledu, alespoň v komunitách Saint-Jacques v Perpignanu a Cité Gély v Montpellier, 

zůstávají letniční zcela pasivní, iniciativní jsou naopak katolické ženy, které zde působí 

prostřednictvím občanských sdružení. 

O změnách v souvislosti s tradicí by se dalo říct, že tradiční hodnoty a praktiky 

jsou spíše reinterpretovány, než že by byly zcela opouštěny. Tak například křest má být 

podle letničního učení přijetím do společenství křesťanů ve chvíli, kdy člověk celým 

srdcem přijal lásku Kristovu, a nikoli ochranným prostředkem proti zlým silám zjiného 

světa. V souladu s tímto učením sice letniční křtí své děti až v pozdějším věku 126 , je však 

zřejmé, že mu stále přičítají podobný význam jako dříve. Za prvé tvrdí, že se o své děti 

nebojí, nebot' je ochrání Ježíš127
, což už samo o sobě vypovídá o víře v síly, jež by 

126 Terénní deník K.D., 20.10.2004, informátorka D.S. (38 let). 
127 Terénní deník K.D., 20.10.2004. informátorka D.S. (38 let) 
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nepokřtěné děti mohly ohrozit, na druhou stranu stále těmto dětem dávají ochranné 

prostředky 128 , z čehož vyplývá, že i samotnému křtu přičítají jistý magický význam. 

Podobně je tomu i s kultem mrtvých. Pokud je pravda, jak je hojně zmiňováno, že 

devadesát procent perpignanských Gitanů je letničního vyznání, pak ne lze tvrdit, že by si 

nevážili mrtvých, alespoň v tom smyslu, že by se nestarali o jejich hroby. V období 

dušiček byly totiž téměř všechny hroby na gitanských hřbitovech pokryty svíčkami a 

květinami. Ani revenanti zcela neopustili univerzum letničních Gitanů, neboť tvrzení, že 

se jich nebojí, samo o sobě implikuje jejich potencionální přítomnost, již však 

nereprezentují mrtvé, nýbrž ďábla. " Ve jménu Ježíše ho odeženu! ( .. .) Mrtvý se nemůže 

vrátit. ( .. .) to ďábel na sebe bere podobu mrtvého, abychom si mysleli, že mrtví jsou 

revenanti." 129 

Tradiční roli poutí nahradila shromáždění, a to jak ve smyslu společenském, tak 

v podstatě i náboženském. Kromě pravidelných lokálních shromáždění, jsou několikrát 

do roka pořádána velká shromáždění, na která se sjíždějí souvěrci z celé Francie130
, a 

která tedy poskytují prostor pro setkávání členů různých komunit. Z náboženského 

hlediska pak roli katolických svatých, jakožto magických ochránců a poskytovatelů 

pomoci, převzal jen v trochu abstraktnější podobě, Ježíš a Duch svatý. Na zázraky 

způsobené jeho prostřednictvím letniční často odkazují, když se zmiňují o svém 

"probuzení". Většinou je na pravou víru přivedlo zázračné uzdravení jejich blízkých či 

jich samotných. "Uzdravili jednu z mých dcer, která měla revma." 131 "Měl dceru, která 

byla hluchá s téměř němá, a jednoho dne Pepe slyšel svou dceru jak mu říká, tati, vodu, 

( .. .) tak můj syn Pepe řekl: "Pane, to znamená, že si přeješ, abych byl tvůj" a za měsíc se 

dal konečně pokřtít. 'd 32 

Některé tradice dokonce zůstaly téměř zcela nezměněny. Přestože letniční na 

rozdíl od katolických Gitanů využívají při svatbě církevního obřadu, tradičního rituálu 

"dikló" se nevzdali 133
• Panenství stále představuje zásadní hodnotu, kterou je třeba 

náležitě oslavit, tudíž restrikce týkající hudby a tance zmiňované katolíky, pokud jsou 

128 Terénní deník K.D., 13.11.2004, jezuitský bratr působící mezi Gitany v Marseille 
129 Leblon, 2003, s.129 
130 Meyer, 1991, s.140 
131 Cantón Delgado, 2004, s.97 
132 Tamtéž, s.96 
133 Terénní deník K.D., 25.10.2004. informátorka M.B. (31let) 
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vůbec nařizovány, nejsou respektovány. Výše zmíněná "nudná svatba" byla spíše 

výjimečnou záležitostí nežli obecným jevem. 

I tradiční koncept rodiny zůstává téměř v nezměněné podobě. Rodina je stále 

základní jednotkou společenské organizace a hlavu rodu nelze obcházet. Postavení ženy 

se mění snad jen v tom smyslu, že i ona si zaslouží býti respektována ze strany mužů, 

pokud je dobrou matkou a manželkou, tedy stará-li se náležitě o rodinu a poslouchá 

manžela134
• To se však zřejmě týká pouze teoretické roviny, nebot' násilí páchané na 

ženách jejich muži do značné míry pravděpodobně přetrvává, perpignanskými ženami, 

ale i zasvěcenými vnějšími pozorovateli, je považováno stále za palčivý problém jejich 

komunit, které jsou jak bylo výše uvedeno údajně z devadesáti procent příslušníky 

letniční církve. "Zlepšení" chování mužů v tomto ohledu tedy není samozřejmostí, a to se 

týká i používání násilných mechanismů při řešení konfliktů mezi členy komunity. Čest 

jednotlivce a potažmo jeho rodiny je nadále ústřední hodnotou gitanského společenství, 

urážka cti nemůže zůstat bez odplaty, bitky jsou zde tudíž na denním pořádku. Ani 

alkoholismus a drogy letniční církev zcela nevymítila. Skutečně platí ono výše 

zmiňované slůvko "někteří" přestali bít své ženy, pít, fetovat, atp. 

K tvrzením o modernizačních a integračních tendencích je třeba přistupovat se 

značnou rezervou. Co se týče protestantské hodnoty práce o sobě samé i literatura, která 

ji zmiňuje, hovoří spíše o nastávající tendenci, jež je prozatím jen sotva viditelná135
. 

Výsledky mého výzkumu však v tomto ohledu žádné informace nepřinesly, vyžadovalo 

by to mnohem dlouhodobější a intenzivnější pobyt v terénu. Ani šetrnost podporovaná 

letničním učením pravděpodobně nepředstavuje hodnotu, která by byla trvale 

interiorizována, minimálně se to nijak neprojevuje na zlepšení ekonomické situace 

Gitanů letničního vyznání. 

Jistá otevřenost vůči ostatním skupinám Romů a příslušníkům majoritní 

společnosti se skutečně projevuje, avšak s největší pravděpodobností pouze v určitých 

kontextech. Za normálních okolností jsou cizinci stále objektem velké nedůvěřivosti, o 

čemž svědčil i náš vstup (výzkumnic) do izolovaných výhradně letničních komunit v Cité 

134 Gay y Blasco, 1997, s. 39 
135 Glize, 1988, s.40 
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Nouveau Logis v Perpignanu a Montaubérou v Montpellier, kde na nás bylo pohlíženo 

jako na nevítané vetřelce a praktikována strategie "matení cizinců" spočívající v popírání 

existence osob, na které jsme měly kontakty, či jejich zapírání a udávání klamných 

informací o místě jejich pobytu. Ostatně i ve zbylých komunitách jsme první kontakt 

měly možnost navázat pouze s katolickými gitanskými ženami prostřednictvím jejich 

občanských sdružení. Příslušníky majoritní společnosti je stále opovrhováno, zvláště pak 

ženami (v tomto případě Francouzkami), ty jsou označovány za "kurvy", protože pijí, 

kouří a chodí do míst, kde se vyskytují muži, jako například kavárny. Na druhou stranu 

nikomu nevadila naše přítomnost na shromáždění v Saintes-Jacques v Perpignanu, což 

mohlo být dáno jednak tím, že jsme přítomným nebyly zcela neznámé, minimálně věděli 

o našem docházení do komunity, nebo pravděpodobně tím, že se jednalo právě o 

shromáždění, i když pouze gitanské. Zajímavé je, že když jsme byly na shromáždění 

zvány, bylo nám nejprve nabídnuto, ať jdeme na shromáždění pro Francouze, což ukazuje 

na fakt, že ani společenství "křest'anů" 136 pravděpodobně nemůže v očích Gitanů 

překonat propast mezi gitanským světem a světem payos. Toto tvrzení ostatně podporují i 

četné zmínky "letničních" o vyvoleném národu Romů (samozřejmě letničního vyznání), 

který srovnávají s národem židovským. "Letniční Romové, jakožto Romové, se považují 

za nový Bohem vyvolený lid, jsou jedinými skutečnými křesťany" 137 . "Trpěli jsme jako oni 

(Židé, pozn.K.D.), a jako oni jsme byli rozptýleni do všech zemí. (. . .) Již nejsme lidem 

bez naděje (. . .) nyní máme vlast a slib stálého příbytku." Vlastí je zde myšlena 

panromská letniční víra, a nikoli Stát jako v případě izraelském; Le Cossecovi je 

přisuzována stejná role průvodce, jakou hrál Mojžíš pro Židy. 138 

Podobné je to asi i se vztahem Gitanů k ostatním romským skupinám, i když jsou 

si s nimi mnohem bližší. Za normálních okolností, tedy v profánním životě s nimi žádné 

kontakty neudržují, pouze se setkávají na velkých shromážděních, kde se tiše respektují, 

tj. "nejsou na nože". "To, že jsme takto shromážděni, bez šarvátek, v klidu, je samo o sobě 

zázrakem. "139 "Dříve (. .. ), nebylo záhodno, aby například Sintové tábořili vedle Rromů. 

(. . .). To byla krvavá válka, na nože. (. . .) a nyní, díky evangeliu jsme všichni 

136 Příslušníci letničních církví sami sebe nazývají křesťany. 
137 Glize, 1988, s.43 
138 Jiménez, 1981, s.l7-18 a 23 
139 Výpověď pastora (La Croix 1/09/87) in: Glize, 1988, s.38 
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podhomadě. '.1 40 Podobných příkladů týkajících se poklidného soužití jednotlivých skupin 

na shromáždění uvádějí "letniční" mnoho, avšak o jiných kontaktech, které by mezi 

sebou udržovali, se již téměř nezmiňují. Jen okrajově upozorňují, na výjimečné sňatky 

mezi příslušníky jednotlivých skupin. Vzhledem k četnosti výše uvedených příkladů je 

vysoce pravděpodobné, že kdyby docházelo k nějaké výraznější sociální mobilitě mezi 

skupinami, byly by tyto případy také patřičně vyzdvihovány. 

Ani deklarovaná podpora vzdělávání se na první pohled nikterak neprojevuje. 

Děti mají ve škole vysoké procento absencí, neboť je tam rodiče kvůli konfliktům s 

učiteli, většinou plynoucím zjazykových nedorozumění, odmítají posílat. Na druhý 

stupeň základní školy, který je mimo čtvrť, dochází ještě méně dětí, dívky téměř 

vůbec 141 • 142 Nezdá se tedy, že by se "letniční" z vlastní iniciativy snažili problémy se 

vzděláváním řešit, v tomto ohledu naopak aktivně působí "Asociace gitanských žen". 

Pokud dochází ke zvyšování gramotnosti, pak to bývá spíše ojedinělá záležitost v případě 

jednotlivců, mužů, kteří se rozhodli pro dráhu pastorů, či žen, které však motivuje 

asociace, nikoli však kvůli studiu Bible, ale spíše z praktických důvodů, aby si mohly 

samy vyplňovat různé formuláře sociálních dávek143
, atp. 

3.3. Důsledky 

Změny plynoucí z působení letniční církve v gitanských komunitách se na první 

pohled nezdají tak velké, aby měly sami o sobě přinášet nějaké zásadnější důsledky. 

Učení letniční církve se plně adaptovalo na kontext gitanské kultury a zachovává její 

centrální hodnoty, pouze je v některých případech mírně upravuje. Univerzum letničních 

Gitanů zůstává téměř shodné s tím tradičním, je tedy s podivem, že mezi oběma světy 

vzniká propast. Ta není výsledkem jejich reálné odlišnosti, nýbrž toho, že jsou za odlišné 

považovány a jsou tak popisovány. Vyplývá z odlišného pojetí identity letničních a 

katolických Gitanů. Zatímco "katoličtí" staví identitu na tradici, "letniční" na jejím 

odmítání. Vzniká pak dojem existence dvou naprosto odlišných světů, které se pak 

140 Leblon, 2003, s.130 
141 Ve Francii je povinná školní docházka pouze do dvanácti let. 
142 Terénní deník K.D., 18.10.2004. informátorka M.B. (31 let) 
143 Terénní deník K.D., 20.10.2004, informátorka D.S. (38let). 
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odlišnými skutečně stávají, neboť nejsou vzájemně sdíleny. Tradiční mechanismy 

sociální kontroly udržující v komunitách sociální smír pak přestávají plnit svou roli, 

fungují pouze v rámci obou dvou "subkomunit", nikoli však mezi nimi. Vzhledem 

k tomu, že se vytrácejí příležitosti k udržování, obnovování a vytváření sociálních vazeb, 

dochází kjejich vzájemné izolaci, která je ještě posilována pojetím vlastní výlučnosti 

letničních Gitanů. To pak vede ke konfliktům mezi oběma tábory, neboť neexistují 

mechanismy, které by tyto konflikty řešily, tím spíše, že kontrolní mechanismy majoritní 

společnosti ani jedna ze stran neuznává. 

Vedle toho "letniční" svou teorií o vyvoleném lidu podporují tradiční uzavřenost 

gitanské společnosti vůči majoritě. Nastolená tendence postupnému otvírání se 

většinovému světu a jisté modernizace, i když v rámci tradice, u katolických Gitanů 

projevující se mimo jiné ve snahách aktivně řešit problémy spojené se sociálním 

vyloučením či jisté "emancipaci" žen byla v určitém smyslu zastavena. "Letniční" s tímto 

světem, světem teď a tady, který je ani neuznává a opovrhuje jimi, a který ztotožňují se 

světem majority, nechtějí nic mít, důležitý svět je ten, který nastane s příchodem Krista. 

Necítí tedy potřebu integrovat se do něj, ale naopak se od něj distancují. Tím se však 

dostávají do ještě větší izolace a posilují negativní pohled na příslušníky majority, což 

může být rovněž potencionálním zdrojem konfliktů. 
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4. Závěr 

V této práci jsem si kladla za cíl upozornit na některé průvodní jevy působení 

letničního hnutí v komunitách usedlých katalánských Gitanos v jižní Francii. 

Letniční církev klade důraz na obnovu původní církve, která by byla očištěna od 

dogmat a tradic, jež jí vzdálily Písmu. Obrácení se na pravou víru je v této souvislosti 

letničními Gitany vnímáno jako hluboká změna jejich života, která je popisována jako 

opuštění tradice. Ta však pro katolické Gitany představuje něco téměř posvátného, na 

jejím základě stavějí svou identitu. Proto je pro ně odmítání tradice "letničními" něčím 

zcela nepřijatelným. 

Jak se však ukázalo, k proklamovaným radikálním změnám kultury a způsobu 

života u "letničních" nedochází. Základní prvky gitanské kultury Gako je hodnota rodiny, 

úcta, čest, ale i tradiční uzavřenost vůči okolnímu světu) zůstávají ve své podstatě 

zachovány, pouze jsou v některých případech mírně modifikovány (postavení ženy, 

násilné mechanismy při řešení konfliktů, atp.). Avšak ani tyto mírné změny nejsou zcela 

obecným jevem. 

Přestože svět letničních Gitanů zůstává téměř shodný s tím tradičním, různá pojetí 

sebeidentifikace obou skupin působí v komunitách problémy, neboť každá ze stran 

prožívá svůj svět odděleně a vytrácejí se tak přirozené vazby mezi nimi. 

Působení církve však nepřispívá pouze k izolaci letničních od katolických Gitanů, 

nýbrž i od majoritní společnosti. Na rozdíl od těch katolických, u kterých je v poslední 

době možné pozorovat jisté integrační tendence, "letniční" se uzavírají do sebe, což je 

ještě umocňováno pojetím sebe sama jako Bohem vyvoleného lidu. 
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