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1. ÚVOD

Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše

zemřelých

u

Romů.

Hlavními primárními

daty jsou doposud publikované články a studie k tomuto tématu a rozhovory pořízené v rámci
dlouhodobého terénního výzkumu. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění
konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly - romské
revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.
V kapitolách 2. a 3. uvádíme metodologické

přístupy

a způsoby konceptualizace

v etnografii a folkloristice a v kapitole 4. pak rozebíráme jejich užití a možnosti
v rámci romisticky zaměřených prací. Tato
pro druhou

část

práce, ve které se

část

věnujeme

práce tak zároveň slouží jako vymezení pole

dalším pojetí tradice a kultury.

Ve 2. kapitole podáváme krátký exkurz týkající se metodologického
etnografie a folkloristiky v českém kontextu.
předpoklady
zmiňujeme

těchto

výběr

zde základní koncepční

zaměřených oborů.

V následující, 3.

z dosavadní publikované literatury týkající se zvoleného tématu.

věnujeme

studiím o obyčejích a slovesné lidové tvorbě. V rozebíraných

sledujeme především to, jaké pojetí tradice

kritickou analýzu

vytyčení

disciplínách. V podkapitole 2.3. se

o možných úskalích v pojetích národnostně

Zvláštní pozornost
článcích

Přibližujeme

pro definování tradice a kultury v

kapitole, analyzujeme

uplatnění

nedostatečného

či

kultury prezentují. Kapitola 4. usiluje o

ukotvení romistických studií v jasně definovaných

etnografických a folkloristických metodologiích a naznačuje možnost využití tzv.

"lidověd"

do budoucna v oblastech, které z velké části nejsou doposud zpracovány. V podkapitole
4.4.1.

zmiňujeme

romistiky jako

vývoj

české

vědního

oboru.

etnografické disciplíny a jeho vliv na stávající formování

Na základě předchozího vymezení vůči metodologiím, které romistika často uplatňuje,
nastiňujeme

ve druhé polovině práce, v kapitolách 5. a 6., možnost odlišného pojetí tradice,

jež navazuje na metodologické ukotvení v rámci kulturní a sociální antropologie. Provedené
srovnání mezi etnografickým, folkloristickým a antropologickým pojetím tradice, odhaluje
odlišnosti těchto přístupů. V podkapitole 5.4. dále specifikujeme možné přístupy k tradici a
kultuře

a přikláníme se ke kontextuálně zaměřeným diskurzům v rámci sociální a kulturní

antropologie jakožto interpretativní disciplíny, jejichž ústředním tématem je otázka
porozumění

v souladu s kritickým rozborem předsudečného horizontu poznání. Podle nich

jakýkoliv text, ve smyslu kulturní invence, nemá pasivní výpovědní hodnotu,
dána účastí autora na současném smyslu. S

vědomím

neboť

taje vždy

takovéto vlastní zaujatosti se následně

pokoušíme i o reflexi historických procesů, které souvisejí se

současným převládajícím

3

(neromským) pojetím smrti a po smrtného života. To umožní chápat tradici v širším slova
smyslu jako jistý komunikační okruh jak jej definuje pojem "přirozený"

svět

(Lebenswelt).

V návaznosti na vymezení vlastního konceptu přecházíme v 6. kapitole ke zpracování
dat získaných na základě vlastního kvalitativního výzkumu.

Stěžejním

pramenným

materiálem přitom jsou nahrávky rozhovorů o "mulech" - vracejících se duších zemřelých.
Citované úryvky z rozhovorů doprovázíme interpretací postulující kulturně adekvátní výklad,
který je prezentován jako projev odlišných tradic autorky tohoto textu a jejích "konzultantů".
Interpretace jsou tedy výsledkem sociální interakce, která je oboustranně intersubjektivně
vnímána, a autorkou textu - se snahou o adekvátnost "dešifrace" má zároveň sloužit jako

součást

následně

"dešifrována". Tato

nikdy nekončící korekce našeho

předsudečného

poznání.
V

"Závěru"

v návaznosti na to

(7. kapitola) krátce shrnujeme základní premisy odlišného pojetí tradice a

zmiňujeme

též

důsledky,

které z toho plynou pro koncepci tradice

"obecně

romské".
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2. "LIDOVOST" - VYMEZENÍ ETNOGRAFICKÉ A FOLKLORISTICKÉ DISCIPLÍNY
ROMSKÝ REVENANT
2.1. ČESKÁ ETNOGRAFIE A FOLKLORISTIKA

obyčeji

Dosavadní práce zabývající se
revenantům-duším zemřelých,
většině

Romů

a slovesnou tvorbou

ve vztahu k tzv.
nepřesahují

kterými se budeme zabývat v další kapitole,

ve

z případů praktikovanými metodami ani metodologiemi rámec etnografické a

folkloristické

vědy.

Tyto samostatné obory zaujímaly a zaujímají v rozsáhlé škále disciplín,
společností či

zabývajících se lidskou
podrobnější

reflexi, podáme proto

kulturou, specifické místo. Než

stručný

nástin vymezení těchto dvou

směšovat.

Etnografii a folkloristiku nelze

Liší se

téměř

přistoupíme

vědních

k jejich

disciplín.

předmětem

vším -

zájmu,

vývojem vlastní teoretické tradice, návazností na jiné disciplíny - nelze o nich mluvit
v jednotném

čísle.

Existují rozdíly nejenom v rámci škol, které se v průběhu vývoje

vědních

disciplín diferencovaly, ale

různých

odlišných

zaměřená

diskursů

sběr

na primární

teoretických

či

a

obzvláště

způsobů

pojem "etnografie" je používán i pro pokrytí

bádání.

Někdy

způsobem

je etnografií nazývána subdisciplína
nejrůznějších

dat - tzv. fieldwork -, aplikovaná v rámci

konceptuálních východisek. Nebo je

prezentaci dat, ale

prostředkem

nejen ke

sběru

literárního zpracování, které se v českém kontextu

národopisné monografii. Jindy

může

těchto

částečné

a

přibližuje

tzv.

sloužit i k "vyhodnocení sebraného materiálu jako

součást širšího badatelského záměru"t, jako například tzv. etnografii nová, která je již
koncepčně

a

postupů

vzdálená původnímu významu slova etnografie,

neboť

v rámci specifického teoreticky a metodologicky

je souborem metod, technik

vyhraněného směru

kulturní antropologie, kde ústředním motivem je snaha o poznání kognitivních
Na úvod dalšího uvažování nad
vycházet ze situace v českém,
reflexi námi zvolených

těmito dvěma

případně

obory je

systémů.

třeba zdůraznit,

slovenském kontextu, což je zásadní

článků. Přinejmenším

tohoto druhu disciplín své specifické rysy.
klasický národopis 19. století orientovaný

ve

středoevropském

Především

výhradně

kontextu

americké

že budeme
při

mělo

snaze o

etablování

etnografie navazovala plynule na

na slavistická studia. Pojetí etnografie

jako tzv. "lidovědy" (Volkskunde) není specifické jen pro Česko, ale i pro některé okolní státy
střední

a východní Evropy (Polsko,

tradice ruské etnografie.

1

Přístupy

Maďarsko,

Bulharsko,

částečně

i

ve vyjmenovaných regionech se spíše

Německo) včetně

přibližovaly

svým

Petrusek Miroslav (red.): Velký sociologický slovn{k J, Praha, Karolinum 1996, s. 279.
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vědám

pojetím

odkazy na

historickým a historiografickým s důrazem na vlastní lidovou kulturu, "s

tradiční

jevy hmotné a duchovní kultury a na její zkoumání jako historického jevu

v intencích historie kultury, ,malé historie' nebo dějin každodenního života".2 Národopis, ve
svém zrodu
disciplína

těžko

zaměřená

před účelovostí,

obhajitelný
na

shromažďování

byl v podstatě vymezen jako historická

a fixaci materiálu lokálních pospolitostí se

zachovávat a prezentovat stávající a mizející domácí kulturní prvky. Je
specifický vývoj ve

většině

těchto regionů:

z

zájmu národního obrození

přes

od

třeba

záměrem

mít na

původně národopisně laděné vědy

zřeteli

sloužící

její posluhování marxistické ideologii až po dnešní

rozkolísanou a nezakotvenou situaci.
Zde je však nutné rozlišovat mezi etnografií, potažmo etnologií a folkloristikou,
potažmo komparatistikou. Folkloristika má své specifické postavení mezi ostatními
svým

příklonem

k

vědě

metodami, založenými

vědami

a

literární je její místo více vymezené exaktními teoretickými

převážně

formální a stylistický systém,

na pravidlech poetiky, kam spadají kategorie jako žánr,

námětové

komplexy a tematické okruhy, komplexy postav,

látky, epické osnovy, jednotlivé typy, syžety a motivy, rysy, elementy a detaily. Existence
vědního

oboru je tak

zajištěna

formálními pravidly poetické tvorby. Oproti tomu etnografie

jako vědní disciplína3 je již v současné době často považována za překonané vývojové
stadium

vědních

disciplín, v českém kontextu

nejčastěji

zahrnovaných pod hlavičku sociální a

kulturní antropologie: "V celosvětovém měřítku lze říci, že v průběhu 20. století sociokulturní
antropologie (slovo sociokulturní používám z
v USA) jako univerzální disciplína studující
včetně

Evropy, ovládla pole, kde

dříve

důvodů

praktických, je však i

společnost

a kulturu celého

běžné například
světa,

ovšemže

dominoval národopis a jiné jednonárodní do sebe

zahleděné vlastivědné disciplíny.,,4 Tomtuto vývoji nelze upřít jistou míru příhodné reflexe a

v důsledku toho
nutné zcela

přehodnocení původních

popřít

stávajícím rozmachem jiných

a kulturologických
v

současnosti

metodologických praktik. Ani etnografii však není

věd.

Je však

bychom podle

názvů

třeba

interpretačních výzkumů

redefinovat východiska a cíle. Problém je, že

a prezentací

etnografie v pravém slova smyslu byla

v oblasti sociálních

ústavů

a kateder mohli nabýt dojmu, že

definitivně pohřbena.

Ve

skutečnosti

však došlo spíše

Tamtéž, s. 279.
"Uvažovali-li totiž Holý se Stuchlíkem (1964: 233), že etnografická teorie je toliko systematickým a
zobecňujícím shrnutím toho, "co [etnografie] ve své převážné většině ,skutečně dělá' a snaží se pro to
najít teoretické zdůvodnění", pak to bylo možné především díky podstatně stabilnější odborné tradici
dané disciplíny v dané době. - Jakoubek, Marek - Nešpor, Z. R.: Co je a co není kulturní/sociální
antropologie? Námět k diskusi, in: Český lid, Etnologický časopis 91, 2004, č. 1 (citace dle internetu).
4 Skalník Petr: Lze z národopisu udělat antropologii? O jedné zdánlivě marné snaze v Čechách, na
internetových stránkách FHV ZCu.
2

3
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k přejmenování než ke

skutečným

strukturálním

změnám. Stejně

tak jako u slovesné tvorby

lze i v materiální a jevové vrstvě kultury sledovat a srovnávat určitá formální pravidla. Často
pokračuje

se však
buď

v původních koncepcích, namísto snahy o rehabilitaci a exaktní zakotvení,

jako jednoho z výchozích

nebo

příklonem

bodů

v komplexnějším pojetí sociální či kulturní antropologie,

k etnologii a historickým vědám.

Etnografii potažmo etnologii, jako
historicky, nelze

upřít

vědě především

příbuznými

jisté specifické místo mezi
může

množství materiálu, který

tzv. "velkých teorií" jiných

obory. Dosud byla zdrojem

v budoucnu sloužit i jako pramenný materiál a k ověřování

oborů.

Jen je

třeba důsledně

národopisné disciplíny zvládají dokonale,
pokoušely o širší interpretace

srovnávací a vymezené spíše

neměli

shromážděného

neboť

rozlišovat,

"tyto úkoly [... ]

bychom však po nich chtít, aby se

materiálu

prostě

proto, že v jejich rámci pro

tento přístup neexistuje náležité teoretické zázemí."s V takové situaci vyvstávají úskalí, která
se ve svém výsledku obracejí v neprospěch studií, které se o neadekvátní interpretace snaží.
Pokud tedy budeme nadále pracovat pouze s etnografií, jak se vyvíjela a byla
aplikována v Česku nezávisle na jejím oficiálním přejmenovávání, a nikoliv s etnografií jako
jedním z výchozích

bodů

sociální

či

kulturní antropologie,

prvky jsou pro etnografii a folkloristiku
předmětu
jasně

bádání. V prostředí

české

společné.

Je to

můžeme

konstatovat, že

především způsob

konceptualizace

etnografické a folkloristické tradice se vyvinuly

stanovené indikátory pro pramenný materiál, na jehož

sběru,

některé

poměrně

deskripci a systematickém

tříděnf a srovnání byla postavena specifika etnografie a folkloristiky jako oboru. V obou
přístupech

jsou stanoveny jednak konkrétní kategorie

oblasti kultury
obyčeje

(oděv,

předem

systematizující jednotlivé

strava, bydlení a vybavení domácnosti, lidové

umění,

lidové zvyky,

atd., ve folkloristice pak výše vyjmenované kategorie), jednak

identifikovatelné formální znaky

určující

objektivně

míru lidovosti, které se posléze hledají

v konkrétních realizacích. 7
Hlavním teoretickým rámcem pro tyto objektivní znaky je
v tomto
pojmů

případě označovaném

jako lidová kultura/tradice

je východiskem pro exaktnost.

navazující na

německé

Volkskunde

Nejvýstižnější

či přímo

je specifické

("lidověda"). Neboť

způsob

pojetí tradice

foklór. Definice
označení

těchto

lidová tradice

lidovost odkazuje na sociální

Jakoubek, Marek - Nešpor, Z. R., cit. d.
Viz Jakoubek, Marek - Nešpor, Z. R., cit. d.
7 Což je v přímém kontrastu k etnografii - fieldwork, kde je etnografie metodou - tedy způsobem
pohybu, naslouchání a zaznamenávání. To, co budeme hledat, může být ovlivněno zvoleným
diskursem či metodologií, samotná metoda však nepředznamenává způsob postupu v terénu, ba
naopak ve své podstatě by měl být co nejkomplexnější - holistický.
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východisko - nositele zkoumaného materiálu. Pojetí tradice

vytyčuje

k tomu adekvátní

kulturní projevy podléhající patřičným zákonitostem.

2.1.1. LIDOVÉ UMĚNÍ A UMĚNÍ LIDOVOSTI
Řekli jsme si, že definiční kritérium pro etnografii a folkloristiku je nejčastěji prezentováno
těchto pojmů

pod pojmy lidová kultura nebo folklór. Užití a význam
spojeny s existencí obou
k překrývání

či rozrůzňování významů,

Spíše by se v tomto
vně
jevů

oborů. Při běžném

případě

užití v hovorové

stěžejní

ale

řeči

paradigmata jsou

dalo mluvit o zmatení skrze zjednodušení.

bezprostředně

jsou

sice

může

většinou
Při

docházet

zachovávána.

užívání těchto slov

odborné disciplíny nabývají významy jisté strnulosti a podporují tak kategorické
na úkor jejich různorodosti. Což se stává i

bylo výše

naznačeno.

Zároveň

při

aplikaci v jiných

vědních

disciplínách, jak

v rámci disciplín dochází k postupným redefinicím a

teoretickým diskusím, které jsou mnohdy i

ústředním

paradigmat. Výchozím momentem pro tyto debaty je

motivem vzniku jednotlivých škol a
především způsob

pohledu na to, co

obnáší, a otázka, jak definovat tradici a jevy s tím související. Pojetí tradice a
přenosu,

uchovávání a

změny

třídění

jsou

zastřešujícím

způsobů

rámcem pro vymezení významu

jejího
pojmů

lidové kultury a folklóru.
V sociologickém slovníku jsou uvedeny

dvě

základní funkce tradice. Pragmatická,

určující vzory chování, tedy "jeden ze způsobů orientace kolektivního jednání"s, a

symbolická, která

"zpřítomňuje

hodnoty, které jsou v dané

kultuře či subkultuře

považovány

za zvlášť významné, a které se proto často mění v normativní vzorce chování [ ... ]"9. Tradice
v širším slova smyslu není
pohřbívání.

Není to

z formujících

prvků

neměnná

jasně ohraničitelný

hodnotového

význam slova tradice není a ani

řádu

podoba písní, vyšívaných

homogenní celek konkrétních

dané

nemůže

vzorů

společnosti,

který se stále

nebo

projevů,

mění.

způsobů

ale jeden

Jak je patrné,

být definován "stoicky". Každý z oborů, o kterých

zde mluvíme, by se měl jasně vymezit vůči tak mnohovýznamovému pojmu. Ve folkloristice i
etnografii jsou
různorodosti

některá

kritéria

poměrně jasně

jednotlivých škol, a jsou tak

předpokladem

metod. Jsou hlavním rámcem pro vymezení

8
9

specifikována a

obecně

platná i navzdory

pro aplikaci daných metodologií a

těchto věd vůči

jiným disciplínám. Zastavíme se

Velký sociologický slovník II, cit. d., s. 1326.
Tamtéž, s. 1326.
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proto u základních kritérií tradice jak jsou

nejčastěji

prezentována především ve folkloristice,

a pokusíme se je aplikovat na naše hlavní téma.
Tradice je v knize Folklór a folkloristika!O popisována jako: a) jevy a ideje kontinuální

všeobecně rozšířený

systém hodnot, b) normy a pravidla - ve kterých se odráží

vztah sociální skupiny k vytvořeným hodnotám, a c) souhrn
postupů

- ustálených

skrze které se uchovávají jevy, ideje, normy a pravidla v diachronní a synchronní

perspektivě.
obecně

mechanismů

To je velmi obsáhlá definice, která se

a soustřeďuje se spíše na systematické

kultury, ve kterých ji

můžeme

příliš

roztřídění

nacházet. Z uvedených

téma důležitý bod třetí. Folklór je jedním ze souhrnu

vůči

nevymezuje

na

tří bodů

kvalitativně

pojetí tradice

odlišitelné vrstvy

popisujících tradici je pro naše

mechanismů, prostřednictvím

kterých se

uchovávají jevy a ideje i normy a pravidla. Petr Grigorjevič Bogatyrev v tomto smyslu hovoří
o "komplexu jistých norem a impulsů"!!, které vytvářejí aktuální tradici oživovanou
individuálním

tvořením.

Pro práci s tímto "souhrnem

vycházet z celkové koncepce tradice,

nicméně

určujícím

ztělesněn

či

vyjádření

ztělesněna určitým

pravidlům. Ztělesňují

stávajícího lidského poznání a

skutečnosti,

třetím bodě

uvedené definice.

kánonem propojeným s lidskou

folklórní tvorba je jakýmsi

podléhají specifickým

ve

prvkem pro pojetí tradice v rámci lidové kultury v etnografii a

folkloristice je to, že je
Lidová kultura

samozřejmě třeba

je

pracovní proces metodologie se odehrává ve

specifické oblasti kulturního projevu, který je
Výrazným

mechanismů"

cítění.

zhuštěným

substrátem

tvůrčí činností.

mechanismů,

které

ji jisté stabilizované formy, jež slouží pro
Etnografie se

přitom

zaobírá jevovou vrstvou

zatímco folkloristika jazykovou - slovesnou. Tradici proto

folkloristiky a etnografie konceptualizovat jako "vysokou" kulturu

uvnitř

můžeme

v diskursu

kultury "nevysoké",

"neprofesionální". Tím je myšleno, že lidová tvorba je "zvláštní formou tvorby,,!2 v kontrastu
k tvorbě
zároveň

"profesionálně" umělecké

Uako

například

lidová slovesnost versus literatura), ale

není chápána jako kultura v celku. Nesnaží se o podchycení komplexního kulturního

celku. Tradici v diskursu

těchto věd

bychom mohli

"kultura", které odkazuje ke "kultivaci",

přiblížit

pomocí etymologie slova

"zušlechťování" či "pěstování". Můžeme

jako substrát norem a pravidel, skrze které se

"zušlechťuje"

ji chápat

lidské jednání i smýšlení, nikoliv

holisticky jako "celek lidského ne-biologického vztahování se k okolnímu prostředí,,13, a

lOViz Leščák:, Milan - Sirovátka, Oldřich: Folklór afolkloristika (O l'udovej slovesnosti), Bratislava,
Smena 1982, s. 17.
11 Bogatyrev, P. G.: Souvislosti tvorby. Cesty ke struktuře lidové kultury a divadla, Praha, Odeon 1971,

s.40.
12
13

Tamtéž, s. 36-37.
Jakoubek, Marek - Nešpor, Z. R., cit. d., s. 5.
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zároveň

nikoliv jako tvorbu, která je sama

přenašeč ceněných

sobě

cílem: tradice jako specificky strukturovaný

hodnot, který pomocí ustálených pravidel

zároveň

koriguje chování

jednotlivců.
předmětnému

K dalšímu

třeba

vymezení by bylo

uvést další specifikace, které však

vycházejí najevo až ve chvíli, kdy bychom vzali v potaz i sociální aspekt "lidovosti".
Předpokladem

všeobecně

pro

rozšířený

sociálním útvarem a jeho hodnotami, a
mechanismů,

systém hodnot, pro vybudování vztahu mezi

stejně

tak jejich

ztělesněním

v souhrnu používaných

je specifická sociální organizace. Uvedený popis odkazuje k sociálním

podmínkám, ve kterých je tradice realizována. Definice lidové tvorby skrze
konkrétního typu

společenské

určující, neboť

má vliv na

řečeno některé

formy lidské

typu

nejproblematičtější

formace je zásadní a

definiční

kritéria

tvořivosti

při určování

mohou nabývat

cílových

předpoklad

bod. Tento moment je

uměleckých projevů,

funkčního uplatnění

jinak

pouze v určitém

společnosti.
Někteří

věd. Ačkoliv

badatelé se

se i tyto

vydefujúce folklór

přidržují

případ

ako

od

vymezení, které navazuje na národopisné pojetí

případu

říci,

liší, lze jejich slovy

těchto

že "niektoré kritéria

samostatný druh tvorby sa stabilne vyskytujú v rázných
pokladať

charakteristikách foklóru, a možno ich preto

aspoň

za základné

orientačné

východiská pre pracovnú definicíu [ ... J.Ukázalo sa, že jako hlavné znaky folklóru sa
v dejinách estetiky vydelili kolektivnosť, ústnosť, variantnosť a proces tradovania" 14.
Obdobně

je tomu v případě etnografie, kde ovšem

jiného charakteru sledovaného
nahradit pojmem

předmětu (kromě

umělecká soběstačnost či

princip tvorby jsou pro tyto

směry

některé

vlastnosti jsou odlišné v důsledku

vlastnosti

"ústnosť",

neprofesionálnost). Kolektivnost nebo kolektivní

v etnografii a folkloristice

uznává pouze ty formy tvořivosti, které vznikají v určitém typu
V diskurzu
pouze za

"lidovědného"

určitých

kterou bychom mohli

ústředním

vymezením, to

společnosti.

pojetí etnografie a folkloristiky je kolektivní princip možný

sociálních podmínek, kde jsou "elementárne medziosobné formy

spoločenskej komunikácie" 15, tedy společnost, jejíž sociální vazby umožňují bezprostřední

vztah mezi tvorbou a její konzumací

zároveň.

vyžadován sociální celek, skrze který se
produkovanou tvorbu, což
společnosti

s ucelenou a

předpokládá
relativně

Pro

potřeby

uplatňují

etnografie a folkloristiky je pak

jisté nároky - normy a vzorce - na

specifický typ sociálního

soběstačnou

elementárními formami organizace především na bázi
14

Leščák:, Milan - Sirovátka, Oldřich, cit. d., s. 21.

15

Tamtéž, s. 15.

uspořádání.

Tedy

sociální strukturou charakterizovanou
příbuzenství či

sousedství. Míra "pravé

10

lidovosti" je v těchto
daná

společnost

přístupech

stále ve

tradičního

tzv.

většině případů

posuzována podle toho, nakolik je

typu, "pro které je charakteristická homogenní sociální
připsaných

organizace založená v lokální tradici, rodinných vazbách,

statusech, kolektivismu

a vztahu k půdě [ ... ]"16. Dalo by se říci, že z pohledu "lidovědně" zaměřené etnografie a
folkloristiky umí "lidovost" pouze někteří jedinci za specifických podmínek.
Proto se
konkrétních

definiční

autorů,

zaměřených oborů,

kritéria pro "lidovost" velmi liší v rámci jednotlivých škol, ale i

dle toho zda upřednostňují vymezení etnografie dle

nebo se snaží ve svém studiu zohlednit i jiné aktuální sociální kontexty.
třeba

Na jednu stranu je

udržet

považovány za lidovou tvorbu,
společnost

původně národopisně

určitou

neboť

návaznost

při

specifikaci

útvarů,

které jsou

to je samotná podstata metodologie. Na druhou stranu

se neustále vyvíjí a s ní i formy jejího

způsobu "sebevyjádření".

Otázka zasazení

lidové tvorby dle sociálních formací je tak neustálou výzvou k redefinicím podstaty etnografie
i folkloristiky.
Podstatnou roli v zaujetí "lidovostí" sehrála
etnografie, které byly

původně vědami

zmíněná

minulost folkloristiky i

"národopisnými" s historizujícím a

vlastivědným

nádechem. Dlouho sloužily jako rukojmí v procesu budování národů, kterým šlo

především

podchycení mizející domovské kultury. V českém kontextu obrozeneckou ideologii
nahradila ideologie marxistická, která pojetí "lidu" sice
víceméně

stejném duchu.

etnografii bylo
"výrobních

Stěžejním

zohlednění

prostředků".

tato

diferenciace

společnosti

podle míry a

"Folkloristika sice reagovala na rozsáhlé

změna

resp. folklórního útvaru. Ve

v pojetí se ale

výčtu

později

užívala ve

ve vymezení sociálního hlediska pro marxistickou

20. století i jejich politického a odborného diskursu
městském prostředí,

přehodnotila, nicméně

o

rozšířením

dostatečně

způsobu

rozdělení

přeměny společností

19. a

svého zájmu o folklór v

nepromítla do definice folklóru,

vlastností požadovaných pro folklórní útvar tak nacházíme

i ty, které jsou vlastní jen folklóru tradičního vesnického obyvatelstva.,,17 V moderní
společnosti však tradiční sociální formy mizí. 18 Dalo by se dokonce říci, že přinejmenším

v evropském kontextu již zanikly. A

umělecké soběstačnosti či

kolektivní

dostát v podmínkách modernizující se

společnosti.

tak v podstatě nelze stanovit

jednoznačné definiční
různch

V

současnosti

tvorbě

kritérium, které by bylo možné uplatnit na folklórní tvorbu

formách organizace

společnosti.

Jediné, co zbývá, je odlišit

dvě

lze

těžko

obecně

hlediska.

v

Buďto

Hirt, Tomáš: Romská etnická komunita jako politický projekt. Kritická reflexe, in: Jakoubek, Marek
- Hirt, Tomáš (ed.): Romové. Kulturologické etudy (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace),
Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 73.
17 Bořkovcová, Máša: Slovesnost jednoho vypravěče. Nepublikovaná seminární práce.
18 Viz Jakoubek, Marek - Nešpor, Z. R., cit. d.
16
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budeme "neprofesionální" tvorbu posuzovat dle
netradičního

původních měřítek

společnostech

i ve

typu, "a v důsledku nahlížet na tyto projevy jako na relikty, nebo nahlížet na

folklór jako na kulturní prvek

přirozeně přítomný

v každé

kolektivitě

a podmínky pro

určování folklórnosti odvozovat z charakteru dané kolektivity".19 Obdobně tomu je i

v etnografii, s tím rozdílem, že se jedná o odlišné jevové roviny.
P. G. Bogatyrev uvádí v této souvislosti paralelu mezi lidovou slovesností jako tím, co
je v lingvistice

označováno

jako "langue", a literaturou, s lingvistickým pojmem "parole".

Slovesná lidová tvorba je produkována "na objednávku" oproti
hybatelem "odbyt". Kolektivností není
v některých folkloristických

míněna

příručkách

literatuře,

u které je hlavním

podmínka, že autor musí být neznámý, jak se

prezentuje pod pojmem anonymita díla. Anonymitou

je myšleno v tomto kontextu to, že "se uchovávají pouze ty formy, které

osvědčí

svou

funkčnost pro dané společenství".2o Otázka původnosti díla, jeho originálnosti - vznik a

existence

pramenů

Přejímání

se stává analyticky podobné vynalézání, stává se "komplexním sociálním jevem

a autorství -, se tudíž dostává mimo oblast folkloristického zájmu.

složeným z procesu vnímání, dávání významu, výběru, přijetí a internalizace,,21 Tradice je
"Vždy výsledkem

výběru, přetváření

a modelování podle aktuálních

potřeb

a aspirací jejích

nositalů v konkrétní historické situaci. ,.22 Tvůrčím aktem je proces přetváření díla, a do

ohniska zájmu folkloristiky se tudíž dostává spíše

způsob

původní

příklady

jejich

originální formu. P. G. Bogatyrev uvádí

přeměny

ve

městě

reprodukce než tendence odhalit
konkrétních

obyčejů

a zkoumá

a na vesnici a konstatuje, že "neomezená vláda kolektivní mentality

naprosto není nezbytným

předpokladem

kolektivního

tvoření,

i když taková mentalita

vytváří

pro úplnou realizaci kolektivního tvoření příznivou půdu".23
Docházíme tedy k závěru, že etnografie i folkloristika mají jako
určitou

svým

kulturní vrstvu

zaměřením

vyznačující

se konkrétními formálními znaky.

svůj

hlavní

Obě

disciplíny jsou

velmi odlišné od ostatních disciplín, které se zahrnují pod

a kulturní antropologie. Zaujímají specifické místo v rámci

těchto

hlavičku

předmět

sociální

disciplín a nejsou s nimi

zaměnitelné. Často přitom zůstává hlavní určující podmínka, která je dána sociálním
prostředím,

ve kterém je

umožněna

k redefinici

některých koncepčních předpokladů

existence daných kulturních

projevů.

Dokud nedojde

spojených s tradičními sociálními formami,

Bořkovcová, Máša, cit. d.
Bogatyrev, P. G., cit. d., s. 38.
21 Pospíšil, Leopold: Kultura, Český lid 78, 1991, Supplement, s. 376.
22 Gusfield J. R.: Tradition and Modemity Misplaced Polarities in te Study of Social Change, in: The
American Joumal ofSociology 72,1967.
23 Tamtéž, s. 43.
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zůstává

otázkou, nakolik lze jejich přístupy ještě obhájit v současném

společenském

i

vědním

vývoji.

2.1.2 DOVĚTEK K PODMÍNKÁM FOLKLORNOSTI

Vzhledem k tomu, že folkloristika se opírá o systematiku vypracovanou
literární, jsou

některá

stabilní jevy a

její

vytvářejí

definiční

folkloristickou. Jak bylo výše
svého

Látka a motivy vykazují
internacionálně

tak vhodné podmínky pro vybudování

Proto se budeme v tomto

formálních pravidel.

způsob vytyčování

propracovanější.

kritéria

naznačeno,

předmětu

"dovětku"

určité

platných

inspirovat spíše tradicí

neliší se tyto dva obory metodologicky. Chápání a
přístupy

v rámci celého komplexu kultury mají oba

jednotný. Pokud se definice odlišují, pak je to dáno matérií
charakterem, a nikoliv odlišným

příbuznou vědou

přístupem

předmětu.

Tedy jiným
předmětu.

k nalézání a definování svého

V jednotlivých etnografických "žánrech" existují obdobné definice různých stylistických a
prvků

výrazových

materiální i duchovní kultury, které se liší pouze podle charakteru a

materiálu předmětu. Vzhledem k široké škále různorodých oblastí se jimi nebudeme zabývat.
Některé

základní premisy byly již

"tradice". Nyní shrneme konkrétní
platné pro lidovou tvorbu. Pro

zájmům

nejčastěji

vytyčení

tvorbu jsou používány pojmy tzv.

naznačeny

a

výše

prezentované

při

vymezování

podmínečné

ohraničení procesů

umělecké soběstačnosti

či

sociálního celku. Dále je
umění

konkrétní vlastnosti

oproti

profesionalitě

umění

a

podřízení

třeba

není

žádné

specializace - tedy speciálních institucí k nabytí plnohodnotné aprobace

pro jeho produkci. Jediné, co je

Tradiční

"lid" a

charakterizujících lidovou

kolektivu oproti individuální invenci. K produkci lidového

profesionalizace

pojmů

důležité,

zdůrazňována

především

není

dostatečné funkční začlenění

je

podmínka praktičnosti

samoúčelné.

či

do

nějakého

užitkovosti lidového

Podmínkou je

jednoznačná

umění.

přítomnost

mimoestetických funkcí. Není produkováno samo pro sebe, ale navazuje i jiným způsobem na
fungování
naznačují

společnosti. Někdy

bývá užíváno

pojmů

synkretismus a komplexnost, které

podmínku více funkcí daného slovesného útvaru. Tyto funkce jsou všem

členům

srozumitelné, neustále probíhá jejich interpretace a korekce a tak dochází i k neustálému
přetváření

a

přizpůsobování

stávajícím podmínkám. Dalším charakteristickým znakem je

variabilita, vyplývající z improvizace. Improvizace v oblasti lidového
rozpustilé hry fantazie. Improvizace probíhá dle
ustanovuje a

zároveň

i

proměňuje právě

přísného

kolektiv. Individuální

umění

je spíše opakem

kánonu zákonitostí, které
tvořivost

má být v oblasti
13

lidového

umění podřízena zájmům většího společenského

prostředí"

celku. Proces tvorby je "závislý na

- nejenom na konkrétní situaci, ale v širším slova smyslu i na
umění

zkušenosti. Lidové

společně

je ve výsledku výtvorem kolektivním, což odpovídá

sdílené

překladu

slova

folklór - "to, co lid ví, co zná."
Jednotlivé charakteristiky se

vzájemně

vytvářejí

logicky podporují a

smysluplný
označit

rámec pro definici folklórního díla. Abychom mohli konkrétní slovesný útvar
či

lidovou tvorbu

třeba

folklórní útvar, je

dostát

několika

charakteristikám, které vymezují konkrétní procesy tvorby.

různě

za

pojmenovávaným

Nejčastěji

jsou

uváděny

kolektivnost, improvizace, variantnost, synkretismus a vazba na reálný čas a místo interpreta a
kritika.

Předmět

je postulován jako proces tvorby, která je

užitím. Jak již bylo

řečeno,

tradičním prostředím.

určena

podmínkami vzniku a

problém u takto stanovených definic je, že folklórnost se generuje

Respektive jsou dány podmínky toho, jak musí takové sociální prostředí

fungovat.

2.2. POTŘEBA EXAKTNOSTI A DIFERENCE - MOŽNÉ VÝCHODISKO

Z výše

řečeného

vyplývá, že budeme-li vaplikaci metod a metodologií vetnografii a

důslední,

folkloristice

budeme-li užívat

skutečných

exaktních metod, a odhlédneme-li od

problematiky striktního vymezení folklóru v závislosti na charakteru
jako prioritní odlišení od ostatních
přistupující

oborů důraz především

k tématu jako ke specifické látce -

"tradice" tak

přibližují

etnografii

disciplíně

vrstvě

určitého

kultury. Konceptualizace

nedorozumění

disciplíně

společenství.

Výstupem

třeba

zaměňována

24

Právě v tomto momentě mnohdy dochází

za interpretaci,

sběr

dostatečné

jistě

za metodologii a popis za

upozornit, že uvedené polarity nemají být vnímány jako

hierarchické. Pro dané úkony mají tyto disciplíny mnoho
oblastech

"lid" a

výseku kultury s předem danými parametry pro jeho nalézání, a nikoliv

a empirie je

analýzu. Je však

pojmů

empirické, historické, a folkloristiku

vysvětlení určitého sociálního a kulturního celku.

k

ukazuje se

na estetickou - formální stránku

literární - zabývající se konkrétními kulturními projevy konkrétních
má být popis

prostředí,

nenahraditelné. Pouze je

teoretické zázemí. Oproti

třeba

předností

hodnotově

a jsou v některých

vyvarovat se interpretací, pro které není

současným interpretativně zaměřeným vědám

se tak

"Jinak řečeno, v rámci etnologie není relevantní holistický přístup (a ani jakékoli pokusy o něj),
proto, že etnologie je tomuto přístupu komplementární." Viz Jakoubek, Marek - Nešpor, Z. R.,
cit. d.
24

prostě
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může

zdát, že

"lidovědy"

neponechávají místa pro badatelovu invenci.

k vědám založeným na interpretaci v
Neboť

materiál.

co

s takovými

podřízeném

daty?

Mohli

vztahu a slouží pro
bychom

Popřípadě,

ně

že jsou

jako pramenný

sestavovat etnografické

či

démonologické atlasy, sestavili bychom repertoár jednotlivých verzí variant a redakcí.
Otázkou zůstává, k čemu je nám prospěšná samotná taková kategorizace.
přístupu

Záleží na pojetí a
těchto věd

v rámci jim

příbuzných

badatele.

Přesnější

by bylo použít pro vzájemné

zařazení

slovo komplementární než hierarchické. Ovšem pokud se

dosáhne patřičné a adekvátní roviny teoretického zvažování, kterého bychom se mohli odvážit
až v fázi zpracování dostatečného množství

zjištěných

primárních dat. V této fázi již je nutné

přejít

na pole navazující vědní disciplíny, a sice u etnografie k etnologii, přiklánějící se spíše k

vědě

historické, a u folkloristiky k folklórní komparatistice úzce napojené na literární teorii. O

srovnávací
jako

věda

metodě

se ve folkloristice mluví od poloviny 19. století, zatímco folkloristika se

formuje již od poloviny 18. století. Komparatistika vznikala tedy více na

folkloristiky v oblasti slovesné tvorby pohádek a
postupně

i jiné oblasti lidové slovesnosti. Za

konstituovala jako zvláštní obor, jehož
především

se

zaměřením

například

systémů

v lidové

půldruhého

ústřední

době

lidového
hudbě

umění.

myšlenkou je výzkum lidové slovesnosti

nebo na krojích

jak jsme je výše

či

v

architektuře.

ale

zdůraznit,

že tato

Oldřicha

Krom toho se srovnávací

umění. Důležitou součástí
čímž

naznačili. Můžeme

"vyšší naukový koncept", dle slov
tak etnografii.

třeba

Interetnické filiace jsou jiné ve slovesném folklóru než

vzájemného vlivu lidové slovesnosti a literatury,

folkloristiku,

století se folklórní komparatistika

pracuje nejen s folklórními látkami, ale s celým souborem

zabývá i vztahem lidového a tzv. vysokého

či "tradičnosti",

se i na jiné žánry ústní tradice a

na studium v mezinárodním kontextu. Je

komparatistika v současné
kulturních

rozšiřovala

půdě

například

analýzy

se přibližuje i problematice "lidovosti"

ji proto v jistém slova smyslu

Sirovátky,

Překračováním

jsou

věda

zastřešující

národních

v mezinárodním kontextu "postihuje vzájemné vztahy,

označit

za

teoretickým konceptem jak

tradic

a jejich interpretací

působení, společné

znaky i rozdíly

mezi národními tradicemi".25 Objasňováním univerzálních, společných rysů folklórní tradice
napomáhá k vysvětlení toho, v čem se projevuje

tvořivost

regionální, národní, etnická.

Výkladem internacionální jednoty v kontrastu k lokálním diferencím se zapojuje do
rozsáhlejších teorií kultury a zabývá se
tak k životním

způsobům,

mentalitám,

obecnějšími
postojům

a

zákonitostmi lidské tvorby.
dějinným osudům

Vyjadřuje

se

v jedné z komponent

lidské kultury.
Sirovátka, Oldřich: Srovnávací studie o české lidové slovesnosti, Brno, Ústav pro etnografii a
folkloristiku AV ČR 1996, s. 10.

25
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Skrze komparatistiku se dostáváme

"zpochybnění"

k podstatnému momentu

základních premis folkloristiky a etnografie. A sice k dialektice kulturního vývoje, tedy
k zaznamenání tradice v synchronní i diachronní

perspektivě.

Je to také dialektika vztahu

tradice a inovace, ze které vyplývají otázky vzniku a homogenity jednotlivých kulturních
areálů.

připisuje

Josef Kandert

projevům

"konkrétním kulturním

životnost pouze po dobu

jedné generace,,?6 Zatímco samotní protagonisté svou tradici či kulturu z velké míry nahlížejí
jako

přetrvávající

a

neměnnou:

"Pokud se zajímáme o

dějiny

vesnice [ ... ].

Vesničané

sami

sebe vidí jako skupinu neměnnou. Neodlišují minulé chování od současného,,?7 Z tohoto
pohledu je pak třeba zohlednit dynamiku tradice a vnímat ji především jako jev procesuální.
Začínají

se tak nabízet otázky po polygenetickém

se základní otázka, zda je možné
různých odpovědí

v upřednostňování
škol, tzv.

vytyčit

způsobů

migrační

hranice jednotlivých kulturních

vzniku kulturních

škola, sledovala

jediný a prvoplánový cíl.

přetrvávání jednotlivých

je pak možné

monogenetickém vzniku a nabízí
celků.

Na

základě

na tyto otázky vznikaly v rámci folkloristiky jednotlivé školy, které se lišily

přistoupit

prvků.

Jedna z nejpopulárnějších a

především způsoby šíření jevů,

genetickou, kontaktovou nebo stykovou.
svůj

či

Začínají

Sběr

dat a jejich systematické

se nabízet otázky další, po

tradic, jejich vzájemného

ovlivňování

příbuznost

jejich

třídění

iniciačních

neplní pouze

způsobech

vzniku a

a převrstvování. U obou

oborů

i k interpretacím sebraného materiálu z hlediska funkce a významu

daného kulturního estetického prvku, kulturního výseku, pro její nositele.
vědní

Skrze exkurs do

disciplíny navazující na etnografii a folkloristiku se nám ještě
hlavičku

lépe vykresluje jejich zásadní odlišení od teorií spadajících pod

sociální a kulturní

antropologie. Hlavním zájmem etnografie a folkloristiky jsou, jak již bylo
specifické projevy lidské
na

vědy uměnovědné,

tvořivosti

jako jsou

a imaginace. Spíše bychom pak mohli mluvit o návaznosti

dějiny umění

orientované na interpretaci lidských
v případě antropologie
jmenovatelé mezi

či

zdůrazněno,

výtvorů,

a architektury

či

a nikoliv lidské

literární

vědu,

společnosti,

které jsou

jako je tomu

sociologie. "Mají se objevit vzájemné korelace a

rozličnými

formami

uměleckého

projevu, odhalit jejich jednotný

společní
vnitřní

a

vývojový rytmus; jde vlastně o syntetický výklad umělecké tvorby.,,28

Kandert, Josef: Každodenní život vesničamt středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech
20. století, Praha, Karolinum 2004, s. 221.
27 Tamtéž, s. 221.
28 Sirovátka, Oldřich, cit. d., s. 10.
26
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2.3. RIZIKA VYUŽITÍ "LIDOVĚD" V PŘÍPADĚ NÁRODNOSTNĚ ZAMĚŘENÝCH
OBORŮ

svůdné

Jak folkloristika, tak etnografie jsou

svým pragmatickým

přístupem

- metodou a

jednoznačností svého předmětu zájmu. Často tak pouhou aplikací metodologického aparátu
těchto věd
může

oborů,

v rámci

jejichž zájem je vymezen
nevědomky,

docházet, mnohdy

návaznosti na možné širší
neadekvátně

obory pouze
lišit

uplatnění

předem

podle

klíče

etnické kategorie,

k zjednodušenému schématickému popisu bez
uplatnění

sebraného materiálu. Nebo je toto širší

interpretováno. Vyjmenováním jednotlivých lokálních variant dosahují tyto
nashromáždění

či víceméně náhodně,

množství konkrétních realizací, které se budou

bez

zřejmé

případ

od případu

souvislosti shodovat. Takto vynášená tradice je

ta, která se holým zaznamenáním stává spíše

umělým

času

výtvorem a postupem

projekcí do

minulosti, tzv. tradicionalismem. Jevová oblast kultury podléhá neustálému procesu
zároveň

ji nelze

označit

za způsob

toho, aby se ke kulturním

vysvětlení

specifikům,

kulturním

motivů sběratelské

následná srovnávací analýza. Tento
více, má-li sklony k prosazování
Představa či

doložena,

přístup

areálům

a

bude

velmi

neměnný

stav. Vytrácí se

kterým je

především

je tudíž velmi jednoduše napadnutelný, a to o to

neměnného

stát na

a

a jednotícím principům došlo skrze

katalogizační činnosti,

prototypu kulturního

touha po ucelené integrované kulturní

nebo

změny

jednoty kulturního nebo sociálního celku. Místo

vymezení oproti odlišným variantám, stanovují se tyto jako daný,
tak jeden z ústředních

právě

jednotě

křehkých

k nepodloženým generalizacím (stereotypizaci) a

jednoho národa.

tím bude spíše

základech.

záměnám

inventáře

popřena,

Tradicionalismus

než
vede

kulturních reálií za etnické

charakteristiky. Kumulativní nashromáždění dat bez další analýzy omezuje validitu a podrývá
možnost

vyjadřovat

etnografii

se o integrované kulturní

důslední, můžeme

jednotě.

Pouze budeme-li i ve folkoristice a

se odvážit teoretického zvažování procesů

daného kulturního výseku a vyjadřovat se

smysluplně

utváření

a fungování

k procesům, které ustanovují jednotlivé

kulturní celky.
S těmito úskalími souvisí také další, u

národnostně zaměřených oborů

dochází k interdisciplinární komunikaci a opomíjí se ostatní
kultur a

společností.

lidských kolektivit.
kultury.

Stěžejním

zabývající se studiem

Výzkumy ustrnují u holého popisu kulturních

interpretačně zaměřené přístupy zůstávají nedotčeny.

paradigmat sociálních

směry

věd

nabízíodlišné teoretické

Přístupy

Dnes již

přístupy

nepřeberné

artefaktů

množství

přelomu

minulého století

a jiné,
směrů

a

ke konceptu fungování a utváření

se liší v upřednostňování východisek pro studium

však již od

málokdy

zůstává

to, co je

společnosti

označováno

a

jako
17

způsob

výklad,

rozumění či

interpretace. Ve vztahu k těmto

vědám

folkloristika v jistém slova smyslu v komplementárním postavení, pokud se

je etnografie a
zaměřuje

na

sběr,

dokumentaci a systematické roztřídění materiálu, a nikoliv na jejich výklad v širším kontextu.
Podstatou ve

vědách

zabývajících se studiem kultury a

je proces konstruování svého
vytyčuje

skrze který se

předmětu.

společnosti

Obhájen musí být

jako

způsobu

především

interpretace

teoretický koncept,

to, co si zvolíme za relevantní pro výklad. Tak už proces

sběru

dat se

stává interpretací, neboť již během něj dochází k "třídění významových struktur".29 Zatímco
ve folkloristice i etnografii je předmět definován skrze popis jednotlivých kulturních
-

ať

už hmotné

formálně
obecně

jako

či

nehmotné kultury - s předem vymezenými kritérii, která definují

určitou

látku podléhající obecným zákonitostem. Zpracování dat je
objektivně

platné systematice, jejímiž hlavními parametry jsou

tradice a kultura

artefaktů

předurčuje

popis a

jednání nebo popsat soudržnost
etnografie neusiluje o

třídění jevů.

nějaké

vysvětlení

Cílem není

fungování

společnosti

podřízeno

dané vlastnosti. Pojmy

vysvětlit či

pospolitosti. Dalo by se tedy

předmět

říci,

jako celku.

osmyslnit lidské

že folkloristika ani

Předmětem

je

určitý

kulturní výsek,spíše než kultura jako celek.
Upřednostňováním

interpretačních

opomíjením

etnografie a folkloristiky a jejich
metod ke studiu kultury si

své místo v rámci široké škály
lehko napadnutelnými a jsou

oprávněně obviňovány
či

studia budují i

Z těchto pozic se stávají

z účelové "národotvornosti".

Zůstávají

u

folkloristických studií s cílem nashromáždit co

objem popisných informací bez náležitého zpracování, které by se nabízelo. Pokud

mají obsáhlejší studie tendenci k

zobecnění předkládaných

dat na

k nemístné paušalizaci. Užívané metody mají omezený dosah. Je
užitím etnologie a folklorní komparatistiky
se kulturou
celku

používáním a

národnostně zaměřená

sociálně zaměřených vědních oborů.

jednostranného využití etnografických
největší

účelovým

šlechtěnou či zušlechťující,

komplexně,

ale

odvětvích

ve všech

větší

třeba

si

celky, dochází
uvědomovat,

zprostředkováváme způsob tvořivosti
nevysvětlujeme

že

a zabýváme

fungování konkrétního kulturního

lidského jednání tak, abychom pochopili vzájemné

návaznosti a funkčnost.
Často je ale naopak ze strany kritiků opomíjena nesporná erudovanost a zasvěcenost

vyplývající z důkladného a systematického sledování jedné tematiky. Folkloristický a
etnografický

přístup

ke studovanému tématu totiž

fenoménů

fungování kultury

například

srovnávat

29

určitý

způsobem,

druh

umožňuje

jaký je v jiných

obyčejů či

slovesného

popis a

směrech těžko
vyprávění

přiblížení některých

realizovatelný.

navzdory

Může

rozrůzněnosti

Geertz, Clifford: Interpretace kultur. Vybrané eseje, Praha, Sociologické nakladatelství 2000, s.19.
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regionální i sociální
prvky a

popřípadě

sbírán tam, kde se

diverzitě,

dokáže postihovat jednotící a

vyčleňovat

odlišující kulturní

je nadále srovnávat s kulturami v bezprostředním kontaktu. Materiál je
buď

případě

mluví - v našem

- romsky, nebo se lidé

označují

za Romy,

kde subkultury vykazují obdobné charakteristiky, anebo tam, kde se nachází obdobný typ
studovaného jevu. Následuje-li
etnicity,

neboť předmět

patřičná

je vymezen

jistý typ jednotnosti napříč
Pojetí konceptu

kulturně

rozrůzněnosti

vytváření

analýza, není nutné vymezovat se

způsob

řečeno,

lidských

společenství

nemůže chybět

a jejich fungování ve

vědách

ani ve folkloristice a etnografii. Jak

praktikované metody a metodologie generují teoretické východisko pro

pojetí kultury a fungování

patřičně

- odlišnými parametry. Pak je možné postihnout

a chopit se diskursu, který je adekvátní.

zabývajících se projevy lidského jednání
již bylo

vůči konceptům

společnosti.

Je jen potřebné, aby tento

prezentovaný, a pojmy, se kterými se pracuje,

přístup

už pracujeme jako romisté, antropologové nebo etnografové, výsledkem

bezpodmínečně důležité

či

vědomý

dostatečně vysvětlené. Určujeme

povahu materiálu, se kterým se pracuje. Pokud tomu tak není, stává se již

ve smyslu prezentace jazykových projevů

byl

interpretace.

Neboť

"vždy vyjít od toho, jak rozumíme,

sběr

může

sporným.

a

tím
Ať

být pouze text

pro adekvátní porozumění je

neboť

tím je

určováno

to, co

poznáváme".30 Proto je jedním z možných způsobů, jak redefinovat a tím i definovat
disciplínu romistiky, reflexe dosavadní tvorby.

30

Tošner, Michal: Kultura romských osad a analýza sociální situace, in: Jakoubek Marek - Poduška
(ed.): Romské osady v kulturologické perspektivě, Brno, Nakladatelství Doplněk 2003, s.43.
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3. ROMSKÝ REVENANT - VÝBĚR Z DOSA VADNÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI O víŘE
ROMŮ V DUŠE ZEMŘELÝCH

Po

stručném náčrtu

základních premis etnografie a folkloristiky,

přistoupíme

nyní k reflexi

vybrané publikované literatury3!, jejíž hlavní téma je víra v duše zemřelých u Romů (mulové).
Jak již bylo

řečeno,

rámcově

spadá tato literatura

sociálně či kulturně zaměřené

Pod jiné

způsob

neodpovídá ani rozsah, ani
monotematických primárních
jednotlivě několika

pramenů

Upozorníme na
které jsou

obory bychom je

není mnoho a

především

nejdůležitější části těchto

většinou

parametrům

neboť

nemohli,

koncepčně

se liší, budeme se

způsobem

jsou

popřípadě

v rámci romistiky.

studií, které poukazují na pojetí
upozaděny.

odborné

publikační činnosti.

tak

konceptů

autoři

používají. A dále

některé

Stručný výčet

seznámí

čtenáře

důležité

tučně označíme

procesy nevyjádřené

explicitně

reálií nám

předmětem

autoři

předmětem

dále pracovat

dojít k určité reflexi výseku dosavadní romistické

V textu budeme podtrhnutím

citací. Chceme na ně upozornit jako na

kultury,

klasické etnografie a folkloristiky, a nakolik to

můžeme

data

Pokusíme se zhodnotit, zda jejich

etnografie, jednak jak je možné s tímto

Zároveň

věnovat

předkládaná

reflektují. Tak se nám jednak nejlépe zobrazí, co je oním hmatatelným
folkloristiky,

tomu

jaké z toho plyne pojetí kultury, potažmo tradice.

ve studiích samotných

popisy tradice odpovídají

zařadit

zpracování dat. Vzhledem k tomu, že takových

studiím. Budeme si všímat toho, jakým

generalizována na širší celky, a

vědám.

k etnografickým a folkloristickým

zvýrazňovat některá

slova

uvnitř

pojmy, u nichž je příhodné všimnout si, jak je

pojmy v našem textu, které se snaží pojmenovat

v původních studiích.

zároveň

poslouží i jako základní

informační

s nejčastějšími charakteristickými prvky víry v duše

báze, která

zemřelých

u

Romů

v České a Slovenské republice. S touto základní informační výbavou budeme pak počítat při
Prezentované studie představují reprezentativní vzorek z hlediska užitých metodologií. Některé byly
vybrány právě s ohledem na autoritu jejich pisatelů v rámci romistiky. Jako napií.1dad články M.
Htibschmannové, Arne B. Manna a Evy Davidové. Tím je předurčena i jejich dostupnost, která
zvyšuje pravděpodobnost, že mohou sloužit jako podkladový materiál k dalšímu užití v rámci
romistiky. Články, Pavola Antona a Lucie Kvízové, můžeme považovat za dva obdobné příklady
v odlišných kontextech. První vyšel ve sborníku, který se věnuje romské tematice. Způsob zacházení
s daty i jejich charakter přitom nejspíše odpovídá zpracování etnografické monografie. Druhý článek
vyšel v periodiku zaměřeném obecně antropologicky a data, alespoňjakje předkládá autorka,
předpokládají širší obeznámenost s romskými specifiky alespoň ve zvolené tematice. (Podobně jako
článek Lucie Hrdličkové ,Smrt a pohřeb u Romů', publikovaný v časopise Dingir, 2004, č.1, s. 19-22,
kterému se v této práci nevěnujeme.) Oba články, každý z vlastní perspektivy, interdisciplinární
přístup předpokládají. Článek Lubomíra Okruhlici uvádíme z toho důvodu, že je výjimečný svým
hlavním zřetelem na interdisciplinárnost. Ve studiích týkajících se slovesné lidové tvorby jsme naopak
vybírali z romistických prací doposud nepublikovaných, což může poukázat i k úskalím stávající
reprezentace kvalitních romistických studií, které přitom existují.
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zpracování dat v druhé
nejkomplexnějšího

části

práce. Naším cílem zde není dosáhnout co

nejpřesnějšího

a

popisu mula a všech s ním spojeným činností, s nimiž se můžeme setkat

mezi slovenskými Romy v Čechách a na Slovensku. Budeme se věnovat obrazu mula a
způsobům

zaznamenání tradice s tím spojeným, jak nám ho podává dosavadní romistická

literatura. Pro základní orientaci zde na úvod

vysvětlíme

pouze

stručně některé nejdůležitější

pojmy týkající se víry v duše zemřelých u Romů.

3.1. VYMEZENÍ ÚSTŘEDNÍCH POJMŮ

3.1.1. ETNICKÁ KATEGORIE - ROMOVÉ
Nejprve se budeme zabývat samotným teoretickým vymezením kulturního a etnického celku,
jak je pojímán v jednotlivých

článcích,

jejichž kritická reflexe nám bude hlavní náplní. Tedy

primárním zdrojem budou studie, které vymezení své cílové skupiny již obsahují. Pokud
budeme dále v této 2.

části

práce používat etnické

označení

Romové, budeme ho považovat

především za sociokulturně vymezenou skupinu obyvatel České a Slovenské republiky.
Předpokladem

této definice je

odlišnosti od majoritních
v naprosté

důraz

modelů,

většině případů

jsou

na sdílení životních

konceptů,

jichž si samotní Romové nemusí být

vědomě

konstanty mohou vykazovat pouze míru

vykazujících

určité

patřičně vědomi,

ale

neseny jako koncepty romské. Jazyk a antropologické
četnosti

výskytu. Nejsou však předpokladem.

3.1.2. MULO

Mulové jsou ubohé a politováníhodné duše

zemřelých,

které mohou pomoci svým blízkým

nebo napravit své chyby. Ztotožníme se zde s charakteristikou, jak ji podává M.
HUbschmannová ve svém šlánku: jsou to "naozaj úbohé a pofutovaniahodné bytosti,

nešť astní

tvorovi a, ktorí by najradšej mali pokoj; musia sa však na príkaz "pána Boha"

zjavovať

fudom.,,32 A je povinností živých jim pomoci. Z hlediska obecného teoretického konceptu je
pojem mulo

nejednoznačný

a nejistý. "Zhromaždené informácie o muloch

svedčia

o tom, že

kocepcia mula je neúrodá. Jednotlivé protirečenia nemožno zahrnúť do nijakej spoločnej
všeobecnej teórie ... Praktické metódy ochrany proti mulom sú ovefa vypracovanejšie jako

Htibschmannová, Milena: Víra slovenských Romů v muly, in: Slovenský národopis 53, 2005, Č. 2, s.
183.
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abstraktné predstavy o vod'i.,,33 Rozpory nelze klasifikovat pomocí žádné obecné teorie.
Doslovný překlad slova "mulo" z romštiny do češtiny (podle romsko-českém slovníkui
zemřelého", přízrak".

obnáší dva sémantické významy: 1) "mrtvý", "mrtvola", 2) "duch
české

"zemřelý",

slovo "mrtvý",

příčestí

4

Pro

"zesnulý" není v romštině jiného ekvivalentu. Používá se

od slova "mulo", které má identický tvar s nominativem singuláru podstatného jména

"mulo". Druhý sémantický význam je

třeba

chápat spíše ve významu

"zemřelý

tedy "celý" člověk po smrti, a nikoliv jako jeho nehmotnou substanci duše ve

živý

člověk"

formě průsvitné

mlhy, bílé holubice či průzračné bílé paní.
Ve slovesných folklórních útvarech,

vyprávějících

o mulech, lze nalézt

standardní prvky a látkové náměty a motivické jednotky, kterými se
Mezi jednotlivými
předávaná

již po

vyprávěními

několik

však existují velké rozdíly.

generací a

vyprávějí

se pouze za

podávána jako autentické zážitky v rámci každodenní

určité

vyprávění řídí

Některá

a inspirují.

jsou anonymní a

určitých příležitostí,

běžné

shodné

jiná jsou

komunikace kýmkoliv a

kdekoliv.

3.1.3. VARTOVÁNÍ
příbuzných

Sešlost

formálních podmínek
podává se
nezávazně,

bezprostředně

a blízkých
umožněno,

občerstvení,

které by

vzpomíná se na

trvá

tři

dni a

tři

po úmrtí

a

Pokud je to v rámci

noci. Sedí se v místnosti, kde leží zemřelý,

neměli připravovat
zemřelého

člověka.

nejbližší

zároveň

příbuzní zemřelého,

mohou být

vyprávěny

formalizované žánry slovesné folklórní tvorby. Nesmí se tancovat, zpívat a
alkohol. Tyto konkrétní
existují
ještě

různé

činnosti

však jsou pouhým

průnikem

povídá se

neměl

v četnosti. Ve

regionální varianty. Romské vartování se od klasických

i

"plaček",

některé

by se pít

skutečnosti

obvyklých

v 19. století i v neromském prostředí, liší hlavně v míře projevovaného smutku. Zatímco

při plačkách

byly najímány i profesionální

bolestného patosu, u romského vartování je
nějaké

plačky,

ženy, které

průběh klidnější

měly

a vždy je

navodit atmosféru

očekáván příchod či

znamení zemřelého, který je oplakáván.

Tamtéž, s. 184. (Romské slovo "vod'i" znamená v tomto kontextu "duše")
Hubschmannová, Milena - Šebková, Hana - Žigová, Anna: Romsko-český a česko-romský kapesní
slovník, Praha, Fortuna 1998.
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3.2. REFLEXE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ TÝKAJÍCÍCH SE OBYČEJŮ

3.2.1. "ROMANO DROM"

Víru

Romů

v muly a zvyky spojené s pohřbíváním popisuje Eva Davidová v knize Romano

drom - Cesty Romů 35 v kapitole "Lidové náboženství - víra a pověry Romů, před rozpadem
jejich

tradičních

rozpadem

začátku

komunit". Hned na

tradičních

této kapitoly uvádí, co míní tvrzením
věnuje

komunit". Celá obsáhlá monografie se

"před

popisu kultury

slovenských a českých Romů obecně bez udání časových limitů. Většina faktografických
informací v této kapitole
především

čerpá

z období do padesátých a šedesátých let 20. století, a to

na slovenském venkově. Posléze je ještě

upřesněno,

že data uvedená v této kapitole

pocházejí z první poloviny padesátých let z romské osady v Trebišově. Ovšem v další
dovídáme, že tato data mají být platná i "pro

některé

Romy z dalších

tradičních

větě

se

komunit i pro

mnohé další obecně, byť třeba v modifikované podobě, zejména pro Romy 01ašské.,,36
Toto nejasné vymezení je dále
jsou zde prezentovány jako
především

se

vzorec a víra

určité

stupněm vzdělanosti
Romů

je odrazem

stavu poznání, existujícího ve

vysvětleno

a sociálního a materiálního

včetně společenské

společenských jevů včetně

zabezpečení.

"Hodnotový

jejich celkového rozvoje, projevujícího se v jejich

tradic a

dlouho vysoké procento negramotnosti jako
podmínek

pověry"

vývojové stadium. vývojové schéma je spojováno

stupně

formě

tím, že "lidové náboženství, víra a

izolace byly

zděděných zvyků.

stupeň

poznání a

důsledek předchozích nepříznivých

životních

příčinou

Dosažený

zjednodušeného chápání

přírodních

a

jejich názorů na majoritní společnost i na vlastní postavení v celém

společenství.,,37 Vedle toho jsou ale "pověry a magické praktiky" popisovány jeko jeden

z nejsvébytnějších

projevů

romské kultury - "jsou to relikty

tradiční

víry se zbytky

animistických názorů - součást specifické romské duchovní kultury".38 Jak vyplývá už
enigmatické

věty:

"V oblasti duchovní kultury

a nejvíce se odlišujících

projevů

Romů

byla a je jedním z jejích nejtradičnějších

v oblasti lidového náboženství,

pověr

a magických

praktik. ,d9

Davidová, Eva: Romano drom - Cesty Rom~11945-1990. Změny v postavení a zpúsobu života Romů
v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1995.
36 Tamtéž, s. 123.
37 Tamtéž, s. 123.
38 Tamtéž, s. 134.
39 Tamtéž, s. 123.
35
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straně

Tato rozporuplnost - kde je na jedné
s předpokladem

neměnného "nejtradičnějšího"

substanciálně,

kultura pojímána

základu, a

zároveň

evolucionisticky, jako

vývojové stadium "zjednodušeného" - vychází z představy o "správné" a "pravdivé" podstatě
jevů.

Eva Davidová píše: "Donedávna

uzavřených

ještě, někde

většina Romů

i dodnes

komunitách [ ... ] nedovedla odlišit vlastní myšlenky od

reálně

v tradičních

existujících

jevů

v důsledku jejich tehdejšího vzdělanostního a kulturního vývoje. ,,40 Správnost a nesprávnost
větě vyjádřena

je v této

nejenom samotným obsahem

sdělení,

ale i slovem "nedovedla".

V tomto kontextu nesoucí implicitní hodnotící postoj, který posuzuje
správnost dle vlastních
pravděpodobně

reálně

vzděláním

existujících

autorka na mysli. A
reálně

hlavně,

jevů".

pokud

přístup

je asi

konečného

Není však

většina Romů

dobře

a

my už "dovedeme". Správnost je zde

a je poukazováno na to, že

existujících jevů", je docela

celkový

světě. Neboť

o

spojena s pojetím racionality jako

pokud je spojována se
myšlenky od

představ

hodnověrnost

dostatečně

procesu
někdo

ověření

pravdivosti,

neumí "odlišit vlastní

patrné, jakou "realitu" má

"nedovedla odlišit vlastní myšlenky od

možné, že jejich myšlenky jsou tedy "reálné". Pro

nejcharakterističtější

implicitní rozlišování mezi tím, co je správné, a

tím co je pouhá mýlka a nevědomost.
V odstavci, který je
vznikem tradice: "a)

věnován "pověrám"

pověry přejaté

pověry původně přejaté,

ale

jsou rozlišeny

tři

kategorie v souvislosti se

z domácího (zde východoslovenského

přetvořené

prostředí),

ve specificky romských podmínkách, c)

pověry

b)
a

magické pověrečné praktiky, vlastní pouze Romům.,,41 Toto rozlišení se však dále neaplikuje
na konkrétní popisované zvyky. Pouze je konstatováno, že "poslední skupina byla koncem
padesátých let nejdůležitější a největší".42 Není však zcela jasné, zda toto rozlišení má být
platné i pro odstavec týkající se víry v duchy zemřelých.
Dále následuje popis a

výčet

konkrétních

lokalita, ze které pocházejí předkládané informace
v Trebišově), což z

výčtu

Revenantům

zvyků.

(nejčastěji

U

většiny případů

je uvedena

je tomu tak u informací z osady

konkrétních jednotlivostí činí poměrně cenný prarnenný materiál.

je v kapitole

věnován

jeden odstavec. Pojem revenant je definován jako

"víra v duše zemřelých, v lidi ,dvou duší' nebo srdcí a v dobré i zlé nadpřirozené síly".43
U revenantů je pouze uvedeno, že se
svoji rodinu". Jiné projevy

40
41

42
43

Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,
Tamtéž,

s.
s.
s.
s.

revenantů

věří,

",že

třetí

noc po

pohřbu přichází

jsou zde odkázány na lidi,

kteří

mají

mrtvý navštívit
"dvě

duše". Ti

134.
127.
127.
129-130.
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chodí navštěvovat své pozůstalé, neboť "druhá duše jim nedá klidně spát".44 Dále je popsáno
několik zvyků

domku.

týkajících se vartování. Mrtvý je

Dospělí členové

pijí a hrají karty.

Přitom

se u

něj

scházejí,

tři

dni a

vyprávějí

platí "zákaz dívat se

dovnitř

tři

noci vystaven v rakvi ve svém
příběhy

si pohádky,

o

životě

zesnulého,

do místnosti oknem na mrtvého, protože

v té místnosti je smrt".45

°

romské

společnosti.

životního
dříve

pohřebních

prostředí.

zvycích je také zmínka v odstavci, ve kterém se popisuje rozpad tradiční
pohřební

Zde je uvedeno, že zejména
Tedy i v

českých

a moravských

nejmenovaných praktik spojených s úmrtím

zvyky se udržují i se

městech.

člověka.

A následuje popis

Rok po

pohřbu

změnou

některých

se schází široká

rodina na hrobě zemřelého a "zapíjí vodkou pro klid jeho duše".46 Panuje víra, že je "dobré
umírajícího

člověka

vynést z místnosti ven, položit

či

posadit

pohodlně

na matku zem, která

mu dá sílu do posledních chvil života".47 Tři dny se vartuje a věří se, že duše je stále přítomna
v těle umírajícího. A v této souvislosti je romské vartování postaveno do protikladu k plačkám
neromským a vyzdviženo téma vnímání smrti
nezvratnou nutno st Zlvotmíh o cykl u. ,A8

obecně:

"Po smrti, kterou berou

přirozeně

jako

V'

3.2.2. "VARTOVANIE"

Arne B. Mann

věnoval

tematice

mulů

dva

články.

První, z roku 1988, se nazývá

"Obyčaje

pri úmrtí u Cigánov-Romov v troch spišských obciach,,49. Článek vyšel jako součást jednoho
čísla

Slovenského národopisu,

věnovaného

tematicky romskému etniku. A druhý

článek,

z roku 1993, se nazývá "Vartovanie pri rnftvych u Rómov na Slovensku,,50.
V prvním se pojednává o "Cigánoch-Rómoch", a sice ve
Zobecnění

na širší skupinu "Cigánov-Rómov" je

začátku článku

se

zdůvodňuje výběr

zohledněno

třech

konkrétních lokalitách.

pouze na začátku a na konci. Na

daného tématu tím, že je "jedným zo sposobov

preniknutia do problematiky rodiny ako inštitúcie i jako

časti

lokálného

spoločenstva

-

Tamtéž, s. 130.
45 Tamtéž, s. 130.
46 Tamtéž, s. 133.
47 Tamtéž, s. 133.
48 Tamtéž, s. 133.
49 Mann, Arne B.: Obyčaje pri úmrtí II Ciganov-Romov v troch spišských obciach, in: Slovenský
národopis 36, 1988, č. 1.
50 Mann, Arne B.: Vartovanie pri mftvych II Rómov na Slovensku, in: Kultové a sociálné aspekty
pohrebného ritu od nejstarších dob po súčasnosť, Slovenská archeologická spoločnosť, Bratislava
1993.
44
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skupiny [... ]. Toto konštatovanie platí i pre kultúru Cigánov-Romov, kde podiel celej
komunity na rodinných obyčajoch je dodnes vefmi výrazný."Sl V posledním odstavci článku
se možnost generalizace

předkládaného

tématem. Aniž byla tato otázka

předtím

materiálu ze

tří

vybraných obcí stává hlavním

položena, dochází A. B. Mann v závěru k poměrně

strohému a trochu nenápadnému tvrzení, že

předložený

materiál "nám umožnil

spoznať

ich

spoločný kultúrny základ (ktorého vznik a formovanie sú ovplyvnené dÍhodobým spolužitím

s ostatným obyvatefstvom) [ ... ]".
Již v
změny.

pokračování

tři

Tyto

této

věty

se však hlavní

obce jsou totiž vybrány se

sdělení článku přesune

zřetelem

kulturného vývoj a cigánského obyvatefstva, ako i

na proces kulturní

k odlišnému stupni "sociálného a

stupňom

jeho akulturácie a spolužitia

s ostatným obyvatefstvom obce".s2 Přetrvávání či naopak absence některých konkrétních
zvyků

v jednotlivých obcích je

směřujícího

vysvětleno opět

skrze

předpoklad

kumulativního vývoje

k neustálému zdokonalení, kde hlavní determinující složkou jsou ekonomické a

sociální podmínky. Tak v obci nejchudší a

nejizolovanější přetrvávají

zvyky, které již nejsou

praktikovány v obci nejbohatší a nejvíce asimilované. Tato teorie je shrnuta v poslední
kde je

zároveň naznačeno

větě,

i hodnotící stanovisko, které uvedené zvyky vykresluje jako

nerozumnou

pověru zastiňující

že komplex

obyčajov

podstatu události smrti: "Vo všeobecnosti možno

povedať,

pri úmrtí, motivovaných povodne najma strachom z revenantou,

postupne smeruje k novej funkcii,

vzť ahu

úcty k svojim predkom a dostojnej

rozlúčke

so

svojimi rodinnými príslušníkmi, pratiefmi a blízkými."s3
V druhém

článku

se hned v úvodu jako hlavní

záměr

uvádí popis

pohřebních zvyků

u

"slovenských Romů". Článek se tedy již věnuje tematice pohřebních zvyků u slovenských
Romů obecně.

Bližší vymezení toho, co je

schází, ale pojetí tradice a kultury je
tradičných

odstavci: "Dodržavanie
symbiózou

kresť anskej

predpokládať

označováno

stručně

a

výstižně

termínem slovenští Romové sice
charakterizováno hned v prvním

noriem je vonkajším prejavom viery, ktorá je zaujímavou

ideológie, vlastných poverových predstáv (ich korene mažeme

ešte v indickej pravlasti) a

obyčajových

úkonov, transformovaných od

majoritného obyvatefstva, v prostredí ktorého niekofko storočí žili."s4 Je tak zdůrazněno, že
tyto

pohřební obyčeje

důsledek

a

představy

"vnútornej potreby

jsou dodržovány nikoliv jako

zabezpečenia

vědomá

tradice, ale jako

svojej d'alšej existencie - spokojného života

Mann, Arne B.: Obyčaje pri úmrtí II Ciganov-Romov v troch spišských obciach, cit. d.
Tamtéž.
53 Tamtéž.
54 Mann Arne B.: Vartovanie pri mftvych II Rómov na Slovensku, cit. d., s. 81.
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pozostalých".55 Zde je již tedy patrný posun od pojímání tradice jako kumulativního jevu
směřujícího

k neustálému lepšímu stadiu, a tradice jako možná i

originálně

zkombinované

"symbiózy" .
Na
společné

způsob

začátku

představa obyčejů,

je popsán jakýsi substrát - základní popis

všem lokalitám. Další jednotlivé konkrétní zvyky a

představy

"ako sa tento základný postoj prejavuje v jednotlivých

které jsou

jsou uvedeny jako

obyčajových

úkonoch

v doposiaf

dvanástich skúmaných lokalitách prevážne východného Slovenska".56 U

jednotlivých

popisů

většině případů

pak jsou ve
sběr

všech lokalit a doba, kdy

uvedeny lokality a na konci
stručného náčrtu

dat probíhal. Z tohoto

folklórní tradice je pojímána jako

součást

článku

i seznam

lze vyvozovat, že

širšího svébytného kulturního celku, a je

definována jako vnější projev idejí, znalostí a představ o světě. Článek neobsahuje
podrobnější

popis kontextu situací

konkrétními primárními daty z

(kromě přílohy),

několika

opodstnění.

kultury/tradice nabývá své

ale systematizace dat je podložena

lokalit, a tak tvrzení o "svébytnosti" romské

Popis tradice se

soustřeďuje

na formální stránku, tu

ovšem prezentuje patřičně.
K tomu
při

přispívá

vartování, cenný

jeho

hostitelů

je

i

ojedinělý

především

ojedinělý

V každém z

těchto

přínosný autorův

popis autobiografického zážitku

osobním vyznáním. Popis navazujících akcí a reakcí autora a
zpřítomňuje

tím, že

podává cenný záznam kontextu

a velmi

sběru

dvou

dat.

článků

dialog, ve kterém jsou informace získávány, a

Přibližuje

pozici interpreta.

A. B. Mann vychází z rozdílného pojetí tradice a

kultury, potažmo etnické kategorie. V prvním je

nejednoznačný

již samotný název

popisovaného etnika a tato rozporuplnost je v podstatě potvrzena i v závěru, který je
otázce kulturních
procesů

změn.

Ve druhém

článku

kulturní změny je vystiženo pojmem "symbióza".

patrné, jak

výrazně

k popisu tématu

je jejich obsah

přistupováno

ovlivněn

v prvním

samozřejmostí

je etnonymum Rom
Při

porovnání těchto dvou

věnován

a pojetí
článků

je

dobou, kdy byly napsány. Opatrnost, se kterou je

článku,

kontrastuje se

tématu ujímá v článku druhém. Je možné, že v odlišném
osobní zkušenost a profesionalita. Odlišnost pojetí

samozřejmostí,

přístupu

oboučlánků

s jakou se autor

sehrála roli i autorova

se však natolik shoduje

s podmínkami a nároky charakteristickými pro dobu jejich vzniku, že tuto determinantu
můžeme

považovat za dominantní. V další části práce se k ní ještě vrátíme.

557'
n
1 amtez,
S.
567'
n
lamtez,
s.

81 .
81 .
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3.2.3. "RODINNÉ OBYČAJE RÓMOV V OBCI SOL"

Tematikou duší zemřelých se dále

částečně

zabývá Pavol Anton ve studii "Rodinnné

obyčaje

Rómov v obci SOf".57 V tomto článku je nejprve stručný geografický, historický a
zdůvodní

demografický popis obce a romské populace v obci. Ke konceptu kultury a

obyčaje při

následujícího textu je uvedeno: "Významnú úlohu v živote Rómov zohravajú

narodení, svadbe a úmrtí.,,58 Následuje konkrétní popis zvykosloví u příležitosti narození,
svatby a

pohřbu.

V posledním odstavci se dozvídáme, že

většina obyčejů,
či

udržiavajú a prenášajú z generácie na generáciu, sú podobné

které "si Rómovia

zhodné so zvykmi

nerómských obyvatefov obce SOf".59 Jako vysvětlení je uveden častý kontakt Romů
s místním neromským obyvatelstvem. A v poslední
udržují již jen

staří

větě

se dovídáme, že "p6vodné

obyčaje"

Romové.

Popisy jsou v této monografické studii jedné lokality, zabývající se konkrétní podobou
přechodových rituálů,

kontextu situace.

podány jako

Označení

výčet

jednotlivých

činností

a

představ

bez uvedení

Romové je používáno pouze v souvislosti s lokalitou a není blíže

specifikováno z hlediska kulturního ani lingvistického, ale jsou zde vyjmenována všechna
příjmení vyskytující se v "osobitnej části obce - osade".6o Vyjmenování příjmení je
příznakem poněkud
základě

jednoznačnost předkládaných

odvážné snahy o preciznost a

výše uvedeného se dá

předpokládat,

dokumentační, sběratelskou činnost

-

že autor

pravděpodobně

článku

pro

si kladl za cíl

účely

dat. Na

především

možnosti širšího využití

sebraného materiálu.
K tomu je

jistě

materiál

vhodný.

Důležitý

však je

způsob,

jakým bude

posléze materiál zpracován. Vhodný by byl pro etnograficko-etnologickou srovnávací
analýzu,

například obyčejů

které autor

téměř

praktikovaných v obou

vybízí svým tajuplným

částech

sdělením

obce - romské i neromské -, ke

na konci

článku. Stejně

tak by se dalo

s materiálem pracovat z diachronního hlediska. Výzkum Pavola Antona probíhal v roce 1991.
Mohlo by být zajímavé a mohlo by se možná dojít k
s dnešní situací.
Otázkou však

Stejně

zůstává,

překvapujícím zjištěním

tak by bylo možné využít materiál k širším
nakolik jsou data v

článku

i

při

komparačním

podána v potřebné

"kvalitě

srovnání

analýzám.
záznamu",

Antol, Pavol: Rodinné obyčaje v obci Sof, in: Neznámí Romovia. Zo života a kultúry Cigánov
Romov na Slovensku, Bratislava, Ister Science Press 1992.
58 Tamtéž, s. 165.
59 Tamtéž, s. 169.
60 Tamtéž, s. 165.
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nakolik jsou zužitkovatelná bez rozsáhlejšího vhledu do fungování celé

společnosti,

pokud

bychom chtěli použít tento materiál pro širší než etnografické uplatnění.

3.2.4. "VIERA V MULA U SLOVENSKÝCH RÓMOV"

Tematice víry v duše

zemřelých

u

Romů

se

věnuje

také Milena Hiibschmannová v

článku "Víra slovenských Romů v muly",61 který vyšel roku 1986 v italském časopise Lado

Drom a jehož překlad byl uveřejněn ve Slovenském národopise 62 roku 2005. Tento článek je
výjimečný

pojetím celé tematiky,

neboť

charakterizovány pro slovenské Romy
však pozoruhodný i systematickým

mulové-duše

obecně

zemřelých

jsou zde popsány a

bez problematizování kulturního vývoje. Je

utříděním,

rozsahem zpracovaných dat, a

rovněž

uvedením několika příkladů výchozího materiálu, tedy zaznamenaných příběhů o mulech.
Pojetí romské kultury jako svébytné kulturní tradice je hned na
implicitně

vyjádřeno

nezveličujem,

jako

předpoklad

a potvrzeno zkušeností:

začátku článku

"Nazdávám sa, že

ak poviem, že všetci Romovia, s ktorými som sa stretla a s ktorými som

náhodou nadpriadla rozhovor o muloch, boli presvedčení o ich existencii.,,63 V italské verzi
článku

je uvedeno pouze to, že se bude

hovořit

o zkušenosti mezi slovenskými Romy

v bývalé Československé socialistické republice. V slovenské reedici je v úvodu k příloze
upřesněno,

že nahrávky pocházejí ze sedmdesátých a osmdesátých let, a z datace uvedené u

rozhovoru lze zjistit, že většina nahrávek byla pořízena v Praze nebo na území Česka u
skupiny tzv. slovenských (nebo také Servika)

Romů.

Výchozí materiál byl tedy nasbírán u

slovenských Romů, kteří po válce emigrovali do Česka. Sama autorka zdůrazňuje, že primární
materiál pochází i od
podstatný

rozdíl

nashromážděných

Romů, kteří

oproti
ve více

žijí ve

výše
či méně

městech,

uvedeným

žijí mezi neromským obyvatelstvem. To je
článkům,

izolovaných romských osadách,

vesnicím. Toto široké pojetí výchozího materiálu je
jsou popsány

tři

situace z velmi odlišných

s vírou v muly i u
že v článku jsou

vzdělaných či

setříděny

které

v městském

přilehlých

nepřímo zdůrazněno

prostředí,

prostředí

informace pocházející z konkrétních

Romů.

zdrojů

k slovenským

v úvodu

ve kterých se autorka
žijících

z materiálů

vycházejí

článku,

článku

kde

setkala

Z uvedeného vyplývá,
a jejich platnost má být

Htibschmannová, Milena: La credenza nel mulo frai Rom slovachi, in: Lado Drom. Rivista
bimestrale di studi zingar (Roma), 1980, č. 2/3.
62 Htibschmannová, Milena: Viera v mula u slovenských Romóv, in: Slovenský národopis 53, č. 2,
2005, s. 172-204.
63 Tamtéž, s. 174.
61
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dlouhodobější

potvrzena

pozorování". Univerzálnost víry
racionalitě

řekněme

zkušeností,
Romů

světa:

gádžovského

metodou

"celoživotního

zúčastněného

v muly je zde postavena do opozice k

"Dokonca

Rómovia

s úplným

nevíře

a

inštitucionálným

racionalistickým a materialistickým vzdelaním, ktorí sa pomocou vedeckých zdovodnení
poctivo pokúšajú

odmietnuť

vieru v mulov, sa len

ťažko

zbavia citovej náklonnosti

prijať

existenciu mulov.,,64 Tím je naznačen jeden z rozporů, se kterým jsou Romové neustále
nuceni se konfrontovat v majoritní
přítele,

společnosti. Vyjádřeno

je to slovy jednoho romského

doktora historie: "Vieš, moje poctivé neverectvo a moja uprímná viera v mulov sú

typickým príkladom dvojtvárnosti, ktorou sme my Rómovia - "ménejcenná" heterokultúrná
menšina v dominantnej

spoločnosti,

ktorá je

presvedčená,

že je lepšia, že nás vo všetkých

aspektoch prevyšuje - sužovaní.,,65 Tak je vlastně naznačeno, že problematická není otázka
plnohodnotné a ucelené romské kultury, ale otázka po možnosti uchování specifické tradice

v moderním prostředí.
V příloze k

článku

je uvedeno 49

v romštině. U italské verze
v původním

znění

bylo možno

zpětně

proč

byla data

protože autorka

při

článku

různě

dlouhých

jsou uvedena pouze

v romštině, u slovenské reedice jsou
zjistit, a

příběhy

jsou

přeloženy

do

první publikaci zatajena. Hlavním

"nechtěla občany

příběhů

o mulech, zaznamenaných

křestní

doplněny
češtiny.

jména a

příběhy

základní informace, které
vysvětluje,

Slovenská verze

důvodem

jsou

byla snaha po

anonymitě,

,komunistického státu' ohrozit tím, že jejich jméno bude

zveřejněno v ,kapitalistickém tisku",.66 Na začátku popisu autorka uvádí, že informace o

mulech jsou založeny "na dokladnom pozorovaní a na rozhovoroch zameraných na
následujúce skupiny otázok: A - ldentifikácie mula [ ... ] B - Charakter afunkcia mula [ ... ] C
- Ochrana a obrana pred mulom [ ... ] D - Podstata mula: ČO sa stane s človekom po

smrti?,,67 Dále se dovídáme, že rozhovory byly pořízeny v patnácti rodinách, nahrány na
magnetofonový pásek a že "vždy sa vytvorila prirodzená atmosféra a odpovede na moje
otázky dopfňali početné príbehy o muloch".68 Z těchto a výše uvedených informací o
výchozím materiálu vyplývá, že data uvedená v článku pocházejí
konkrétních
příběhy

rozhovorů,

především

z patnácti

ve kterých byly jednak formulovány cílené otázky a zároveň nahrány

uvedené v příloze. K relevanci

utříděných

dat

přispívá

to, že jsou v textu uvedeny

odkazy na jednotlivé příběhy v příloze.
Tamtéž,
Tamtéž,
66 Tamtéž,
67 Tamtéž,
68 Tamtéž,
64

65

s.
s.
s.
s.
s.

174.
174.
187.
174.
174.
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Tomuto

způsobu

podstatě

otázku po

popisu se vymyká poslední kapitola

toho, co jsou duše

některé přívlastky jednoznačné

politováníhodné duše

zemřelých.

článku,

kde autorka pokládá

Dochází k závěru, že u pojmu "mulo" jsou

a všichni dotazovaní se na nich shodují. Mulové jsou ubohé a

zemřelých,

které mohou pomoci svým blízkým nebo napravit své

chyby: "naozaj úbohé a pofutovaniahodné bytosti,

nešť astní

tvorovia, ktorí by najradšej ma1i

pokoj; musia sa však na príkaz "pána Boha" zjavovať fudom.,,69 A je povinností živých jim
pomoci. Avšak zcela chybí a na

základě výpovědí

nelze sestavit

Z hlediska obecného teoretického konceptu je pojem "mulo"
odpovědět.

Dotazovaní na takové otázky neumí
zemřelého

slovy:

a

voďi-duše

"Zhromažděné

Nedovedou

jasně

nějaký

ucelený systém.

nejednoznačný

a nejistý.

rozlišit termíny mulo-duše

a odkazují na znalosti starších. V závěru autorka tento rozpor shrnuje
informácie o muloch

Jednotlivé protirečenia nemožno

zahrnúť

svedčia

do nijakej

o tom, že koncepci a mula je nesúrodá.

spoločnej

všeobecnej teórie. Nové osobné

skúsenosti a kontakty s odlišnými koncepciami nie sú organicky

začlenené

do jednotného

teoretického sytému, ale iba vofne pridružené k p6vodným koncepciám. Praktické metódy
ochrany proti mulom sú ovefa vypracovanejšie jako anstrakné predstavy o VOďi.,,70 Tento
rozpor je

vysvětlen

tím, že v indické

společnosti

byli Romové

součástí

profesionální džátí a

veškeré náboženské služby jim byly poskytovány jinou profesní džátí tzv. purohitem, který
náležel ke

kastě

brahman. Proto se Romové v zemích, kudy procházeli, nebo ve kterých se

usídlili, obraceli na místní oficiální náboženské autority,

ať

už byli jakéhokoliv náboženského

vyznání. Ty jim však již neposkytovaly "pevný náboženský a filozofický systém, ktorý by
zodpovedal špecifikám ich sociálného života a spojil by ich s indickým kultúrným prostredím,
z ktorého vyšli.,,71 Proto Romové přejali pouze vnější formy křesťanského náboženského
systému a jejich vlastní "výklad života" byl

předáván

"na základoch

tradičných

pravidiel, ktoré sa šírili a odovzdávali prostrednictvom flklóru na zhromaždeniach

norem a

společnosti

- rodín".72 Přesto a právě proto má být víra v muly způsobem ztělesnění etických norem a tzv.
sociokulturním regulativem.
V dodatku z roku 1986 je
zemřelých

duší, které M. Htibschmannová zjistila od profesora N. Goela z New Delhi.

Autorka poukazuje na

Tamtéž, s.
Tamtéž, s.
71 Tamtéž, s.
72 Tamtéž, s.
69

charakteristika pojetí víry v duše

u populace hindú ze Severní Indie, kde je běžně rozšířena. Je zde uvedeno základní

členění projevů

70

ještě připsána stručná

překvapující

shodu s představami

Romů

o po smrtném

životě

a vybízí

183.
184.
184
184
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závěru

tak k dalšímu bádání v této oblasti. A dále, v úplném
možnost analýzy tohoto tématu jako

způsobu projevů

svého dodatku poukazuje na

"nadreality".

Článek je na svou dobu netypický nejen rozsahem a způsobem zpracování, ale i tím,

že vychází z předpokladu ucelené romské kultury, které je postaveno na zmíněné
době. Pravděpodobně

a ne víry v konrétní

proč

pouze v italském periodiku a
Nepoplatnost

době

však mohli

právě

autorčinou

zkušeností.

filozofického systému

Romů

podstatnou a složitou

část

časovém

dlouhém

zcela jistě
určitá

v této oblasti shledat
Stejně

předností

byl

uveřejněn

úskalí,

článku. Zároveň

celého

neboť zobecnění
původu

i hypotéza o indickém

neucelenosti teoretického
uvádět

takto

základě

podobnosti v tak

zbytečně

široké pole pro

lidského uvažovaní v souvislost na

a naopak velmi zúžený prostor pro

bychom

je potvrzeno pouze

vybízí ke kritickému zvážení. Nakolik je možné

i prostorovém rozmezí? Otevírá se tak

jednoznačné popření,

důvodů, proč

víry

reedice vyšla až roku 2005 ve Slovenském národopisu.

případě

je v tomto

to byl také jeden z

polaritě

věrohodné ověření

hypotézy.

Článek ale velmi výstižně zpostředkovává onu těžkopádnost při pokusech o podání

uceleného a jednotného kulturního

inventáře

nazývaného romskou kulturou.

Především

popírá

možnost vytvořit ucelený a jednotný systém věrouk y 73 tak, jak je tomu zvykem u jiných
Jasně

kulturních skupin, kterými se zabývá etnografie.
"mulo" je velmi vágní a o konkrétní systém
řečeno,

že

výčet

možností tohoto fenoménu a samotné

stává uvedením jedné z mnoha variant.
nakonec

věrouky

vysvětlena

jako

například přirovnána

zpřítomnění

Stěžejní

neracionálně, či neziskuchtivě.

regulátoru".

předevedeno,

opřen.

roztřídění,

že pojem

Tím je v podstatě také

které je zde uvedeno, se

funkce daného kulturního prvku je pak
vzorců

chování. Víra v muly je

k somatickým projevům úzkosti a strachu, jak jsou popsány ve slovníku

skutočností", čímž

dobu, kdy žijí lidé,

není

kulturních norem a

psychologie. Dále je víra v muly uvedena jako
"nadprirozdzených

je v článku

kteří

by

měla

Nebo je sama

ho znali,

Způsoby funkčnosti

způsob,

daná situace sloužit k schopnosti jednat

přítomnost

vysvětlena

jak se lidé vyrovnávají s projevy

jako

mula, který se zjevuje pouze po tu

způsob

víry v muly jsou popsány v

projevu trestu
článku

či

"sociálního

na více místech,

kromě

toho, že jim je věnována celá jedna kapitola.

Krom již výše citovaného: "Opisy rozličných zvyklostí mula a často i protirečivých povier svedčia o
tom, že charakteristické znaky mula sú tiež vefmi rozmanité. Inými slovami, jestvujú rozličné
koncepcie zahrnuté pod jednotným termínom." - Tamtéž, s. 177; dále: "Napriek tomu jestvuje istý
rozpor medzi vyhlásenými a postulovanými ,ikonografickými' charakteristikami mula a empirickou
skúsenosť ou [... ]" - Tamtéž, s. 175.
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3.2.5. "MULOVÉ V TRADICI A vÍŘE ROMSKÉ ELITY"
Článek Lucie KvÍzové "Mulové v tradici a víře romské elity,,74 pojednává o způsobu

udržování tradice víry v muly v městském
populace.

prostředí

Autorka používá k charakteristice

své

u

integrovaně

cílové

žijící

části

"měřítka

skupiny

romské
romské

společnosti,,75 a zahrnuje do ní Romy, kteří se svou profesí vylučují a "představují kulturně i

ekonomicky vyspělou část romského společenství".76 Autorka vychází z předpokladu, že víra
obecně rozšířena,

v muly je mezi Romy

a proto ji sleduje u "protipólu

těch, kteří

dosud byli a

jsou v centru pozornosti etnologů".77 V poznámce uvádí, že informace pocházejí od 65
respondentů

a získávala je pomocí nestandardizovaných

zúčastněného

pozorování v letech 1998-1999.

Cílovou skupinu vymezuje
prostředí převažujícímu

klíče

autorka

prostředím města,

při výběru respondentů

dotazovaným, nebo své stanovisko,
uplatňované

skupin dochází

často

a dlouhodobého

které je v kontrastu k

tradičnímu

v agrárních periferních oblastech. Není však zcela jasné, podle jakého
v rámci

městského prostředí

rozlišení, které specifikuje jako kulturní a ekonomickou

koncepty

rozhovorů

či

vyspělost, uplatňuje měřítko

zda je to výsledek statistických

Romy, bylo by

třeba

je

osvětlit. Neboť

či

odhadem stanovených kritérií,

k označení vyspělosti přívlastek "kulturní".

Obzvlášť

údajů.

vlastní

Pokud by šlo o

v rámci hierarchie romských

kjejich demonstrativnímu užívání k vymezení

Jde-li o výsledek statistických

postupovala. Zda na

vůči

ostatním skupinám.

neměl

by být používán

má-li se dále pojednávat o návaznosti na

starší kulturní tradici, jak je tomu v tomto článku. Nelze se pak zbavit dojmu, že autorka místo
snahy téma

přiblížit

v jeho všednosti a zapojení do každodenního života, naopak dané téma

hodnotí či exotizuje, i když

nezáměrně.

Kulturní tradice je popisována jako vymezený
pozorování,
nedůsledné
původní,
při

neboť

je

dostatečně

vymezení

některých

základních

pojmů.

V článku je odlišováno

elitní a neelitní, aniž by byly specifikovány. Jejich užití
patřičného upozornění.

jako o ucelených systémech, jako by je bylo možno

z textu nelze vždy

jednoznačně

celek, který je hoden

originální, a tudíž podchytitelný. Tomuto pojetí

popisu konkrétních reálií mísí bez

hovoří

ohraničitelný

A

dělit

několik

včlánku

především

a

odečítat.

nasvědčuje

"tradic" -

se navzájem

se o "tradicích"

Výsledkem je, že

usoudit, které popisované charakteristiky jsou výsledkem

Kvízová, Lucie: Mulové v tradici a víře romské elity, in: Lidé města. Revue pro etnologii,
antropologii a etologii komunikace, 1999, č. l.
75 Tamtéž, s. 104.
76 Tamtéž, s. 104-105.
77 Tamtéž, s. 104.
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výzkumu a které se týkají víry

Romů

v muly

obecně.

Mísí se zvykosloví u

Romů

"elitních" i

"neelitních" a odlišné pojetí je často uvedeno pouze v poznámce.
Nicméně

v městském

jako hlavní

prostředí

závěr

se neliší "od

snad lze vyvodit, že charakter

tradičních představa

návštěv

duší

vnímání, které si Romové

zemřelých
přinesli

ze

Slovenska",78 což znamená, že se neliší od těch, "které měli Romové v minulosti".79
V projevených postojích se "romská elita" distancuje od
zemřelého

několikrát

a

se konstatuje, že mladší generace již v muly

Opouštění

racionalizují.

tradičních příprav

pověrečných

představ

nevěří:

opuštění

provází

na

příchod

duše

"Jejich pozice se

magicko-pověrečných

aktŮ.,,80 V předposlední kapitole je uvedeno, že hlavní determinanty procesu změn jsou

"věkové hledisko a místo narození".81 Poslední kapitola zdůrazňuje jako hlavní projev

transformace tradice

změnu

ve vnímání

návštěv mulů,

které jsou

pociťovány

stále více jako

pozitivní, tedy žádoucí, a nikoliv nepříjemné. "Část elity ztrácí bázeň z mulů a komunikace
s nimi se pro ně stává věcí příjemnou.,,82 Autorka shledává v tomto postoji, stejně jako
v postupném odtabuizování daného tématu, "nový nastoupený trend".83
Zdá se, že hlavní úskalí

článku

vyplývá z nejasné schematizace a strukturace práce.

Článek je rozdělen do kapitol podle způsobů projevů a forem výskytu mulů. V jednotlivých

kapitolách však není vždy zcela
obecně,

zřetelné,

kdy se pojednává "myšlenková tradice"

Romů

původní

- tedy

kdy se jedná o výsledky výzkumu a kdy je použito i rozlišení tradice

té, kterou

měli

Romové na Slovensku - a tradice

přežívající

"v obecném povědomí pražských

Romů",84 jindy "neelitních Romů". O rozlišení představ elitních a neelitních Romů se
několikrát

dozvídáme v poznámce, jindy je jako hlavní

je v článku

míněno

rozčlenění různých

kapitoly je sice

"tradicí", není

jasně

většinou

"hovoří

rozlišení použito srovnání. Co

definováno, a nejsou ani vymezeny

zevrubné shrnutí, ale v samotném textu se popisy jednotlivých

o

ztrátě

závaznosti

Závěrečné

tvrzení, že vnímání

tradičního

vnímání", není podloženo v předchozím

textu. Opírá se pouze o konstatování v závěru poslední kapitoly: "I když
vnímá

návštěvy

Tamtéž, s.
Tamtéž, s.
80 Tamtéž, s.
8! Tamtéž, s.
82 Tamtéž, s.
83 Tamtéž, s.
84 Tamtéž, s.

78
79

způsoby

"tradic", o kterých se pojednává jako o odlišných. Na konci každé

"tradic" mísí s nepřesným rozlišením.
pozitivních

způsob

mula jako pozitivní,

většina respondentů

návštěv

část Romů

z řad elity má

mula jako

z řad elity

návštěvy

mula

108.
108
110.
111.
113.
113.
111.
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spojeny převážně s negativními pocity.,,85 Což Je samo o sobě poněkud rozporuplné
východisko.
Studie se zabývá velmi zajímavým a nosným tématem, které se v jistém smyslu jeví
jako

klíčové.

autorka

V článku je také mnoho

dospěla. Občas

patrné, jaký

závěr

důležitých

informací a

podnětný

tradicích autorka pojednává,

neboť

tyto tradice nejsou

často

závěr,

postupů

však dochází k matení základních logických

lze z uvedených tezí vyvodit. Dále je

je

ke kterému

a není zcela

nejasné, o jakých kulturních

dostatečně pojmově

odlišené.

3.2.6. "TRANSKULTURÁLNA PSYCHIATRIA"
Článek "Viera v revertenciu mftvých ako komplikujúcí faktor diagnostiky duševných porúch

u Cigánov" od Eubomíra Okruhlici,86 se tématu věnuje ze specifického úhlu pohledu. Jedná
se o analýzu víry

Romů

v duše

zemřelých

z pohledu transkulturální psychiatrie, která "sa

zaoberá rozdielmi vo výskyte a v klinických obrazoch psychických porúch v rozných
kulturách [oo.J, ako aj výsledkami stretávania sa alebo splývania rozných kultúr".87 Autor
zvažuje na

příkladu

víry

Romů

v duše

zemřelých,

nakolik je nutné znát kulturní zázemí

jedince k posuzování psychických chorob podle stanovených norem
skupiny

příznaků)

a

symptomů

diagnóz dospívá k závěru, že
choroby JSou

kulturně

(jednotlivé
některé

příznaky).

projevy

(etnocentricky)

syndromů

(definované

příkladů

konkrétních

Po uvedení šesti

oficiálně

podmíněné

stanovené za

příznaky

duševní

a "majú vždy tendenciu

javiť

vyšetrovaných skor viac ako menej chorými".88 Respektive, že pokud je u Romů
symptomatologie dokázána pouze skrze víru v revenanty, je

víceméně

duševně

od schizofrenních halucinací

zdravého

člověka.

A je

třeba

je odlišit

například

jisté, že se jedná o

posouzením "tých fenoménov na príznakovej úrovni a potom z hradiska celého klinického
obrazu".89 Na konci autor vybízí k intenzivnější interdisciplinární spolupráci. Dále
přínosnost článku

posoudíme v rámci kapitoly 4.1. - Univerzálnost schématulUniverzálnost

tématu.

Tamtéž, s. 113.
86 Okruhlica, Lubomír: Viera v revertenciu mftvých ako komplikujúcí faktor diagnostiky duševných
poruch u Cigánov, in: Slovenský národopis 36, 1988, č. 1.
87 Tamtéž, s. 100.
88 Tamtéž, s. 110.
89 Tamtéž, s. 100.
85
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3.3. REFLEXE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ TÝKAJÍCÍCH SE SLOVESNÉ TVORBY
3.3.1. "SLOVESNÁ TVORBA SLOVENSKÝCH ROMŮ"

Víra v duše
životě či

u

zemřelých,

projevující se

určitou činností, či

příležitosti pohřebních rituálů,

folklórní tvorbou. V

článku

naopak

nečinností

zároveň bezpodmínečně

je

provázána se slovesnou

Romů"

"Slovesná tvorba slovenských

v každodenním

zařazuje

Milena

Hiibschmannová "historky ,palo mule' (o přízracích/duších mrtvých, které chodí strašit),,9o
do

neformalizovaných

projevů

slovesné

charakterizovány jako tematicky vymezená

tvorby.

vyprávění

Neformalizované

žánry jsou zde

"podložená světonázorovou strukturou,

která se pak projevuje v opakovaných motivech".91 Nacházejí se tedy na pomezí obyčejného
hovorového projevu a žánru formalizovaného, který má svou standardní formu i obsah.
Historky o mulech jsou uvedeny jako

nejčastější

a dodnes tradovaný

způsob

takového

vyprávění. V článku M. HUbschmannové, uveřejněném v knize Černobílý život, je vyprávění

o mulech pouze
se

může

zmíněno

jako jeden ze

způsobů

volného, neformálního

vyprávění, při

projevit každý z účastníků. Taková setkání jsou charakteristická tím, že se

kterém

"přetřásá

a

hodnotí život",92 předávají se informace a skrze kritiku je snaha utužit "komunitní kulturu". V
článcích

zřejmě

jsou tzv. "vakeriben palo mule"

(vyprávění

o mulech) spíše okrajovým tématem

i proto, že jsou oproti ostatním standardizovaným žánrům nevýrazná.
V obou

článcích

nejsou jednoznačně

M. HUbschmannová

přítomné

v samotném

zdůrazňuje

sdělení.

ty složky folklórní tvorby, které

Popisy folklórního materiálu se neomezují

na systematizaci sebraného materiálu. M. HUbschmannová se

soustředí

na

"způsoby

sdílení" -

na procesy, které tradici ustavují. Vzhledem k tomu, že jde o námi sledované téma a je to
přístup

v rámci námi sledovaných studií ojedinělý, probereme ho
Hlavní pozornost M. HUbschmannová

standardizovanější

(vyprávění

věnuje

podrobněji.

sešlostem, na kterých se

vyprávěly

žánry - tzv. pro paramisa (doslova: na pohádku) nebo také divan o

ze života). Taková sezení podléhala

ujímali slova pouze zkušení

vypravěči

formalizovanějším pravidlům. Většinou

a "publikum se

při

vyprávění

se

muselo chovat

kulturně,m. Kulturnost chování je v průběhu článku vysvětlena jako implicitně sdílený řád,

90

HUbschmannová, Milena: Slovesná tvorba slovenských Romů, in: Slovenský národopis 36, 1988, č.

1, s. 80-91.
91 Tamtéž, s. 90.

Hiibschmannová Milena: Způsob života a kultura Romů. Slovesnost a literatura v romské kultuře,
in: Černobílý život, Gallery, Praha 2000, s. 130.

92

93

Tamtéž, s. 129.
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jehož porušení vystavuje jedince riziku postihu.
dohledem

posluchačů

vypravěče

mohla dostat žena. A

posluchačce.

svůj řád

a

oční

Tedy i

Htibschmannová popisuje

dělníků,

začne. Při

projev Je pod neustálým

mají také projevy publika. Zcela

muž-vypravěč

by

neměl

svou

výjimečně

výpověď

kontakty jsou pod dohledem všech

svůj

zážitek ze sedmdesátých let na
společenské

ze Slovenska: "V okamžiku se ve
romských

Vypravěčův

ženě

adresovat

přítomných.

ubytovně

s romskými

jako

Milena
dělníky

místnosti shromáždilo padesát šedesát

a když se všichni utišili, jeden z nich

pozorném sledování situace bylo

se do role

zřejmé,

začal vyprávět.

Bez dohadování, kdo

že se pohádková sešlost neodehrává

poprvé, že je standardní, formalizovaná, rituální, obvyklá, běžná.,,94 Svůj zážitek ze
sedmdesátých let uvádí slovy "Ještě v sedmdesátých letech",95 čímž naznačuje přeci jenom
jistou nesamozřejmost takové situace.
pravidlům

K sešlostem, které nepodléhaly tolik formálním
"Pohádkové seance byly
při

nichž se

někdy

organizované,

vyprávělo volně, neformálně.

s věcmi

přirozenými

bosorky,

noční můry

i

nadpřirozenými,

a podobně.

Přitom

někdy

M. Htibschmannová, píše:

ovšem vznikaly ze spontánních sešlostí,

Tehdy se mohl projevit každý, svým zážitkem

jako jsou

například

mulové-duchové mrtvých,

se přetřásal a hodnotil život, a každému bylo jasno, že

toto hodnocení se týká i jeho samotného, jeho jednání, chování, jeho kulturnosti.
sdílely informace o tom, co se
(vyprávění)

děje

Zároveň

se

v okolí romském i neromském. A i tato volná vakeriben

všeho druhu utužovala komunitní kulturu. Navíc byla

přímější

a

adresnější

kritikou společenského chování [ ... ].,,96 Dle těchto popisů by stanovené parametry pro

folklómost romská

vyprávění formálně splňovala

čerpáme

kterého zde

zcela bez výhrad. První uvedený

článek,

ze

informace, byl vydán v rámci sborníku prací od ruzných autoru

týkajících se historie a kultury

Romů,

a byl vydán v roce 2000. V krátkém úvodu se autorka

zamýšlí nad obsahem slova "kultura". Vychází z etymologie výrazu a popisuje kulturu jako
"obdělání,

vzdělání,

pěstování"

člověka,

které "je

pochopitelně

u každého

člověka

individuální".97 Kulturu podává jako kontrolní, hodnotící a regulující mechanismus. Důraz
klade na funkci
koordinovány
něhož

zprostředkovávající

činnosti

se takto

Tamtéž,
Tamtéž,
96 Tamtéž,
97 Tamtéž,
94

95

- pozorovatelné události. Jedinci disponují určitým know-how, pomocí

konstruují své jednání tak, že je reflektováno jako normální. Kultura slouží jako

prostředek vytvářející

kultuře

internalizaci vzoru a norem, skrze které jsou

s.
s.
s.
s.

srozumitelnost žitého. Autorka

zpřítomňuje

přitom

klade

důraz

na to, že v každé

jistý řád, který ve svém výsledku "šlechtí lidství".

128.
128.
131.
125.
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V tomto smyslu pak prezentuje
příkladu

nejčastějších žánrů

dvou

navazuje na popis
postuluje vztah

žánrů

těchto

několikrát zmiňuje

právě

ony folklórní seance a jejich fungování na

- pohádek a písní. Druhá, rozsáhlejší

část článku plynně

a pojednává o vývoji literatury. M. HUbschmannová tak

vědomě

dvou modalit. O folklórních seancích hovoří víceméně v minulém čase,

nutnost využít situace k navázáni na literární tvorbu. Tím, že autorka

poukazuje na možnost náhrady pomalu mizejícího folklóru literární tvorbou, je ještě podpořen
fakt, že kultura je pojímána jako specificky
Jako

souhrn

mechanismů

zprostředkovaných

jako

určitý

celého

(ustálených

vyhraněná

oblast, skrze niž se ustavuje

postupů,

umožňujících

normami a pravidel v diachronní i synchronní

stmelující

komplexu

zastřešující

hierarchického

HUbschmannová pojímá kulturu v užším smyslu, jako kulturu

kritéria "folklórnosti"

či

zprostředkovávající

čas

popisovaných

uspořádání

"zušlechťující",

M.

ve které se

dominující hodnoty. Toto pojetí

"lidovosti" kultury. Kritéria kolektivnosti,

ústnosti a vazba na reálný

idejí

substrát. Na rozdíl od holistického chápání kultury jako

lidského jednání a myšlení bez

koncentrují specifické znalosti

jevů,

uchování

perspektivě)

určitý řád.

splňuje

umělecké soběstačnosti,

a místo interpreta a kritika i synkretismus jsou

dostatečně

dolloženy. (Variantnost je možné doložit až na konkrétních látkových příkladech.)
Dva pojednávané

příznačný

prezentovaný postup
neboť

pojednávají

buď

v článku u mulech98

články

-

a

dostatečně

pro etnografii a folkloristiku, dostávají svému

předmětu,

M. HUbschmannové

o slovesné

tvorbě

a její funkci v romské

způsobem

Vyjmenováním a systematizací všech doposud
základě

společnosti,

nebo - jako

jde vysloveně o démonografický popis s démonologickými vsuvkami

(což znamená, že je zde precizním

katalogu, na

představují jednoznačný

vykreslena podoba duší

zjištěných

možných

projevů

se

zemřelých).

vytváří

kostra

kterého lze dále pracovat jako na jednom z typologických témat

týkajících se duší zemřelých.

98

HUbschmannová, Milena: Víra slovenských Romů v muly, cit. d.
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3.3.2. DALŠí, NEPUBLIKOVANÁ LITERATURA O SLOVESNÉ TVORBĚ TÝKAJÍCÍ SE
vÍRY ROMŮ V "MULY"

3.3.2.1. "O MULE PRO SMICHOVOS"

věnuje

Této problematice se ve své seminární práci
zkušenostech

z dlouhodobého

podrobnějšímu
vyprávění

pobývání mezi

Saša Uhlová. Práce je založena na

"smíchovskými

vyprávění

popisu pravidel a podmínek

části

a v druhé

zúčastnění

jsou

srozuměni

se

těchto

funkcím

pro jednotlivce i komunitu. Saša Uhlová uvádídva hlavní typy

formalizované, charakteristické tím, že "všichni

Věnuje

Romy".99

vyprávění

-

s tím, co se bude

dít, připravují se na ně", a vyprávění, které se může "odehrávat kdekoliv a kdykoliv". 100
O obdobné zkušenosti pojednává v seminární práci také M.
"Nicméně při příležitostech,

materiál pochází ze stejné komunity:
někdy začne vyprávět (např.
Někdy

s muly atd.).
posluchačům

se

o

postupně přechází

známé, místo a

reality a výstavba

příbuzných, často

příběhu

čas děje

je

o

dětech,

k prozaickým

jsou

vzdálenější,

strukturovanější.

Bořkovcová,

kdy se více lidí sejde, se

vzpomínky starších

útvarům,

prvky

jejíž

Romů,

zážitky

jejichž postavy již nejsou

příběhu

se vymykají z kulturní

Takové prozaické útvary se již

dostatečně

překrývají i se striktně vymezeným definičním polem folklórního útvaru."lOl Mezi oběma

typy vyprávění však existuje široká škála různého stupně formalizovanosti, od vartování u
zemřelého, přes

vyvolávání

duchů

základních vlastností uvedených
folklorizačního

procesu,

až po

běžné

rozhovory cestou do školy. Po rozboru

příkladů vyprávění

přechodu

"od

je historkám o mulech

vyprávění

či

přiznána

vlastnost

povídky ze života k povídce

démonologické, potažmo pověsti". 102
Seminární práce S. Uhlové se dále

věnuje

otázce

vypravěče. Vyprávět může

kdokoliv.

Čím více je však příležitost vyprávění situována do standardních situací vyžadujících
očekávané

Funkce

chování, tím menší je

vypravěče

anonymity.
z

nepříjemného

vyprávění

se

spontánně přenáší

na zkušené

historky se dokonce

vyprávějí

se

Některé

pravděpodobnost,

autentického prožitku neosobní

často

vypráví o

"vzdálenějších

že se slova ujme libovolný účastník.
vypravěče. Stejně

tak je

různá

i míra

proto, aby se neustálým opakováním stal
příběh.

A naopak

při

formalizovaném

lidech", historky tedy dostávají onu podobu

99 Uhlová, Saša: Vakeriben palo mule - historky o duších mrtvých, kteří chodí strašit, seminární
práce, nepublikováno; Uhlová Saša: O mule pro Smíchovos, seminární práce, nepublikováno.
HlO Uhlová Saša: Vakeriben palo mule - historky o duších mrtvých, kteří chodí strašit, cit. d.
101 Bořkovcová, Máša: Slovesnost jednoho vypravěče, seminární práce, nepublikováno.
102

Tamtéž.
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roztřídění

folklórní anonymity. Po takovém systematickém

a popsání situací dochází autorka

k závěru, "že vyprávění o mulech může být formalizovaným žánrem slovesné tvorby". 103
V další části práce se autorka

věnuje

tomu, jaké funkce mohou nabývat tato

vyprávění

v rámci fungování dané komunity jako sociálního a kulturního organismu. Uvádí
Vyprávění

odlišených funkcí.

zážitku skrze proces

sdělování,

o mulech

může

být

jak již bylo výše

způsobem zmírnění

zmíněno. "Vyprávění

pět

traumatizujícího

takovýto

nepříjemný

prožitek zmírní a z člověka smyje.,,104 A stejně tak může sloužit pro "pobavení posluchačů",
neboť vyprávění o mulech "jsou často humorná".105 Dalším možným efektem může být

naopak záměrně vyvolávané "napětí a kolektivně sdílený strach,,106 se scelujícím efektem,
společným "podrážděním

který je navozen

transcendentnem". Dále jsou

estetická a "moralizující". Estetickou funkci zastávají
většinou

v delším

časovém

vyprávěného příběhu

vyvozuje tezi, že

anonymní, odehrávající se

adresováno konkrétnímu jednotlivci skrze podobnost

a situace, ve které se implicitní adresát nachází. V

"vyprávění

jsou jako takové vnímané

funkce

odstupu a epicky vyzrálejší. Moralizujícího podtónu nabývají

vyprávění

historky, pokud je

příběhy

vyčleněny

závěru

práce autorka

o mulech mohou mít svou formalizovanou formu a funkce, které

těmi,

kdo se na něm podílejí, a to

přestože

neexistuje terminologie,

která by tento folklórní útvar pojmenovávala a rozdělovala" .107
Tyto

dvě

seminární práce,

věnující

se

komunitě

třetí

žijící již po

mají otázku folklórnosti jako své hlavní téma. Vobou pracích jsou
komunikativní situace, které
jsou konfrontována se

umožňují

realizaci sledovaných slovesných

zavedenými obecnými

Z popisovaného je evidentní postupné vytrácení
vyprávěcích

seancí.

Vyprávění

vznikají spíše

společnosti,

funkční předpoklady

jednoznačně

spontánně,

a

popisovány

útvarů,

a

cíleně

nekonají se

jak je to formulováno v práci M.

vyprávění

případě

organizovaných

pravidelně

bylo

žánrů.

a nemají

třeba přizpůsobovat

Bořkovcové. Nicméně

základní

pro folklórní tvorbu jako kolektivnost, ústnost, vazba na reálný

místo interpreta i kritika, synkretismus
přiklánějí

pečlivě

pravidly daných folklórních

formalizované parametry. Hranice "folklórnosti" by v tomto
danému typu

generaci v Praze,

k názoru, že

ač

zůstávají

zachovány.

Obě

slovesné útvary a podmínky jejich vzniku

čas

i

autorky se nakonec

nesplňují

kritéria v obecné folkloristice, lze prezentované útvary za folklórní tvorbu

zcela hodnotící

označit.

Je ale

třeba

kriticky přehodnotit vytyčené folkloristické parametry.
103

Uhlová, Saša: Vak:eriben palo mule - historky o duších mrtvých, kteří chodí strašit, cit. d.

Tamtéž.
Tamtéž.
106 Tamtéž.
107 Tamtéž.
104
105
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3.3.2.2. "TEMATICKÁ ANALÝZA POVÍDKOVÉ TVORBY"

Tématu klasifikace

žánrů

romské lidové slovesnosti se dotýká ve své diplomové práci Helena

Sadílková. 108 V její první části se autorka věnuje vztahu současné literární tvorby a tradičních
žánrů

romské slovesnosti, aby mohla vymezit

autorské tvorby. Zde
literární tvorby

upozorňuje

(konkrétně

zájmu, tedy povídku v oblasti

na prostupnost vymezených kategorií autorské prozaické

pohádka, povídka, legenda), která je v jisté návaznosti na

prostupnost kategorií obdobných
obzvláště

svůj předmět

žánrů

v oblasti lidové slovesnosti. Poukazuje na to, že

hranice mezi povídkou a pohádkou je

často

velmi

nezřetelná,

což "do jisté míry

vyplývá ze samé podstaty romské narativní tradice, ve které jsou fantastické a realistické rysy
často velmi úzce propojeny".109 Od třídění podle stupně formalizovanosti daného žánru tak
zaměřuje

pozornost ke

"To se týká

třídění

dle tematiky, spojeného s potřebou definovat pojem "realita".

především tradičního

svoje nástupce i v romské autorské

folklórního žánru démonologických povídek, který má
tvorbě. Právě

ty totiž odkrývají fakt, že realita je velmi

subjektivní termín [ ... ]. Z pohledu moderní, technické, racionální západní
například

setkání s duchem mrtvého

člověka

naprostou fikcí, v romské

společnosti

společnosti

je

je však

tradičně komunikace s mrtvými součástí reality.'dlO Autorka se pak pro účely vymezení svého
předmětu

zájmu odvolává na strukturní specifika literárního žánru pohádky a poukazuje ke

klíčovému

rozlišení, jakým způsobem se v daném literárním útvaru odráží reálný

svět,

"jak je

v nich prezentován".lll Jako hlavní hledisko rozlišení mezi literární formou povídky a
pohádky si tak

vytyčuje

prostorové a

časové

zasazení výchozího

děje.

Pokud "autor

vytváří

fikci v rámci reálného, ne-fantastického světa",112 tedy děj se odehrává v reálném čase a
ústřední

postavou je konkrétní, individualizovaný člověk, ne typ, jedná se o žánr povídky.

108 Sadílková, Helena: Tematická analýza povídkové tvorby romských autont v České republice, Praha,
FF UK 2001.
109 Tamtéž, s. 18.
110 Tamtéž, s.20
111 Tamtéž, s. 19
112 Tamtéž, s. 19.
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4. "LIDOVOST MULŮ"? - REFLEXE UŽITÍ ETNOGRAFICKÝCH METODOLOGIÍ
V RÁMCI ROMISTIKY

4.1. UNIVERZÁLNOST SCHÉMATU /UNIVERZÁLNOST TÉMATU

Obyčeje

Romů

i slovesná tvorba

studií by měly

splňovat

způsob

prezentované na

či

etnografických

folkloristických

základní definiční kritéria pro lidovou tradici a folklór.

by tedy

předpokladem

funkční

kolektiv lidí,

Kromě

dvou citovaných seminárních prací ze smíchovské komunity

pro

kteří

zařazení vyprávění

jednak rozumí

Hiibschmannové výše uvedené
nepodávají žádné bližší

určenÍ.

články

ke

a

obyčejů

sdělovanému

Stručně řečeno
měl

do oblasti lidové tvorby

a dokáží je i

způsobu vyprávění

patřičně

interpretovat.

Romů

a

článku

přenosu

a fungování

být

M.

informací

Z výše uvedeného vyplývá, že kategorizace slovesné tvorby

týkající se tzv. "vakeriben palo mule" je problematická v mnoha ohledech. Pokud bychom
zaznamenali celou škálu situacía
bychom, že

způsobů,

zařazení těchto vyprávění

kdy a jak se o duších mrtvých vypráví, zjistili

do neformalizovaných

žánrů

není natolik jednoznačné.

Otázku, zda se jedná o útvar formalizovaný se standardními postupy a motivy nebo spíše o
volné

vyprávění,

převoditelnosti

otázka,

Bořkovcová.

formulují ve svých seminárních pracích S. Uhlová a M.
romského

vyprávění

na obvyklé základní žánrové

dělení,

Další

je nastolena

v diplomové práci Heleny Sadílkové.
V ostatních pracích, které se

zaměřují

spíše na popis

základní vlastnosti vyplývat z popisu. Ve studiích
obyčeje

jsou

zaměřených

než lidovou slovesnost je prezentovaný materiál pouze

činnosti

s úmrtím

představy

i

člověka

popisu duše

a dle

spojené s vírou v duše

časové

zemřelého-mula

posloupnosti

seřazeny.

jsou podána bez

v článcích předložen jako soubor jasně

zemřelých

obyčejů,

mají

výčtem

a popisem.

popsány skrze

jak se k němu

oddělitelných úkonů,

tyto

spíše na duchovní kulturu a

Další systematické

vysvětlení,

zřejmě

u kterých se

Většinou

činnosti

třídění

dospělo.

spojené

týkající se
Materiál je

předpokládá,

že jsou

všem jednajícím srozumitelné.
Od definic folklóru se tak dostáváme k otázce

způsobu sběru

dat a jeho zaznamenání:

Za jakých okolností a jak dlouho byla sbírána primární data? Kdo byli hlavní
V jaké pozici byl

návštěvník-etnograf

z hlediska sociální organizace dané

jsou realizovány procesy tvorby a její
reflektovány

dotyčnými?

přijetí?

informátoři?

společnosti?

Jak

Jak jsou folklór, folklorní/lidová tvorba

Jaká jsou pravidla fungování

průběhu

objektivizované a

zaznamenatelné události? Jaká je benevolence k modifikacím zaznamenaného a co se skrze to
ve

společnosti

ustanovuje v jiných všedních událostech života? Respektive nakolik je
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samozřejmostí,

že

předkládaná

data odpovídají

procesům

charakterizujícím lidovou kulturu,

folklór, lidovou tradici? To jsou adekvátní otázky, pokud uvažujeme o monografických
přínosné,

studiích. Bylo by zajisté

kdyby se jim

alespoň částečně

v uvedených studiích

dostálo. Ale takový přístup je i v jiných etnografických studiích nadstandardní.
Kromě těchto

zásadní, týkající se možností generalizace daných reálií na širší
či původnosti

originálnosti
systematiky

obecně

platné

přinejmenším

společenská

v české a slovenské etnografii
umění.

různými

univerzální, vyskytuje se v mnoha

při

další, ne méně
uskupení a

prezentovaných reálií ve srovnání s okolní kulturou. Aplikace

charakteristiky odpovídající "lidovosti"

upouštět

ještě

základních metodologický otázek se nabízejí

zemřelých

Víra v duše

předpokládá

je jev navýsost
zbytečné

kulturách. Bylo by složité a asi i

odjiž zavedených způsobů systematiky sběru a prezentace dat, avšak je zarážející, že

aplikaci univerzálního systému

univerzálnosti sledovaných
pocházel i ze

společnosti

projevů.

okolní.

třídění

se nezvažuje možnost srovnání

právě

Přitom

je jednoznačné, že na

většině

míst, kde byl materiál
hraničním

prostoru,
prvků

spíše než v izolovaných celcích - okolní kultury neromské. Obdoba kulturních
v některých

článích

zmíněna.

dokonce

vlastního postoje autora,

Problém je však

neopodstatněného důslednější

většinou

jako holý fakt.

Autoři přitom

Davidová ve své knize rozlišuje
modifikované a zcela
nejčetnější.

původní

srovnávací analýzou.

zastávají odlišná stanoviska k jeho

rozlišovaní podle

základě

stupně původnosti uplatňován
některé

kulturní projevy považovány za

těchto

překrývají

předpokládat,

z

důvodů

jednotlivé skupiny. Lze totiž

modelově.

dvou

způsobů

že

Především

je vedle

jsou ale

obě

nadřazené,

původní,

rozlišování

"původní"

jako substance romské kultury jsou na jiném

zaostalosti a nevzdělanosti.

Zároveň

závěru

také evolucionistický model kumulativního

než jiné. Krom nejasnosti v rozlišování, co je a není

místě

přejaté,

-

jakého srovnání k tomuto

není podroben konkrétnějšímu rozboru.

k jistému zmatení, kdy se v průsečíku

jednom

Eva

- a dodává, že poslední vrstva byla v padesátých letech

zvyků

kulturního vývoje, kdy jsou

způsobem

vysvětlení.

původnosti

"kulturní vrstvy" podle jejich

Z dalšího popisu však není patrné, na

a žádný z uvedených

vyspělejší

tři

je

odbyt pouze prezentací

V článcích A. B. Manna a E. Davidové je tato problematika pokaždé jiným
předestřena

v rámci

V žádném z článku se nepracuje s materiálem, který by

sbírán, žije sledovaná romská komunita v bezprostřední blízkosti - v

dospěla,

jisté

dochází také

pravděpodobně

zvyky popisované na

místě označeny

tato

tedy

měřítka

jako

přežitek

prezentována pouze

Nejsou vztažena na konkrétní projevy.
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Články A. B. Manna se od sebe liší právě tím, které z těchto dvou způsobů rozlišování

jejich autor upřednostňuje. Soudě podle konstatování v posledním odstavci l13 prvního článku
porovnává autor kulturu romskou a okolní skrze evolucionistické hledisko
materiálního determinismu. Na
romských osad dochází k

základě poznatků

závěru,

ze

vzrůstající

že se

tří různě

téměř

pohledem

socioekonomicky rozvinutých

materiální asimilací se

proměňuje

i míra

asimilace kulturní, s tím, že zaujímá hodnotící stanovisko, které asimilované prvky
vyzdvihuje jako ty

"správnější".

Tím

určuje

jako hlavní determinantu odlišnosti romské a
vyspělost společnosti.

neromské kultury ekonomickou a sociální
větě

zaznívá v jedné

na konci

článku.

Jinak je celá práce

studií, která podává ucelené informace ze

tří

Toto konstatování ale

poměrně důkladnou komparační

specifikovaných lokalit,

čímž

formy v rámci námi sledovaných disciplín. Ovšem pro teoretické úvahy o
bylo

třeba

kultuře.

znát

větší

V druhém

romské kultury

článku

vyřešeno

pozůstatků původního

A. B. Manna je pro
začátku

hned na

článku

popřípadě

postulovaný

etnografické nabývá studie patřičných

větou

můžeme

nalézt ve

podotýká, že

společnosti

Odlišná je situace v
opět

prací folkloristickou

funkce mula, a nikoliv

či

původnosti

a toho, co je výtvorem

má tvrzení o

původnosti

romské kultury relevanci

uváděných

zvyklostí, u kterých je uvedena i

konkrétně

popisuje jednotlivé zvyky, na

předpoklad ověřovat. Alespoň

v rámci metodologie

parametrů.

Nejzřetelnější je nejednoznačnost

kde autor jednou

okolní

společnosti

v následujícím textu autor velmi

kterých by se dal

shrnutí o

vůči

by

z okolní

vzhledem k následujícímu širokému spektru
Přitom

původnosti jevů

vymezení

změnu jednoznačné

patřičné

konstatováním, že romská kultura je kombinací

přejatého

(indického),

vlastní originální invence. V tomto

lokalita.

konkrétnějši

podrobnosti a bylo by asi i nutné

dosahuje

a

nedůslednost

většina

v monografickém

popisovaných

zvyků

článku

z obce Sol,

je obdobou toho, co

okolní.

článku

M. Hiibschmannové, jejíž

stěžejní

téma je sice

spíše démonografickou a démonologickou, ale

obřady

s ním

přímo

víceméně

ústřední je

popis a

spojené. Takto je práce M. Hiibschmannové více

zakotvena do rámce etnografické práce. Velmi systematickým a podrobným rozborem podává
základní

přehled

skutečně

o monotematickou studii, jejíž

o

vnější podobě

mula a uvádí

předmět

jevu. Hranice kulturního areálu je vymezena
typický pro majoritní

společnost

přehled

možností jeho

je definován

opozičně

a forem. Jde

projevem kulturního

- sleduje se kulturní jev, který není

a byl zaznamenán mezi lidmi

považující Romy. Jediné, co by bylo studii možné vytknout, je
113

určitým

projevů

hovořícími

nedostatečné

romsky

či

se za

obhájení názoru,

Zde je však otázkou, nakolikje tento přístup podmíněn dobou vzniku článku. Jakje i výše již

naznačeno.
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současnou

že daný jev není typický pro
jednotlivé

příklady

majoritní

společnost.

Na

validitě

v teoretickém textu jsou ilustrovány konkrétními

text získává tím, že

příklady

z

vyprávění,

ve

druhém vydání lokalizovanými.
Nejvýstižněji

je moment

vnitřního

(imanentního) odlišení vystižen v interdisciplinární
sběru či přenosu

práci psané z pohledu psychiatrie. Je sice vzdálena jakémukoliv
informací, autor však vystihl

hraniční

množství

moment, když poukázalna odlišné konceptualizace

respondentů.

V článku L. K vízové, který jako jediný pojednává o folklórním tématu v městském
prostředí,

by

mělo

být základním vymezení sociální skupiny.

tato skupina je v článku definována jako
předložené

výše, autorkou

není patrné, co obnáší

určitý počet

konkrétních

"ekonomicky a

se mluví o jisté

"původní

jak pro

řešení

Vzhledem k tomu, že

měřítku

by

Jak jsme uvedli
Z článku

romské populace,

neadekvátně zobecňována,

přitom

že

ale

nicméně

mohla být zcela zásadním

otázky kontinuity, a tedy konzistentnosti romské kultury, tak tradice.
"původní

vágně,

uchopena velmi

důvodu,

tradici", která není specifikována, s níž je tato

srovnávána. Komparace tohoto druhu v širším
činem

jedinců.

kulturně vyspělejší" část

když se mluví o kulturní tradici. Tato kulturní tradice není sice
zároveň

z toho

mírně nejednoznačné.

informace jsou v tomto ohledu

měřítko

Především

tradice", která má L. Kvízové sloužit k srovnávací analýze, je

vytrácí se i

hodnověrnost

popisu tradice "nové" -

"městské"

-

"integrované". Zajímavost závěrů však nelze popírat.

4.2. SHRNUTÍ REFLEXE: NEDOSTATEČNÉ METODOLOGICKÉ ZAKOTVENÍ

Největším

úskalím

většiny

slovesného folklóru -, je
vypovídat a
není

proč

zřetelně

patřičně

kromě těch,

pojednávaných studií -

nevyjasněnost

jsou daným

způsobem

v povaze

které jsou

předkládaných

dat, tedy v tom, o

Jak je patrné z rozborů
nejednoznačnost

potřebnými

učiněných

komponenty, lze data

výše, panuje u

i v oblasti vymezení základních

odbyté v několika

větách,

na rozbor
čem

mají

prezentována. Pokud vyjmenování konkrétních reálií

zasazeno do kontextu metodologického, není formulováno

zdokumentováno všemi

zaměřené

libovolně

většiny dotčených
pojmů.

vyústění

nebo není

interpretovat.

etnografických studií

Koncepce tradice a kultury jsou

ale nedostáváme se k nim ani rozborem konkrétních reálií.

V etnografických studiích je teoretické zakotvení nahrazeno popisem a systematizací bez
uvedení

postupů,

systému by

měl

které k prezentovanému

být

ústředním sdělením.

výčtu

dat vedly.

Přitom právě způsob vytváření

Naproti tomu ve všech folkloristických pracích bylo
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procesů

zvažování

nevyjasněnosti

adekvátně

tradice

u studií zaměřených etnograficky, a nikoliv folkloristicky.

Studie, kterým jsme se zde
téma a tím pádem
přes

moment. I

v centru zájmu. Nadále budeme tedy pojednávat o

příklon

věnovali,

k etnografické tradici - což

jejich odlišnost tedy

Společné

se v mnoha ohledech velmi liší.

můžeme některé

představuje

mají

zásadní problematický

problematické momenty zobecnit.

Budeme sledovat tendence, které lze v prezentovaných etnografických studiích zaznamenat,
jako potenciální úskalí i pro další práci v této oblasti.
zřetelné stěžejní sdělení

U etnografických studií není vždy

množství faktografických informací s částečným
nabízí více možností, jak si
přispět

motivací bylo

může čtenář

komentářem

a

či

texty interpretovat. Lze se domnívat, že hlavní

k ucelenějšímu obrazu romské kultury

na

zařazení

kulturního celku na

k

vědám interpretačním,

jednoduše se pak nabízí
dostatečné

příkladu

oprávněná

obecně,

kulturní

vysvětlení funkčnosti

spadajících pod sociální
neboť

kritika,

Tvrzení

či

činí

si tudíž nárok

kulturní antropologii. Velmi

k takovým interpretacím texty neposkytují

pramenné ani teoretické zázemí (které je ještě k tomu prezentováno minimálně).

způsobu

výměny,

uplatnění

nebo že studie mají

konkrétního kulturního prvku, a

Prezentovat romskou kulturu jako celek
použitému

je vystaven

autora. V důsledku toho se

aspirace sloužit jako výkladová schémata, jejichž cílem má být
sociálního

čtenář

prvků buď

nejsou

možná

nechtěný,

výklad

či

sběru

vysvětlit

snažit se ji

dat. Pokud jsou

nastíněny

není adekvátní

hypotézy o procesech

autoři. Stejně

pak pouze konstatováním, jakého názoru jsou

kulturních

autorů

zpracování a

či

zcela schází, nebo je nahrazeno opisem jednání

patřičně osvětlena

a

podpořena

konkrétními

příklady.

tak
či

Studie

funkční

smýšlení.
vytvářejí

možná cílený dojem, že prezentují romskou kulturu jako celek nebo její

interpretaci. Ale

činí

tak skrze vyjmenování, popis a kategorizaci lokálních variant,

aniž byla učiněna patřičná srovnávací či interpretační analýza, která by se kriticky vyjadřovala
k etnické kategorii nebo vysvětlovala v širším výkladovém rámci kulturní reálie. 114
Možnost obejít
etnografického

výběr

přístupu.

dat podle etnického

V etnografických

a

klíče

by

přitom

folkloristických

mohla být výhodou

studiích

není

nutné

problematizovat otázku teoretického pozadí definice skupiny, u které se faktografické
informace sbírají. Hlavním

určujícím

prvkem pro vymezování

stránka konkrétních kulturních

jevů,

jako

například

areálů

by se

mělo

docházet komparací

k vymezování kulturních

celků

by

měla

být formální

varianty jednoho syžetu pohádky, a
těchto jevů.

V etnografii se

V každém z výše uvedených článků jsme se tomuto tématu věnovali a těžko můžeme hodnotit
sdílení - tedy kolektivnosti - se také liší podle toho, zda se jedná o
monografii, či o práci s aspirací na větší celky.
114

přístup celkově. Zdůvodnění
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sleduje

měnící

nápěvy,

se ornament, ve folkloristice se zapisují

motivy a celé syžety. U

obojího se sledují varianty jevů kulturních objektivizací. Pokud dochází k zobecňování,
by následovat komparace konkrétních jednotlivin a jejich vzájemných kombinací,
sledují možnosti

výměny

"přeskakování

možnosti

a vzniku, porovnávají
hor

skříněmi

i

větší

písněmi",

vznikají etnografické oblasti a

těmito

ale spíše naopak, sledovat možnosti propustnosti mezi

neboť

při řešení

v jeho prvotním zájmu není obhájit

nichž se

zjišťuje pravděpodobnost

i menší celky,

písňové

nějakého

repertoáry. Prvotním cílem srovnávací práce není dokázat existenci jednoty

v podstatě nabízí velkou svobodu

při

měly

celky. Tento

celku,

přístup

tak

teoretického problému definice daných skupin,

či popřít sociálně či kulturně

ale nalézat, jak se jednotlivé prvky pohybují napříč

těmito

definované skupiny,

skupinami.

Úskalí se objevuje ve chvíli, kdy se sebraným datům a jejich interpretaci začnou
připisovat

jiné významy. Pro takovou chybnou interpretaci je,

sledovaných článcích
mělo

otevřen

způsobu

podstatě

paměti,

že vypovídáme o

určité

méně

a nikoliv

přitom

komplexně

o

fungování skupiny . Teprve na této další úrovni by bylo možné pokládat si i

teoretičtější

otázky o

předcházející

původnosti

a funkci jednotlivých kulturních

projevů

- realizací. Bez

adekvátní analýzy nelze postulovat taková tvrzení jako východiska.

Dále chybí srovnání v diachronní perspektivě, se
úrovni, nebo se

společností

majoritní

před několika

s majoritní kulturou bychom zjistili, že naprostá
nalezených v místech kde žijí Romové,

představují

společnostmi

bud' na stejné sociální

generacemi.

Komparační

většina

konkrétním odlišnostem, které lze poté
některých jevů, prvků či

označit

analýzou

fascinujících kulturních

patřičné

analýzy lze

dospět

přímá

souvislostí.

souvislost konkrétních

historicky, a

ke

za specifické, i kdyby se týkaly pouze

V romistických pracích se často objevují náčrty hypotéz o indickém původu.
je uvedena

prvků,

kulturní relikty shodné s nedávnou tradicí

místního majoritního obyvatelstva. Až po provedení

podpořit

ve

etnografické,

zpracování dat. Stále

vrstvě,

kulturní

nevědomky,

možná

prostor. Budeme-li studie považovat za více

by srovnávání a nalézání souvislostí být další fází

musíme mít na

ač

především

prvků

lingvisticky

na

základě

ověřenou

Většinou

podobnosti. Cílem hypotéz bývá

hypotézu o indickém

původu Romů.

Avšak u kulturních prvků, které nepodléhají zdaleka tak sofistikované systematice jako jazyk,
lze mnohem

obtížněji vyčleňovat

původní či přejaté.
společností,

Obzvláště

donedávna

neměla

jednotlivé substráty

či

které bychom mohli

označit

za

v případě kultury, která žije pouze venklávách cizích
žádnou formu oficiální prezentace a ve velké

zastupuje ekonomicky nejslabší vrstvy obyvatelstva.
folkloristice

jevů,

Stejně

etnografii nutné podrobit materiál

většině

jako v lingvistice bylo by i ve

důslednému

a velmi obsáhlému
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srovnávacímu bádání, které by muselo zvažovat srovnání s kontaktními kulturami
celého historického období
sáhnout i do historických

před příchodem

pramenů

územích panoval v předpokládané
přínosným faktům,

která by

do

současného

místa pobytu. Bylo by

době

pobytu

Romů.

Pak by bylo zcela jistě možné dojít i k

dopomáhala k upřesňování historie. Analýza v kulturní

oblasti je však málokdy provedena dostatečně precizně, takže neodhaluje

návrat duše
vnější

zemřelého

třeba

kontaktních kultur a porovnávat se stavem, jaký na daných

zpětně

Uvedená souvislost s indickým

během

prostředím

skutečné

souvislosti.

nemá v případě tolik univerzálního jevu jako

žádnou relevanci, vzhledem k tomu, že je konstruována pouze shodou

podoby kulturního projevu. Argumentace, která se opírá pouze o

vědomí,

že Romové

z Indie pocházejí, není než pouhou zajímavou hypotézou.
Nepřesné

metodologické zasazení má

zásadní vliv na odbornou, ale i

veřejnou

ještě

jeden vedlejší

nechtěný

efekt, který má

reflexi romské kultury a tím i na další způsoby jejího

zachycování. Jednostranné popisování romské kultury prismatem etnografie, založené na
studiu kultur
tradičního

tradičního

typu,

představu

typu na

zapříčiňuje

o romské

přejímání

zjednodušené

společnosti.

společnosti

konceptu

Studií z prostředí, kde nejsou vhodné

podmínky pro udržování společnosti na rodinné či sousedské bázi, je minimální množství. 115
Avšak nutno
přístupech.

zdůraznit,

že bohužel tento trend

M. Jakoubek v závěru svého

romských osad

můžeme

článku

pokračuje

i v jiných "ne-etnografických"

píše: "Na základě

těchto

charaterisitik kultury

romské osady považovat za jedny z posledních enkláv

tradični

společnosti. ,,116 Což je možná hodnověrné tvrzení v rámci prezentovných dat, ale nic to
nemění

na faktu, že spojení romské kultury s kulturou

anachronismem a
přejímány

vytváří

kategorie

formách organizace

slepé

uličky při

že

tradiční

vylučujících

předpokládaných

či

zániku

tradiční

součinnosti

můžeme

okolní

sociálních

společnost

neromskou

s moderními. Romská

sociální formy organizace

Opomíjí se jednak nesourodost a problematika definic moderní
s váháním

jsou

se polarizovaných charakteristikách. Je tedy

prvky nemohou koexistovat v plné

tradice je odkázána na udržení

na

Opět

(formální sociální organizace, tržní ekonomika, sociální

struktura), které jsou založeny na
samozřejmé,

typu se stává

snaze o vystihnutí kontinuity tradice.

tradiční/moderní společnosti vytyčené
společnosti

tradičního

označit

společnosti.

společnosti, neboť

jako moderní, nebo

"jen

převážně

115 Kromě rozsáhlého výzkumu "Romové ve městě", který však nebyl dokončen dle plánu a nedospěl
k patřičné publikační prezentaci.
116 Jakoubek Marek: Romská osada jako relikt tradiční společnosti, in: Budil Ivo, Ulrychová Marta
(ed.), II. Antropologické symposium, Nečtiny 4.7-5. 7. 2002, Zápodočeská univerzita v Plzni, FHS
katedra sociální a kulturní antropologie, nakladatel Aleš Čeněk 2002, s. 158.
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moderní" 117. A jsou opomíjeny jiné výkladové roviny, které by nebyly založeny striktně na
popisu sociální organizace. Jak bylo
samozřejmostí předpokládat,
nějaká

řečeno

přijetím

že

ještě před

se problematizují další možné
samotným

sběrem

především

aktuální osnovou a nelze se

moderního rámce pro sociální organizaci nebude
Přílišným důrazem

forma romské tradice udržována.

společnosti

tradice je

výpovědní

na dichotomii

tradiční/moderní

roviny o romské tradici

či kultuře, neboť

věnovat přemíru

primárních dat je badatel nucen

definici etnické kategorie, která samotnými Romy být problematizována

vůbec

pozornosti

nemusÍ. Jak

píše J. Červenka: "Už tedy samotná otázka ,kdo jsou Romové', která by měla mému textu
předcházet, zároveň vytyčuje
zodpovědět

jeden z jeho

klíčových problémů

- už proto, že ji nelze

bez zamyšlení nad hlavním tématem, tedy protikladem

tradiční

a moderní

společnosti. ,,118
měly

Pokud by uvedené studie

sloužit jako výklad k

významu prezentovaných jevů pro jejich nositele, bylo by
situací a okolností, ve kterých se tyto
odlišný

přístup

oddělováním

určitou

Vždyť

ke studovanému.

děje

sběr

přizpůsobenou

ohraničitelné

zájmy folkloristiky a etnografie

ucelenějšího

životě

činnosti

vědy".

Také

kontinuum, podáváme
projevů,

slovesnost k tomu vázaná

a ucelené

popisu

však by byl nutný už i

konkrétním formám kulturních

Pohřební obyčeje či

chceme v daném terénu nalézt.

smysluplnosti a

dat je již "provozováním

jednotlivých činností, které jinak vytvářejí v žitém

interpretaci reality,

mnohem

Především

odehrávají.

samotný

třeba

vysvětlení

které

vytvářejí

každodenní nebo

pro

sváteční

reality, se kterými se má dále pracovat v patřičném metodologickém rámci jako s určitým
typem kulturního

inventáře.

Nejenom zaznamenávat
porozumět

Pro

i nezjevným vkládaným

odlišených kulturních

skupiny. Tyto informace mohou
pro srovnání se

vysvětlit způsob

prvků

společnosti

formy

významům.

vysvětlující

nikoliv nehodnotným, ale sama o

například

výklad

předem ohraničené

nelze dosáhnout interpretace
vnějškově

ucelenější

zvyků

typů

užít jiný diskurs.

slovesností, ale snažit se

soudržnost skupiny. Na

je taková interpretace pouze

samozřejmě

třeba

Bez uvedení kontextu a

sobě nevysvětlujícím

současným

a

by bylo

patřičného

základě

výkladu

vyjmenování

předstírána.

Stává se

popisem, který nevypovídá o kohezi

sloužit jako hodnotný pramenný materiál,

stavem v týchž lokalitách, ale nemohou

adekvátně

konstruování žitého i myšleného - odlišné způsoby konceptualizace.

Il7 Červenka Jan: Romové a problematika tradiční společnosti, in: Budil Ivo, Ulrychová Marta (ed.), II.
Antropologické symposium, Nečtiny 4.7-5. 7. 2002, Zápodočeská univerzita v Plzni, FHS katedra
sociální a kulturní antropologie, nakladatel Aleš Čeněk 2002, s. 73
118 Tamtéž, s. 71.
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4.3. POTENCE VĚDY SROVNÁVACÍ S "MULE"

V případě

vyprávění

o duších

zemřelých

se z pohledu srovnávací metody nabízí hned

možností, jak téma dále zpracovávat. Je však velký

nepoměr

ve

výbavě

několik

metodologické a

materiální, tedy pramenné. Výhodou stávajícího metodologického zázemí je, že nabízí již
vypracovanou systematiku založenou na univerzálních procesech lidové tvorby. Jsou
specifikovány

některé

vlastnosti jednotlivých

různorodosti. Například stupeň variační

žánrů

aktivity (tedy odlišných variant jednoho syžetu) má

rozdílnou hodnotu v různých folklórních žánrech.
tvrzení, že "geografický a

migrační

uvnitř

vykazující pravidelnosti

Stejně

dosavadní studium

rozptyl jednotlivých folklórních

žánrů

má

umožňuje

zřejmě různou

hodnotu".119 Na základě dosavadního komparačního studia je například možné počítat s tím,
že u

pověsťového

žánru je

pravděpodobná

velká syžetová

národní a regionální rozmanitosti. K pověstem se
historickými osudy, proto vykazují
tendenci k setrvalosti.
svůj

Pověsťová

větší

často

proměnlivost

tradice je tzv.

dostředivá,

pověsti

velká

pravděpodobnost

v posledních letech se
se do rozsáhlejších

jsou

zároveň

mají i

což znamená, že každé místo má

rozšířené

v širším regionu.

pověsti

oduších

Téměř

zemřelých,

že nebudou-li od sebe regionální varianty jasně diferencované, je

hlubšího a trvalejšího kontaktu

vytvářejí

závěrů,

v jejich

váží děje spjaté s konkrétním místem a

všechny mají místní charakter. Pokud bychom tedy porovnávali
předpokládat,

neurčitost

míru regionální diferencovanosti a

omezený repertoár a jen málokteré

budeme moci

a

těchto

dvou lokalit. Ovšem teprve

národní pověsťové katalogy. Tudíž by bylo velkorysé

pouštět

plynoucích ze studií tohoto žánru. Rozpracovány jsou naopak

kartografické atlasy v oblasti démonologické ikonografie. Ty však již balancují na rozhraní
etnografie a folkloristiky,

neboť

nekodifikují jevy slovesné.

Pohádkový žánr naopak vykazuje velkou míru nadnárodních pravidelností a jednotlivé
syžety pohádek jsou
žánr je jednoznačně

rozšířeny

na asijském, evropském, i africkém kontinentu. Pohádkový

nejzpracovanější

oblastí ve folkloristice. Jednotlivé evropské

své katalogy, které jsou rozpracovány na jednotlivé motivy. Výhodou je, že
indexů
číslo.

země

většina těchto

je sestavena podle katalogu A. Aarna a S. Thompsona, tudíž má každý syžet své pevné

Vzhledem k tomu, že na žánru pohádek se folkloristika jako

několik

výkladových schémat o

původu

a

migračních

věda

formovala, existuje

cestách jednotlivých pohádek a

nes četně srovnávacích studií. Dokonce i v oblasti romských pohádek již existuje
analýz.

119

mají

Zmiňuje

se o nich M. Htibschmannová ve svém

článku

několik

o lidové slovesnosti. Cituje

Sirovátka, Oldřich, cit. d., s. 76.
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zde teorii vypracovanou Heinzem Modem, který uvádí, že "ze 675 pohádek sbírky se

dvě

třetiny shodují s typy pohádek indických".12o A dále zde zmiňuje debatu folkloristů o
původnosti

kteří přinesli některé

romských pohádek. Tedy zda to byli Romové,

do Evropy, nebo naopak zda Romové

přejali

pohádkového žánru by mohlo být zajímavé
odchylné rysy v lidovém podání různých

pohádky od okolní
věnovat

národů

se tzv.

společnosti.

typy pohádek

Pro komparaci u

diferenční metodě,

"jež hledá

nebo etnických skupin a z nich uzavírá, co je

pro danou národní tradici svérázné".121 V jejím hlavním zájmu tedy není látkověda. Zkoumá
všechny složky folklórních jevů a poskytuje tak prostor pro
zajímavé by bylo

načít

téma

mírně přesahující
míněno

folklóru. Ekologií je v tomto smyslu

konkrétní realizací folklórního jevu a

soustředění

odstíněnější

interpretaci.

hranice folkloristiky, a sice tzv. ekologie

ať

charakterizujících bohatství
či

už ekonomickými

prostředím

sledování souvislostí mezi

a

pozornosti na drobné odlišnosti projevující

se ve slovesnosti, které taktéž nejsou v zájmu látko vědy. (Bylo by například
záměny přívlastků

Obdobně

či úspěch

přínosné

sledovat

v souvislosti s lokálními specifiky,

sociokulturními, a jejich funkci v rámci celého slovesného útvaru.)

Další oblastí vymykající se oblasti zkoumání látkosloví je srovnávací bádání nad stylem.
Zkoumání formálních izolovaných složek, jako jsou metafory, opakování, paralelismus,
úvodní a závěrečné formule
Jak bylo výše

řečeno,

adekvátní zajímat se o
pověrečných pověstí

málokdy se
Pro

může

u

být také přínosné z hlediska etnografické disciplíny.

pověstí

pověsti či

liší

námětové

cykly. Pro nás by bylo

povídky démonologické.

Představy

a

většinou

mají

se však

vypravěčské

standardizovanou podobu, která se drží i po

mění. Přes různorodost námětu

načrtnutí

výrazně

se

některé

motivy

storočí

a

formy opakují s jistou pravidelností.

možností, kudy by se mohla ubírat komparatistika tohoto druhu lidové

slovesnosti, bychom se mohli inspirovat

náměty,

které

předkládají autoři

studie

"Příběhy

o

čarodějích a čarování",122 Ty totiž vykazují velmi obdobné charakteristiky jako vyprávění o

duších

zemřelých

u

Romů.

Syžety se mohou odlišovat systémem skladby

obrazů,

kompozice, stylem i detaily. Shodují se však v dominantní funkci, která je
informativní. Bylo by proto

třeba

druhem

především

vypracovat jednotné schéma, tak aby se jednotlivé varianty

daly charakterizovat konkrétními odlišujícími stavebními prvky, které by mohli sloužit jako
typologická kritéria pro
možné

rozčlenit

skutků,

které vykonává jak

do

typů

zařazení

do bližších

či vzdálenějších

podle výskytu postav, dle
zemřelý,

vnějšího

tak ostatní žijící

variant.

Vyprávění

obrazu duše

účastníci příběhu,

by bylo

zemřelého,

dle

dle

předestřených

Hi.ibschmannová Milena: Slovesnost a literatura v romské kultuře, cit. d., s. 130.
Sirovátka, Oldřich, cit. d., s. 15.
122 Pomerancevová, T. V.: Příběhy o čarodějích a čarování, in: Glanc Tomáš (ed.): Exotika. Výbor
Z prací tartuské školy, Brno, Host 2003.
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sociálních
pověsti

vztahů,

dle

způsobu

smrti atd. Vzhledem k tomu, že povídky i démonologické

jsou charakteristické prostou kompozicí a nevelkým rozsahem, lze
poměrně přehledná

by tak mohla vzniknout

typologie. Bylo by

třeba

předpokládat,

že

zjistit, "kolik a jakých

prvků je třeba pro identifikaci syžetu".123 Z hlediska srovnávací vědy se tak dá uvažovat nad
přejímaní

cestami

vystihnout, v čem

a

zároveň

spočívá

mechanické, proto je

třeba

individuálními specifickými projevy, které by dovedly
tvořivá

lokální

aktivita. Vliv a percepce nejsou procesy

konfrontovat celé folklórní systémy a
přijetím),

filiace: zda jde o filiaci kontaktovou (shody vznikají
společného dědictví), či

vyplývající ze

o

společné

určovat způsoby

genetickou (shodné jevy

produkty více etnik. Na

základě

toho lze
jevů

uvažovat i nad rozptylem jednotlivých variant a hranic konkrétních folklórních
zjišť ovat jejich
Stejně

a

souvztažnost k jinak ohraničeným sociálním celkům.

jako u pohádkového žánru by bylo

látky v konkrétním

proměňují při

užitečné

prostředí přesahující literárněvědný

Aklimatizace se nezaobírá pouze

tyto

jejich

způsoby přijetí

zabývat se i

způsoby

aklimatizace

zájem putování témat a látkosloví.

a migrace látek a

motivů,

ale sleduje, jak se

konkrétní realizaci, jak probíhá transformace dané látky či motivu, jaký má

smysl a uplatnění.
Obzvláště

k situaci
nabízí

v situaci enklávní či diasporické menšiny, kterou bychom mohli

Romů především

řadatémat

na Slovensku,

uspořádání.

ověřenými

přímo

procesů.

mechanismy projevujícími se v tomto typu

O. Sirovátka uvádí dva univerzální mechanismy pro menšinovou

situaci: " [... ] na jedné
starých,

tito nemají svou domovskou základnu, se

k analýzám folklórních témat a v návaznosti na to i kulturních

Výhodou je, že se zde dá pracovat s již
sociálního

ač

přirovnat

straně mimořádně

přinesených jevů,

a na druhé

silná a rozsáhlá petrifikace a relikty

straně mimořádně

některých

silná a rozsáhlá adaptace na kulturu a

folklór etnika uvnitř něhož menšina žije".124 Tato situace je jednou z možných variant
způsobu
řazena

kulturního kontaktu, která je

nejčastějším předmětem komparačního

výzkumu a je

mezi tzv. stykové (kontaktové) situace. Zvláštní postavení mají pak tzv. styková pásma,

"tj. ony pomezní pásy, na nichž etnika a tradice spolu

bezprostředně hraničí

a na nichž se

prostupují".125 U romských enkláv je situace samozřejmě složitější situace, neboť nelze
srovnávat s žádnou

původní

domovskou formací.

Nicméně

pobývají v této majoritní

společnosti pět

stejně

doloženy i trasy jejich pohybu po

tak jsou

víceméně

lze

počítat

s faktem, že

dotyční

set let, jejich domovinou byla před tisíci lety Indie a
Evropě před příchodem

do

střední

Tamtéž, s. 80.
Sirovátka, Oldřich, cit. d., s. 79.
125 Tamtéž, s. 79.
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Evropy.

Těžko

vyprávění
tří

o duších
Přeci

generací.

Například

rysy

bychom mohli

udává-li se jako standardní životnost folklóru doba

jenom nám však taková historická kontextualizace
pověstí či

může

být oporou.

povídek charakteristických regionální rozmanitostí
předpokládá,

shodné s jinou folklórní tradicí, o které se

může

kontaktová,

jako jedinou paralelu srovnání indických a romských

zemřelých. Obzvláště

objeví-li se v žánru

výrazně

vytyčit

že byla kdysi pro Romy

nám být taková informace nápomocná k nalézání možných filiací a cest

jednotlivých folklórních jevů. Což

může

naopak zpětně přispět i k

ověřování

historie samotné.

Je otázkou, jak je možné, že potenciál nabízený enklávními a stále do velké míry

tradičními

ostrovy romské kultury nebyl doposud využit. Do omrzení se studují naši krajané
v Rumunsku, v Kazachstánu či volyňští Češi na Ukrajině, přitom se zde nabízejí otázky,
překypující

nezpracovanými tématy, které by mohly mnohé

konstituování romské kultury,

stejně jako

vypovědět

o

způsobu

by mohly přispět k obecným teoretickým debatám.

4.4. ZÁVĚR

Studie jsou

zaměřeny

odlišujících

prvků.

na výzkum kultury

Sledování

jedním z podnětných a
fungováním lidských
námětů

změn, obměn

usměrňujících

společenství.

historek o duších

zemřelých může

rámce a

vlastního metodologického aparátu a

poukázat na

důležité

vystříhat

prostředků

důsledná

způsobu

nám poskytuje metodologický aparát. Je
patřičného

a shod v oblasti tzv. lidové kultury

Respektive

kultury i v kontrastu s jinou. Je však

kulturou romskou a jejích homogenních

pomocných

konstituování romské kultury a jejího

zasadit do

napříč

se

folklórní analýza například látkových
důležité

souvislosti a zásadní principy

životnosti - odlišení a shod

užít

patřičné

návaznost na

sledovaným tématem. Podstatné je, aby se metod užívalo s
kultury není neutrálním chronologickým popisem, který
sumu znalostí. Jednotlivá pojednání jsou pouze

vlastní
jakou

postupy, pojmy definovat a
Nutná je reflexe

příbuzné vědy

vědomím,

zabývající se

že "zkoumání romské

vytváří úplnější

určitými

uvnitř

rovině zobecňování,

směšování různých přístupů.

dostatečná

být

pro teoretické uvažování nad

vypovídat v takové

třeba

může

či

nebo

objektivnější

významovými rovinami nebo

chceme-li paradigmaty, v rámci nichž je o této uvažováno.,,126

126 Tošner, Michal: Epistomologické problémy zkoumání romské kultury, in: Jakoubek, Marek - Hirt,
Tomáš (ed.): Romové. Kulturologické etudy (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace), cit. d.,
s.44.
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Hlavní odlišení od
Ať

zájmů

ostatních

příbuzných věd spočívá

už je folklór pojímán velkoryseji nebo

konzervativněji,

tvořivosti,

výtvory, formální podoby lidské

předmětu.

ve specifickém

v jeho diskursu jsou kulturní
společnosti,

a nikoliv popis fungování lidské

identifikování stavebních kamenů lidské soudržnosti a jejích pravidel.
Budeme-li tedy analyzovat

například

víru v duše

zemřelých

u

Romů,

rozsáhlé etnografické studie zvykosloví spojeného s umíráním a
s komunikací s dušemi

zemřelých

kontrastní celek v konkrétní kulturí
či

prostředky

vysvětlení

nefunkční uplatnění
specifičnost

interpretaci,

neboť

účely

sdělení. Ač

sběratelské

jinými

regionální celky.

vědního

vědními

Autorům

by však

společnosti

neměla

funkční či
určitou

jako celku. Neznamená to, že
rozumění či

v jistém slova smyslu

oboru. A to

Nedůsledností či
obzvláště

zastřením může

jsou-li tyto

lze tak vytknout opomíjení komparačního
původnosti

vyjasněnost,

udržujících danou sociální skupinu ve
více, jindy

vědy

docházet

dále užívány pro

obory, specializovanými na konkrétní etnické, národní

metodologickou

někdy

přístupu

možných

zní toto tvrzení banálně, je zcela zásadní jeho patřičné

primárních dat. Opisy jednotlivých kulturních

bychom tak

vytyčování

Výhodou je, že takto lze postihnout

i teoretické.

prezentují svá hodnotící stanoviska o
nedostatečnou

spjatých

ve výsledku se nakonec pojednává o lidských "stopách" o "výrazu", který

k degradaci samotného
vlastní

životě.

vysvětlení zprostředkovávající

je specifický a podává jisté
v praxi

vyjít z

studie pak musívybrat adekvátní

Práce by se zakládala na

bez nutnosti popisu fungování
dosáhnout

činností

fenoménu v návaznosti na jiné kulturní složky, jeho

v každodenním

nemůžeme

uplatnění

rovině.

komparační

divergencí jedné z lidských imaginací.V rámci daného
pro

třeba

nebo studie folkloristické, zaznamenávající slovesnost

vztahující se k tomuto tématu. Následná

paralel

je

méně

přístupu,

či

pokud v textu

a originálnosti romské kultury/tradice, a

která svádí k neadekvátním interpretacím
projevů

funkčním

nemohou sloužit k vysvětlení

procesů

a koherentním stavu. Ve všech studiích

mohli vytknout nejistotu a

kulturní oblasti se pojednává a co má být jejich přesnou

nevyjasněnost

výpovědní

toho, o jaké

hodnotou.
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4.4.1. REFLEXE VLIVU VÝVOJE ETNOGRAFICKÉ DISCPLÍNY NA SOUČASNÉ
POSTAVENÍ ROMISTIKY
Dosavadní výzkumy a prezentace romské kultury v Česku a na Slovensku byly doposud
zpracovávány do

monografických

studií.

několik

Vyšlo také

národnostních

studií

zobecňujících, usilujících o podání zevrubného souhrnného přehledu o Romech v Česku či na
případech většinou

Slovensku. V obou
kultury k ustavení

nějakého

inventáře,

kulturního

originální romskou kulturu. Tento

vedlo vyjmenování jednotlivých variant lokální

způsob

který byl

následně označen

schematizace a aplikace kategorií
označit

naroubovaných z etnografie a folkloristiky bychom mohli
založený na

představě,

že kumulativním

za

shromažďováním

původní či

jednostranně

za pozitivistický, tj.

dat lze dosáhnout komplexního

popisu romské kultury.
Jak jsme již
následného

naznačili

zplošťování

výše, jednou z příčin jednostranného schematického

"Lid",hlavní sociální determinanta,
potřeby

a

etnografických a folkloristických metodologií bylo to, že politický

diskurs minulého komunistického režimu zasahoval

zneužívána pro

přejímání

vytyčující

přímo

obsahově

ideologie. Veškerá lidovost se

do jádra obou disciplín.

obě

disciplíny, byla

přesunula

účelově

do jedné sociální vrstvy

obyvatelstva, která byla ještě k tomu do jisté míry vykonstruována. Dalším zásadním zásahem
byla aplikace marxistického materialismu. Byl
kultury a docházelo k potlačování
víra byla odsunuta do kategorie
výklady. Lidové

umění

některých

pověr,

upřednostňován

mimoestetických složek lidové kultury. Lidová

výklady funkcí folklóru se omezovaly na praktické

bylo prismatem marxistického kulturního materialismu v podstatě

odsunuto na nižší vývojové stadium, ve kterém ještě nebylo
uvažování a lid byl
vědních

vykořisťován

oborech, byla

k prezentaci oné

jednostranný popis materiální

zpřetrhána

účelově

kapitalisty

či

feudály.

návaznost na vývoj

vykonstruované sociální

dostatečně

Kromě

věd
třídy

ve
a

toho,

světě.

rozvinuto rozumové
stejně

jako v jiných

Lidová tradice sloužila

zároveň

docházelo k jejímu

potlačování tím, že byly popírány některé důležité složky.127

Specifická byla i situace v přístupu ke
k romské

menšině

v době minulého režimu

vztah usilující o její "asimilaci",
neurčitého

kultuře Romů,

proměňoval,

popřípadě

tzv.

cikánů. Ač

se postoj

sjednocující pro celé toto období je

generalizace menšiny jakožto "asociální". Z

postoje majority, reprezentované po roce 1948 komunistickou mocí, se

postupně

127 I v citované knize Folklór a folkloristika se nachází hodnotící stanovisko: "Tradície tu zohrávali i
negativnú úlohu, pretože sa často udžiavali na neracionálnej, intuitívnej báze." - Leščák, M. Sirovátka, O., cit. d., s. 17.
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vyvinulo

jasně

původu".

Po vyzkoušení

postulované stanovisko degradující všechny Romy na "osoby cikánského
různých přístupů

asimilační

došlo nakonec k prosazení tzv.

cesty,

která se zakládala na vymýcení jazyka, kultury i sociální organizace Romů. Politický program
byl doprovázen patřičnou kulturní osvětou a sociální prací.
vytyčen

konkrétní prostor, který měli

společnosti.

Romové se stali

feudální

společenské

menšina

výtečnou obětí

začala

označit

i úloha, již

příhodným příkladem

organizacace.

Zároveň

měli

zhoubné

respektive

"cikánům"

byl

sehrát v rámci socialistické
působnosti

byli Romové jako apolitická a

kapitalistické i
sociálně

slabá

pro manipulaci paternalistického socialistického státu. Když posléze

selhávat jednoduchá a plošná

společnosti,

ztělesňovat,

Romům,

krystalizoval

postupně

řešení,

měla

která

začlenění Romů

vést k

popření

postoj, jehož cílem bylo

do majoritní

všeho, co by se dalo

za romské.

Ojedinělé

snahy o zachycení romské kultury byly pod politickým tlakem. Romové

nesplňovali plně

zařazení

kritéria pro

do

dělnické třídy.

vrstva obyvatelstva na nižším vývojovém stadiu

Proto byli jako specifická sociální

řazeni

k "obětem kapitalismu". Diskurs

implantovaný minulým režimem do etnografické metodologie a aplikovaný na romskou
kulturu

měl

navíc tendenci posuzovat ji prismatem "exotické kultury", rozlišující mezi národy

primitivními

a

civilizovanými.

Romská kultura pak

byla

popisována

v intencích

etnografických výzkumů primitivních národů. Z Romů se tak stali "domácí divoši", které bylo
potřeba

napravit, a takto o nich bylo referováno. Jednotlivé kulturní oblasti byly popisovány

tak, jak tomu bylo zvykem v klasických monografických studiích mimoevropských přírodních
národů.

V jednotlivých kapitolách byly popsány zvyky,

písně,

kroj, jazyk, náboženství atd.,

s tím, že se mohlo ještě poukázat na konkrétní prvky "zaostalosti"
marxistického materialismu pak mohly být

jasně

či "přežitků".

S přídechem

rozlišeny jednotlivé kulturní vrstvy, které

byly bud' hodnotné a hodné zachování, nebo naopak

důkazem

zaostalosti a hodné odsouzení,

vymazání.
Jakékoliv snahy o zachycení romské kultury
nevítanou aktivitou. Výjimku
směrnic,

které vypovídaly

různé

"objektem" dále pracovat.
vštěpujícím

tvořily příručky

"pravdy" o

jazyka byly tím

páděm přinejmenším

na pomezí rasistické antropologie a sociálních
podstatě

Ojedinělé odbornější

podmínky tvorby. Neblahé

či

romské kultury a radily, jak s daným

studie se potýkaly s politickým tlakem

tvůrčí prostředí vytvářelo především

akademické

klima tehdejší etnografie. Kategorizace rozlišující mezi primitivními a civilizovanými národy
nebyla nedobrovolnou úlitbou odbytou v několika

větách, nicméně

postulovala celkové pojetí.

Sklon k exotizaci a přejímání konceptů praktikovaných u mimoevropských
v pracích

fundovanějších,

které vznikaly na akademické

půdě většinou

národů

je patrný i

jako tzv. národnostní
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řečeno,

studie. Jak bylo
Důsledkem

výkladu

byla v tomto duchu vedena etnografie i folkloristika

obecně.

tohoto tlaku pak bylo takové pojetí tradice, které má sklony k evolucionistickému

při

popisování romské kultury a

vytváří

slepé

uličky při

kteří

se

pokusech o srovnávací

analýzy. 128
několik

Po roce 1989 tak bylo jen

lidí,

soustavněji věnovali tématům

spojeným s romskou tematikou z vědeckého hlediska a vznikl pouze jeden rozsáhlejší a
komplexnější

výzkum v oblasti tehdejší etnografické tradice, na Akademii

"Romové ve

městě". Obzvláště

v případě

vědeckého

věd

pod názvem

romistického úsilí na Slovensku lze

mluvit o zcela opomíjeném diskurzu. 129 Na tuto situaci navazovala vznikající romistika na
fakultě

filozofické

předešlém

oblastech se po

všem, co se týkalo
kdy se

začaly

polovině

v první

Romů.

formovat

devadesátých let.

politickém diktátu najednou

Je

důležité

vědy

si

uvědomit,

Stejně

tak jako v mnoha jiných

otevřela

možnost

otevřeně

mluvit o

že taková situace vznikla poprvé od doby,

zabývající se studiem lidské kultury na akademické

půdě.

Etablování etnografických či etnologických a folkloristických věd v Česku a na Slovensku na
akademické

půdě

slovenských

zájmů

navazuje na národnostní zájmy tehdejšího formulování
spojených s požadavky samostatnosti. Drtivá

většina

čekých

studií se

a

věnovala

popisu a zaznamenávání mizející tradice lidové kultury vznikajícího státu a Romové byli
v tehdejší

společnosti

považováni pouze za "asociály" tedy

nepatřičně

socializované jedince

bez možnosti uplatnění kulturních kategorií. Po roce 1989 se studia věnující se romské kultuře
se ocitla v nezáviděníhodné situaci.
předešlou

navázat na

tradici nebo

Měla

hájit

opodstatněnost

alespoň větší

nemohla rezignovat na postupující vývoj v oblasti
Vedle toho je stále
nelze v některých

těžké

vědy

případech

romistika jako

obhájit

vědecká

že Romové nemají
mají

smůlu.

svůj

množství primárních

věd,

pramenů. Zároveň

v jejichž zorném poli je lidská kultura.

obor profilovat při návalu sociálních témat, která za stávající situace
od zájmu o romskou kulturu odlišit či je vynechat.

Oproti jiným národnostním
romistické

své existence bez možnosti

svůj

oborům

s etablovanou tradicí ústavních

zájem s větším úsilím,

disciplína je v současné
stát a

V zorném poli

zároveň

vědy

neboť některé

době

kabinetů

musí

autority zastávají názor, že

pouze anachronismem.

Paradoxně

proto,

není již vhodná doba k národním obrozením. Romové

se objevili

příliš pozdě

na to, aby se mohli zhostit svého

128 Rozporuplnost přístupu k Romům v komunistickém režimu se projevovala protichůdností postojů.
Na jednu stranu se na Romy pohlíželo jako na specifickou skupinu obyvatel a v souvislosti s tím byli
popisování jako ucelená homogenní společnost v kontrastu ke kultuře okolní. Na druhou stranu byla
veškerá specifika potírána a odsunována do oblasti sociální nedostatečnosti, a byl tak vyvíjen nátlak na
jejich popření.
129 Viz Jurová, Anna, História Rómov na Slovesnku stále neznámá (Úvaha o problémoch výskumu),
in: Romano džaniben, 1999, č. 3-4, s. 104-107.
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etnického

sebevědomí.

vinen z umělého

Mají již

zůstat věčnou

přebujení nacionalismů,

výstrahou evropskému etnocentrismu, který je
ostrůvky "Dogonů, kteří nevědí,

jako poslední

že

mají dogonské obyčeje,,130. Respektive mají upozorňovat "národnostní harašment" na
nepřirozenost

v upřednostňování národních identit a jít, v pozici pokusných

příkladem vstříc světlým zítřkům
světa

nové multikulturní,

občanské společnosti

jako

průkopníci

s polyfunkčními identitami.
Stejně

kultuře Romů

jako u jiných národnostních
na specifické
usnadňuje

platforma, která

oborů

platformě. Vytváří

je podstatné

uplatnění

věnovat

se

dějinám,

jazyku a

se tak v jistém slova smyslu interdisciplinární

možnost jak nabytí, tak

uplatnění vědomostí

pohledu. Udržování tradice romistiky však v protikladu k
pro

obětí, přirozeným

z určitého úhlu

názorům skeptiků vytváří

možnost

tohoto specifického a nenahraditelného úhlu pohledu na téma, které je

minimálně zpracováno a nabízí množství nezodpovězených otázek. l3l

Jednou ze základních otázek je, jak a na co navázat v oblasti romisticky orientovaných
studií.

Jistěže

je nyní

a nelze pouze

třeba uplatňovat současné

dohánět

metodologické postupy při studiu

společnosti

absenci národotvorných studií. Na druhou stranu je alarmující

nedostatek kvalitních etnografických a folkloristických i historických a lingvistických prací,
které by

vytvářely

základní bázi primárních

pramenů.

Na jejich

ono ,,hermeneutické předporozumění" specifické pro romistickou

základě

by se

mělo utvářet

vědu.

S dědictvím komunistické etnografie se potýká romistika dodnes. Nedostatek
primárních

pramenů

a množství nezaznamenaných reálií

vytváří nezměrné

pole pro

uplatnění

a umožňuje tak profitovat s nedostatečně metodologicky zakotvenými přístupy. Řešení by
mohlo snad být
romistů

poměrně

jednoduché:

vytvořit

podmínky pro

dostatečnou

erudovanost

v interdisciplinárních oborech a umožnit v rámci romistiky specializace. Odborníky

však nelze uplácat z hlíny,
podmínkách

nevstřícného

stejně

jako nelze po lidech,

okolí, vyžadovat okamžité

kteří

oboru

obětovali svůj

přeorientování

život v

a navázání na

nejmodernější vědecké přístupy.

Bazin, J.: Interpretovat nebo poznat, in: Český lid, 83, 1996,. s. 197-209.
Mohli bychom argumentovat tím, že dlouholetý zájem o romskou kulturu v rámci antropologie
vytváří stejnou, ne-li kvalitnější průpravu. Stejně tak bychom však mohli tvrdit, že za současného
vývoje v historických vědách, které se stále více přiklánějí k tzv. mikrohistoriím, by historikova práce
mohla být vřazena do přihrádek antropologických disciplín, nebo naopak antropologie pod
historiografii. Romistika vytváří možnost jednodušší koncentrace vědomostí, a především to dnes
nejdůležitější: měla by usnadňovat a urychlovat komunikaci mezi různými profilacemi, které spojuje
zájem o romskou tematiku.
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5. JINÉ POJETÍ TRADICE

5.1. OD ETNOGRAFIE K ANTROPOLOGII

V předešlých kapitolách jsme

dospěli

k

závěru,

projevů

dojít k definování specifických vlastností formálních

či

Mulové se stanou démony

Existenci

mulů

monstry a budou

tak bude vymezen

pojetí kultury jako jednoho ze
specifická forma

předem

způsobů

zařazeni

do

daný prostor a

tvořivosti (především

lidské

různými způsoby třídit,

kapitoly 2. a 4.). Pojednávané téma lze

můžeme

že pomocí etnografie a folkloristiky

srovnávat, katalogizovat.

příslušných žánrů

částečně

a

katalogů.

i funkce v rámci širšího
určena předem

orální tvorby, kterému je

daná

uplatnění.

Dále bylo

řečeno,

že

přistupovat různými způsoby.
představuje

zvláštní

"parole"),

jakožto

způsob

z pozice

1

těchto vědních přístupů

lze ke studiu dané látky

Uvedli jsme definici P. G. Bogatyreva, podle níž folklór

tvorby,

výpovědi

přirovnávaný

nadindividuální,

k lingvistickému termínu "langue" (oproti
dané

proklamovaných podmínek folklórnosti se tak hlavní
Splynutí cenzury a díla vede k

soustředění

nezávisle

důraz přesouvá

na

přednašeči.

Od

na imperativ cenzury.

pozornosti na existenci folklóru v okruhu širšího

kulturního celku jakožto procesu sdílení. Folklórní tradice se tudíž stává, slovy P. G.
Bogatyreva, spíše "aktuální osnovou" než konstantným korpusem vyjmenovaných reálií.
Stává se jen jednou z možných forem
společnost řídí,

a které je tudíž

třeba

zhuštěné

sledovat i v jejich

jako celek. Konstruktivní otázky, které by
například zaměřit
prostředí

na to, co

způsobuje

podoby norem a pravidel, dle kterých se

neskončily

funkčním uplatnění

pro

společnost

u pouhého popisu, by se mohly

sílu odolnosti tradice a za jakých okolností a v jakém
způsobu

dochází k transformacím a modifikacím. Respektive se ptát po

transformace tradice v synchronní i diachronní
by se uzavíral nové

tvorbě?

perspektivě:

Neboť "přijetí nevylučuje

jak

člověk

aktivuje tradici, aniž

pozitivní transformaci a odmítnutí

nevylučuje uchování tradice". 132
Přesto

však, budeme-li se držet metodologického zakotvení

věd

etnografických a

folkloristických, nebude širší interpretační rámec v našem dosahu. Ve chvíli, kdy se
hlouběji nořit

do kontextuálních podmínek folklóru

přinejmenším

klasické etnografické a folkloristické metodologie.

132

či

začínáme

tradice, dostáváme se již za hranice
Neboť,

jak bylo

řečeno,

Dtilmen, Richard van: Historická antropologie. vývoj, problémy, úkoly, Praha, Dokořán 2002, s.

41.
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jejich primárním zájmem, který je odlišuje od ostatních

společenských věd,

měly

by

být

specifické projevy lidské tvořivosti s hlavním důrazem na jejich formální stránku. 133
Vykládáme-li tradici jako

součást

společenského

a kulturního

je možné ji

způsob

společenských

podmínkách. Pokládáme-li si otázky, co tradice obnáší pro její nositele - co

ně ztělesňuje

kontinuity života a

projevů

řádu,

nahlížet jako

pro

vytváření

širšího

lidské

vůle

v širších

její konkrétní forma realizace -, spíše nežli se snažíme podchytit jednu

kulturní podobu, budeme nuceni se zaobírat i širším sociálním a kulturním kontextem, se
kterým je daná tradice spjata. Klademe-li si za cíl studovat tradici jako jeden z mechanismů,

kterým

společnost

nejenom formuje své jedince, ale i jak jedinci

uplatňují

svou

vůli,

je

nutné chopit se jiného diskursu, ze kterého se budeme k tradici přibližovat.
Toto pojetí tradice podává zcela odlišné možnosti pro zachycení podstaty
popisovaných

životní

jevů.

způsoby,

společenského

Odlišný

interpretační

rámec nám umožní

zprostředkovávat různé

stejně

tak univerzální zákonitosti

ve kterých se zobrazuje lidská invence a

života. Tedy umožní zodpovídat základní otázku, jak člověk utváří svůj životní

prostor. Řečeno s Cliffordem Geertzem, obohatí nás o další jazykové projevy.
V následující kapitole se budeme

podrobněji věnovat

odlišnému

přístupu

k jevům,

které j sou zahrnovány pod pojem "tradice".

5.2. LOGICKÁ SOUDRŽNOST SVĚTA V ANTROPOLOGICKÉ TEORII KULTURY

Použili jsme výše

několik pojmů

pro vystižení toho, jak lze popsat

tradici: proces kolektivní tvorby, neustálá aktualizace
lidské

vůle,

zprostředkování

životních

způsobů

určitých

děje

charakterizující

kulturních forem, projevy

chování, formy

orientačních

Výrazová pestrost je pro tak široké téma, jako je tradice, jistě příhodná a také velmi
této

části přiblížíme některé

vzoru ...
svůdná.

V

obecné zásadní principy fungování tradice jako lidského nástroje

pro pěstování a předávání nahromaděných zkušeností.
Zastavme se nejprve u vymezení pojmu kultura, jejíž

součástí

tradice je. V článku "O

sémiotickém mechanismu kultury,,134 autoři uvádějí základní sémantické obsahy slova kultura
pomocí

dichotomií:

vytvořené

v protikladu

k přírodnímu,

podmíněné

v protikladu

Viz kapitola 1.1.
134 Lotman, J. M. - Uspenskij, B. A.: O sémiotickém mechanismu kultury, in: Glanc Tomáš (ed.):
Exotika. Výbor z prací tartuské školy, Brno, Host 2003, s. 36 - 59.
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k přirozenému a schopnost kondenzovat lidskou zkušenost v protikladu k prvotnímu stavu. 135
Přívlastky

charakterizující kulturu vystihují dobře základní "práci" kultury, která

strukturálním

uspořádání

"strukturovanost",
neboť

světa,

vytvářejíc

člověka

který

tak sociální

řád,

který

obklopuje". 136

spočívá"

Kultura

ve

generuje

umožňuje přebývání člověka

světě,

ve

z biologického vybavení člověka vyplývá nutnost existence sociální sféry života. Nebo

naopak "sebeutváření člověka je vždy společenskou záležitostí".137 Dostáváme se tak
k dialektice vztahu

člověka

objektivní realita -

člověk je

Opakovanou

a společnosti: kultura je výsledkem lidské
výtvorem kultury, respektive

činností

se

vytváří

činnosti

-

společnost

společnosti.

zprostředkovává "usměrňování

vzor, který

je

a

tříbení

činnosti, která není v biologickém vybavení člověka". 138 Možnost volby se zužuje a činnost se

tak stává

předvídatelnou.

uspořádává vnější svět.

Typizací

činností

do

vzorů

a jejich systematizací si

Systém, který takto vzniká, je nakonec pojímán, jako by

člověk

měl

svou

vlastní realitu. Realita (a objektivnost) je definována sociálně.
Připomeňme

nyní, že nemluvíme o
symboličností

realitě

vyznačujícími

se okázalou

všední reality.

Přirozené, samozřejmé uspořádání světa,

a významností, ale naopak o

našem vnímání, je tedy výsledkem strukturou
Hlavním

prostředníkem,

který dává

zprostředkované

světu

speciálními rituály
utváření

každodenní,

které je postulováno jako nezávislé na

opatřené,

koncentrované lidské zkušenosti.

logiku je jazyk (logos

= slovo).

"Převáděním

,otevřeného' světa reálií do ,zavřeného' světa jmen,,139 jazyk strukturuje skutečnost a promítá

si do něj své významy, které jsou "nakonec pojímány jako by měly svou vlastní realitu" 140.
Tento "objektivovaný sociální

svět

je pak

zpětně

promítán do

vědomí

v průběhu

socializace,,141 jedince do společnosti. Osvojováním konkrétní kultury a jazyka je vštěpována
objektivní platná pravda - logická soudržnost světa. 142 Logickou soudržnost přirozeného
světa,

která je dána subjektivním významem,

"můžeme

pochopit pouze pomocí

,vědění',

které o něm mají příslušníci [ ... ]".143
Tamtéž, s. 37.
'v s. 38 .
1amtez,
137 Berger, P. L. - Luckmann, Thomas: Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění,
Brno, CDK 1999, s. 54.
138'T'
1amtez, s. 57 .
139 Lotman, 1. M. - Uspenskij, B. A.: O sémiotickém mechanismu kultury, cit. d., s. 38.
140 Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 57.
141 'T'
1amtez, s. 57 .
142 Jednoduše řečeno slovy P. L. Bergera a T. Luckmana: "Vědění programuje hranice, v nichž probíhá
externalizace objektivního světa, objektivuje tento svět skrze jazyk a jeho kognitivní aparát a
uspořádává ho jako objekty, jež mají být vnímány jako realita. Toto vědění je socializací
internalizováno jako objektivní platná realita." - Tamtéž, s. 57.
143 Tamtéž, s. 67.
135

136 'T'

n
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5.2.1. ANALOGIE ANTROPOLOGICKÉ DEFINICE KULTURY A ETNOGRAFICKÉ
TRADICE

Iv

případě,

že budeme vycházet z popisu folklóru skrze etnografii

či

folkloristiku,

můžeme

konstatovat, že dialektika vztahu jedince a společnosti je k definici folklóru analogická:
Jedním z atributů folklórní tvorby je variabilita. 144 Verze jednoho syžetu se mají od
sebe lišit v různých
na

specifičnost

prostředích

jednoduše proto, že odrážejí konkrétní

podmínek. Budeme-li sledovat folklórní tradici

tvůrčí počin

procesuálně,

reagující

a nikoliv pouze

jako statickou entitu v jednom historickém okamžiku, vyjeví se proces neustálé tvorby
zřetelněji.

Vlastnost variability je tedy možno uplatnit i v diachronní perspektivě. Porovnáním

jednoho díla v čase se nejvíce projevuje

tvůrčí

proces. Tradice je neustále oživována

individuální tvorbou jedince, která reaguje na nové podněty a životní situace. Folklór nejenom
konzervuje již dosažený stav, ale reaguje i na stále nové

podněty.

"Tradice je spíše

něčím,

co

vyžaduje aktivního osvojení, stálé obnovování a proměny realizované lidskými subjekty.'d45
Tradice je především neustávající lidskou

tvůrčí

aktivitou.

Živá tradice není však pouhou snůškou ornamentů a slovních hříček, které podléhají
libovolným

změnám

dle momentální invence interpreta. Naopak lidová tvorba podléhá

formálním a ideovým
dostatečně,

je

pravidlům,

patřičně

dle kterých se musí interpret

korigován kolektivem -

společností. Opět

jednoho z atributů folklórní tvorby - kolektivnosti.
její ukotvení v širším

společenském

daná tvorba by měla být

součástí

zákonitosti, za nichž

může

řídit,

146

a nedostává-li jim

se dotýkáme podstaty

V procesu folklórní tvorby je zásadní

celku. Podmínka kolektivnosti v podstatě

širšího

společenského

a kulturního

vznikat. Výše jsme se

s podmínkami vzniku folklóru pouze v rámci tzv.

řádu,

věnovali

vyjadřuje

to, že

který pro ni diktuje

problematice spojené

tradiční společnosti

(viz kapitola 2.1.1.)

Avšak i když se vymaníme z tohoto striktního vymezení folklóru, kdy podmínka kolektivnosti
je

naplněna,

vzájemná provázanost vztahu

vyjeví se jako

podstatnější

člověka

formující prvek.

a

společnosti zůstane

Neboť

hlavní

důraz

zachována. Ba navíc

je kladen na to, že "se

uchovávají pouze ty formy, které osvědčí svou funkčnost pro dané společenství".147 To
znamená, že pro to, aby tradice byla "živá", je nutné, aby za jakýchkoliv podmínek
ztělesňovala jistý společenský řád,

jehož nároky jsou na folklórní tvorbu kladeny.

Viz kapitola 1.1.4.
145 Vrhel, František: Hermeneutika a etnografie, in: Český lid 80, 1993, č. 1, s. 46.
146 Viz kapitola 1.1.2.
147 Bogatyrev, P. G., cit. d., s. 38.
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Zároveň

prostředí vyrůstá.

v daném

utváří

jako komplex jistých norem a pravidel
součástí

Tradice je

a formuje jedince, který

procesu zapojování jedince do

společnosti

a

vyžaduje "aktivní participaci a pochopení lidských subjektů".148 Tradice je produktem lidské
činnosti

a zároveň prostředníkem pro

Folklórní útvary tedy lze
V jednotlivých písních,
ale i

činnost či

realizací se

ospravedlněnými.

přirovnat

pořekadlech,

uplatňováním určitých

utváření člověka.

k typizaci

činnosti či

povídkách, pohádkách a

pracovních

postupů

logické souvislosti stávají

názorových postojů do

vzorů.

činnostech,

vzorů,

v aplikaci

se koncentruje lidská zkušenost. Jejich
předvídatelnými

Z nepřeberného množství variací jsou pouze

a srozumitelnými, tedy i

některé

vybrány jako ty, které

s sebou nesou určitý význam, a ten je správný a pravdivý.
Jednotlivé formy, varianty a verze folklórních

útvarů

mohou

ztělesňovat

praktická

pravidla díky tomu, že slouží "potřebám smyslu v určité logice" .149 Strukturací koncentrované
lidské zkušenosti je

vytvářen

systém, který jednotlivým jeho

významy. Vkládáním vlastního významu znalostí o

něm,

objektů,

uspořádává vnější svět

do

zprostředkovány

systémem folklórní tradice, se

uspořádává svět

které mají být vnímány jako realita. Takto pojatá tradice, respektive proces

neustálé aktualizace
jedince a

- se

platné

jež jsou vnímány jako realita nebo jako objektivní platná pravda. Skrze

vkládání významů, které jsou
do

osmyslněním

částem přisuzuje

určitého

společnosti obecně:

kulturního systému lze přirovnat k
tradice je výtvorem

člověka

podstatě

dialektického vztahu

- tradice definuje realitu - tradice

utváří člověka.

5.2.2. REDEFINICE TRADICE V ETNOGRAFII

V rámci

uplatňovaných

etnografických a folkloristických

přístupů

lze rozlišit ty, které

reflektují tradici jako dynamický proces vyžadující neustálou aktivní participaci jedince.
Dostáváme se k rozporu v pojetí lidové tvorby. V předcházejících kapitolách jsme se již
věnovali nedostačujícímu

metodologickému zakotvení

či nedostatečnému

využití stávajících

metodologií na poli folkloristiky a etnografie (viz kapitoly 2.3. a 4.2. a 4.4.). Nyní se budeme
zabývat kvalitou práce v těchto

vědách

týkající se prohloubeného vhledu do

procesů utváření

tradice. Na nepřesnosti, o kterých jsme již pojednávali, tím poukážeme ještě jasněji.

148
149

Vrhel, František, cit. d., s. 47.
Lévi-Strauss, Claude: Myšlení přírodních národ~l, Liberec, Dauphin 1996, s. 146.
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Uplatněním

folkloristických a etnografických kritérií lze dojít k jistým

pravidelnostem formální stránky folklóru, lze se tak
přístup

lidské tvorby. Internacionální srovnávací
k životním

postojům. Přístup

vyjadřovat

k obecnějšími zákonitostem

umožňuje vyjadřovat

pak

k této formální stránce je však

specifikům či

uvnitř

se i jistou formou

etnografických kritérií
způsobů,

odlišný a je zásadní. Pokud se na folklórní tvorbu pohlížíme jako na jeden ze
lidé definují realitu, jsou
rozsáhlé

historické

"Revenantům

některé

věnující

studii,

se na sklonku

přístupy

etnografické

středověku

scestné. Jean-Claude Schmitt ve své

revenantům

se

jak

středověku,

v evropském

naslouchá s čím dál

píše:

pozorností [ ... J. Jejich

větší

význam spočívá hlavně v tom, že poskytují prostor folklórním tradicím.'d5o Tím nepřímo
poukazuje na dva možné

způsoby

zájmu o dané téma. Revenanti se zjevují. To je holý fakt,.

poselství středověké kultury. Jeden z možných

způsobů,

jak s ním naložit, je snaha osvětlit, co

středověcí lidé prožívají "z hlediska formulací, pomocí kterých definují to, co se jim děje".151

To znamená zasadit tyto formulace do

patřičného

rámce

popsat srozumitelnost náhlého výskytu duší zemřelých na

středověké
světě.

kultury a v rámci toho

Takový

přístup

lze uplatnit i

v rámci folkloristiky, pouze jinými metodologickými postupy. Druhá možnost je sledovat
jednotlivé folklórní projevy, které se k
odlišnosti variant,

výpůjčky

překonanou pověru.

revenantům

těchto

Rozdílnost

dvou

znaku, které mají své specifické významy,
vytyčování

vnímání

samotných

proměn

k estetickým

přístupů

linek na hrncích

či

může

různých

kultur.

mít

významu pro

tvůrce

"přítomnosti

samotné",

způsob

stejně

interpretace

může

lze tedy

shromažďovat různé

nějakého

těchto významů

Odlišná interpretace

vliv

mít vliv na

přistupovat

i

odchylky konkrétních

tak je možné tyto odchylky interpretovat z hlediska

- uživatele. Nesledujeme-li jev v první
mohou

se transformacím

Různými způsoby

lidové kultury. Lze pouze

krajkách, a

se ve výsledku projeví, i když se

Věnujeme-li

transformačních procesů.

v kontextu

projevům

verze a

a regionální zvláštnosti s tím, že sledovaný jev považujeme za

zajímáme spíše o formální stránku daného jevu.

i na

Zjišťovat původní

vážou.

důležité

nám unikat

řadě

jako signum ve smyslu

souvislosti

zapříčiňující

jeho

transformace.
Z etnografie i folkloristiky se pak na jedné
typů křivek, ornamentů,

slovních

vyjmenování. Na druhé

straně

rčení

a

úkonů

straně

stává nekončící encyklopedie variací

nenabízejících jiné

sdělení,

než je samotné

jsme vždy nuceni vyrovnávat se s faktem univerzálnosti

pojednávaného tématu: ,,[ ... J, pretože porovnávanie kultúry jednotlivých národov prinieslo
protirečivé

150
151

poznatky dokazujúce, že

tradičná

rudová kultúra sa

vyznačuje

viac univerzálnymi

Schmitt, Jean-Claude: Revenanti, Praha, Argo 2002, s. 96, 97.
Geertz, Clifford, cit. d., s. 25.
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jako špecifickými vlastnosťami.,,152 Způsoby výrazových formálních prvků jsou omezené a
vysvětlení či osvětlení

jejich konstatováním nedojdeme k žádnému

životních

postojů.

Rozpor

v přístupu k studovanému materiálu je mnohem rozsáhlejšího charakteru, než by se na první
pohled mohlo zdát. V
systematiku

některých případech

těchto věd. Příkladné

je použití slova

tak slovo "báje" získalo nádech poukazující na
poukazuje spíše k invokaci démona, kjeho
každá čárka, každé slovo

být

příznakem

Ztráta tohoto smyslu je
umělý

může

zároveň

o slibné

UKOTVENÍ

5.2.3.

"opřísti

právě

Stejně

etymologie slova

se démonem". Každý úkon,

jen díky tomu, že

zániku tradice. Bez ní je

interpretační

TRADICE

-

základní

ve smyslu víry v nesmysl.

neskutečnost děje, přitom

systému

vyprázdněn

paradoxně přispívají

objekt. Etnografové a folkloristé tak

ochuzují se

"pověra"

zpřítomnění

součástí

vytváří

se ujal i v názvosloví, které

k

vyjadřuje

smysl.

a z tradice se stává

vyprázdnění

tradice a

výklady.

DEFINUJící

REALITU

OD

ETNOGRAFIE

UMĚNOVĚDNÉ K ETNOGRAFII ANTROPOLOGICKÉ

V předcházející kapitole jsme ukázali folklórní tradici jako jeden ze

způsobů,

jak si

člověk

"zvnějšňuje",153 zpředmětňuje svět. Folklórní tvorba, stejně jako veškeré kulturní výtvory, je

proces externalizace lidské aktivity, a tudíž je

součástí

vědění.

zásoby sociálního

Samotná

etymologie slova folklór "to co lid ví, co zná" k tomu odkazuje.
Folklór jako
zároveň

část

zásob

vědění

o

světě

je záštitou

tedy srozumitelnosti, a

obranným štítem proti neobvyklým a nestandardním situacím. Jak píše J. Kandert,

"kategorizace - horizont vesnických představ - je
tedy

obyčejnosti,

hovořit

o

situační

neočekávané/neobvyklé

aplikaci

představ

důležitější,

než by se zdálo [ ... ]. Dalo by se

vlastní lokální skupiny, jejímž jsem

situace, anebo o aplikaci obvyklosti

či

členem

na

pravidelnosti na neobvyklost

či nepravidelnost. ,,154 Už samotnou diferencí obvyklost-neobvyklost či pravidelnost-

nepravidelnost se programují hranice, v nichž
- chápání se

světa.

Skrze folklór se

smyslu je jedním ze

způsobů

jevům

může

a

probíhat externalizace -

vjemům přisuzuje

zpředmětňování

místo v realitě a v tomto

aktualizace a realizace konceptualizací

světa

a nejenom

souborem výčtu určitých reálií. Tradice "reprezentuje legitimní autoritu,,155 - takový postoj

Milan - Sirovátka, Oldřich, cit. d., s. 19.
Viz Vrhel, František, cit. d., s. 45.
154 Kandert, Josef, cit. d., s. 243.
155 Vrhel, František, cit. d., s. 47.
152

Leščák,

153
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nás

přivádí

jeden ze

k plastičtějšímu chápání tradice. Realizace folklórní produkce se dá nahlížet jako

způsobů

udržování životní kontinuity, udržování logické soudržnosti

Vytváření

systému je

podmíněno

světa.
osmyslněním

vkládáním vlastního významu -

jednotlivých částí, a to je odvislé od vědění. Dle pojmosloví Bergera a Luckmanna 156 se tzv.
sociální vědění liší společnost od
a distribuce tohoto
zprostředkovat

vědění,

společnosti,

a to nejen tím, že se liší míra institucionalizace

ale i odlišným vkládaným

logickou soudržnost

světa

jeho

věděním. Vědění,

nositelů,

znamená být

které jediné nám může
zasvěcen

do kontextu.

Teprve v důsledku toho, že lidé jsou obeznámeni s kontextem, se mohou navzájem
interpretovat. Znát kontext znamená porozumět zamýšleným
může

slovo kontext dosahovat významných

nuance,

vyjadřované například

adresáta atd., je mnohdy možné

mimikou,
začít

sdělením.

rozměrů především

V tomto slova smyslu

v časové

perspektivě.

časovým zařazením, způsobem sdělení,

chápat až ve chvíli, kdy jsme

obeznámeni s každodenním všedním chodem dané

dostatečně

Jemné

zvolením

dlouhou dobu

společnosti. "Porozumět kultuře

jiných lidí

znamená odhalit jejich normálnost, aniž bychom umenšovali jejich jedinečnost.,,157 Je nutné
docílit "obeznámenosti se světem představ, v němž jsou jejich činy znaky",158 abychom mohli
zachytit zamýšlená sdělení. Plný význam sdělení,
se mnohdy vyjeví až po
či

náročném

vyjadřovaný

skrze konkrétní folklórní útvar,
společností

a dlouhodobém procesu sbližování s odlišnou

kulturou.

Chceme-li se

přiblížit

takovému

způsobu

uvažování, je

třeba rozšířit

zorné pole

zjišťovaných

informací a neomezovat se na realizaci kulturních forem. Taxonomií pouze kulturního
inventáře
členy

nedosáhneme možnosti "konverzovat" s nositeli odlišné kultury,

nemají nikdy význam samy o

sobě;

jejich význam je

závislý na historii a kulturním kontextu, z druhé strany na

,poziční'

struktuře

neboť

"jednotlivé

a je z jedné strany

systému, v němž je jim

dáno fungovat".159 Netaxonomní přístup vede k užšímu zaměření lokálnímu, neboť abychom
obstáli

při osvětlení

životních souvislostí, je nutné se

hlouběji ponořit

do jedné konkrétní

situace skrývající nezjevné souvislosti. Konkrétnosti se však nevyhneme ani v případě takto
podrobné etnografické či folkloristické studie. Zúžení se bude projevovat pouze oklešťováním
tematickým. Abychom mohli vypovídat o
koncentrovat na jeden jev

či

určitém

folklórním jevu

formu. Teprve pak lze podávat

zasvěceně,

přesvědčivé důkazy

je

o

třeba

se

způsobech

transformací a příčinách jejich podob.

156
157

Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d.
Geertz, Clifford, cit. d., s. 23.

158

Tamtéž, s. 24.

159

Lévi-Strauss, Claude, cit. d., s. 85.
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To ovšem neznamená zcela rezignovat na ukotvení lokální situace v okolním

dění.

Naopak "právě z napětí mezi nimi vyvěrá zvláštní dynamika historických procesů".160 Jde o
to

zaměřit

se na "praxi

subjektů"

v momentálním

tím se rozkrývá vzájemné prolínání

uspořádání světa,

různých skutečností

které je jim určeno.

a odhalují se

Právě

způsoby utváření

nonnálnosti, které jsou skryté pod pokličkou "velkých dějů". J. Kandert popisující vesnice na
středním

Slovensku mluví v tomto smyslu o dvou "horizontech", které se

- mikrosystému

vnitřním,

vesnickém, a makro systému

"Tyto dva systémy fungují na

různých

vnějším,

vzájemně

prolínají

za vesnickým horizontem.

principech, jsou ovšem

nejrůznějšími způsoby

propojeny a existují vedle sebe v jakémsi, udržitelném soužití', jehož jsou si nositelé obou
systémů dobře vědomi.,,161 Skrze střetávání se makro- a mikrohistorie se odhalují životní

postoje -

skuteční tvůrci

jednali tak

či

lidských

dějinných příběhů,

kauzality kulturních

onak pod tlakem životních okolností nebo

měli

procesů.

"Jestli lidé

možnost svobodné volby mezi

různými možnostmi - to jsou otázky, které rozhodují o významu určitých dějů,,162 a
nezavádějí

ke schematizaci konkrétního kulturního

inventáře.

Odlišné pojetí tradice, navazující na obecné principy fungování lidské

společnosti,

odkrývá další roviny a možné výkladové rámce pro to, co nazýváme tradicí. Nejde již o
podchycení formy

či

výtvorů,

podoby kulturních

ale o postihnutí dynamického a plastického

sociálního pole, "toho co, Arjun Appadauri (1995) nazývá ,schopností

vytvářet

kterou má místní komunita' a dále tím, co Reidar Gronhour (Grounhour 1974,
nazval, ,vlastní dynamikou sociálních polí', tj. schopnost místního
kontexty plné

významů

pro aktivity svých

členů

a

vytvořit

kontexty,
část

2:16)

společenství vytvářet

dynamiku

nepřevoditelnou

na

dynamiku jiného sociálního pole". 163 Nutí nás pokládat si otázky, jakým způsobem
rekonstruuje

člověk

své životní souvislosti,

proč

útvarů

Tímto zpracováním folklórních

a jak jednal za daných podmínek.
se již však dostáváme za hranice možností

metodologií etnografie a folkloristiky, které se tradicí zabývají z jiného úhlu pohledu. Folklór
pro

potřeby

folkloristiky je

jistě třeba

rozlišit od tradice pro popis kultury. V zájmu

vědy

etnografické a folkloristické jsou konkrétní útvary folklórní-lidové tradice, tak jak jsme si ji
definovali v předešlých kapitolách, podléhající specifickému formálnímu kánonu. Není
v jejich kompetenci podávat interpretace
společnost.

Jejich zájem se

soustřeďuje

zaměřující

se na ukotvení a roli tradice pro jedince a

na zjevné funkce, které folklórní útvary ve

společnosti

Dtilmen, Richard van, cit. d., s. 41.
Kandert, Josef, cit. d., s. 244.
162 Dtilmen, Richard van, cit. d., s. 84.
163 Haukanes, Haldis: Velká dramata - obyčejné životy. Postkomunistické zkušenosti českého venkova,
Praha, Sociologické nakladatelství 2004, s. 86.
160
161

,
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plní, jako je estetická, informativní, moralizující, magická, zábavná atd. Tyto funkce jsou
však

často uzpůsobené

Nevyjadřují

plnou

šíři

prvků.

schematizaci materiálu pro možnosti srovnání formálních

nosných témat obsažených ve folklórním díle. I v případě, že obsahují

internacionální srovnání (viz kapitola 2.2.), není v jejich konceptuálním pojetí lidských
výtvorů

prostor pro

vysvětlení

a zasazení daného jevu do odlišných logických

systémů.

Nemohou pojmenovávat procesy přesahující jejich spíše uměnovědné zaměření.
Je nutné reflektovat, že nejenom informátor, ale i "informovaný" zastupuje svou
tradici. Jak v etnografii, tak v antropologicky
uplatňovanou

horizontů

zaměřených přístupech

určující

skloubit

badatelovu logiku do mnohovrstevnaté reality, která vždy znamená "splývání
dvě

nesourodé tradice - tradice

základě

mediace tradic etnografa a

tradice badatele a nativního". V praxi se setkávají

zjišť ovaná

je

a tradice akademická: "Význam se rozvíjí na

nativního.,,164 Samozřejmě právě akademik by se měl snažit o překlenutí této kulturní bariéry.
Výsledek této jeho snahy bude

zároveň

do

značné

míry předurčen jeho stávajícím "žitím již v

tradici". Provozování vědy určuje to, "o jaký druh intelektuálního úsilí se jedná", 165 respektive
jeho chápání, typ a rozsah
výklad. "Pro

porozumění

vstřebání

je tedy

teorií, které hodlá uplatnit, mu již

důležité

předem

vždy vyjít od toho, jak rozumíme,

diktují i

neboť

tím je

určováno to, co poznáváme.,,166 I etnografický přístup předurčuje rozumění. A v rámci něho

není mnoho prostoru pro nezjevné. Podstatný rozdíl je v tom, že jeden
v nové situaci, aby mohl pojmenovat hranice
druhý vyjímá jednotlivé

předem

vymezené

objektů

části

vědec

se snaží vyznat

skrze význam, který nesou. Zatímco

reality. Oba postupují dle své logiky. Oba

principy jsou obhajitelné, ale nesourodé.
Folkloristika i etnografie jsou jedním ze

způsobů,

jak se chápat objektivací

světa,

a

sami ho tak objektivují. Výsledkem jsou texty zaplňující místo v jiném druhu tradice, než je ta
folklórní. Podle Diltheye je veškerá lidská

činnost

zvnějšněna

v kulturních výtvorech. V souladu s diltheyovskými propozicemi

nebo

zpředmětněna

představuje

obecný proces

externalizace lidské aktivity v kulturních výtvorech jakousi paralelu intence, již autor
externalizuje v textu.,,167 Etnografii a folkloristice je vymezen určitý prostor v rámci ostatních
věd

zabývajících se kulturou a sociálním

prostředím člověka.

Pro rekonstrukci životních

souvislostí je potřeba přihlédnout k jiným diskursům.

Vrhel, František, cit. d., s. 21.
Geertz, Clifford, cit. d., s. 15.
166 Tošner, Michal, cit. d., s. 43.
167 Vrhel, František, cit. d., s. 45.
164
165
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Návraty duší
Návrat duše

zemřelých
zemřelého

jsou jistou personifikací po smrtného života jednotlivých kultur.
po jeho smrti

odehrávající se po selhání fyzického
i

vzdálenějších,

jako nevyhnutelnou

způsobu zpřítomnění

vyjadřuje,

těla. Zpřítomňuje
součást

života.

jsou

uspořádány děje

smrt vlastní i smrt jiných lidí, blízkých

Můžeme

"umístění"

faktu smrtelnosti, jehož

způsobem

jakým

v

tedy mluvit o revenantech jako o

životě

je jednou z nejdůležitějších

externalizací.
Důležitost

lze smrti připisovat z důvodu nevyhnutelnosti - je absolutní, a co se
nepřekročitelné.

ní, je hypotetické -

Nenávratnost lidí je

děsivá.

děje

za

Heidegger používá pojmu

"bytí-k-smrti,d68 (Sein-zum-Tode) pro označení toho, že smrt je možností nic oty, a tudíž je
bytostnou úzkostí.1 69 "Zkušenost se smrtí jiných lidí a následné očekávání vlastní smrti
vytváří

pro jedince mezní situaci par excellence. Nemusíme snad

znamená pro realitu každodenního života, která je považována za
]
hroz b u [ ....

zdůrazňovat,

že smrt

samozřejmou, nejděsivější

,,170

Člověk má tu výhodu i nevýhodu, že může být o nevyhnutelnosti vlastní smrti

obeznámen a po celý život s ní konfrontován,

ať

chce nebo nechce, skrze

prostředek

a sice skrze jazyk, skrze kulturu. Smrt jako

související

přesah

civilizaci,

určuje či určoval

důležitá součást

do nehmatatelných transformací po smrtného

kultuře, společnosti opředen nějakým

i významy jiných jevů,

Přítomnost

smrti slouží k

dějů

nejsilnější

většinou

kulturní

života a s tím

byl a je v každé

významem, respektive realitou, a velmi

často

a činů.

obhajobě

toho, že "veškerá realita má

svůj

lidský

význam",171 podává důkaz "hodnoty lidské existence",l72 a většina společností ji tak chápala.
Není

důležité,

konceptů.

či

metafyzických

"Všechny legitimizace smrti musejí splnit tentýž zásadní úkol - musejí jedinci

umožnit žít ve
z vlastní

zda je smrt pojata do mytologických, náboženských

společnosti

očekávané

i po smrti významných druhých a

alespoň

zmírnit jeho strach

smrti natolik, aby mohl nadále vykonávat povinnosti každodenního

života.,,173 Zpřítomnění smrti jako životní reality je určující pro život. Jakým způsobem je
smrt

zpřítomněna,

již záleží na konkrétním

"vědění",

do kterého je zasazena. Smrt propůjčuje

Heidegger, Martin: Bytí a čas, Praha, Oikúmené 2002, s. 275.
Viz Elders, Leo: Filozofie přírody Ll sv. Tomáše Akvinského. Přirozenost, vesmír, člověk, Praha,
Oikúmené 2003, s. 329.
170 Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 101, 102.
171 Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 104.
172 Tamtéž, s. 104.
173 7'
'v
Lamtez,
s. 102 .
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životu jeho smysl, je-li do
větší

sehrávat
smyslu

běžné

roli, než se

něj patřičně včleněna.
může

Zahrnutí smrti do životní reality

zdát. Nedostává-li se takového

každodenní reality se naklání. Bez

něj

může

"vědění", ospravedlnění

se všední realita

může

stát v každé

situaci mezní, získává vyhraněný význam.
Je zcela

zřejmé,

že víru v duši

zemřelých

a dle toho konceptualozovaný po smrtný

život nelze považovat za výjimečné specifikum Romů, ale spíše za kulturní univerzálii,
podoby smrti a

představy

o

životě

po

něm

se

výrazně

ačkoli

liší a lišily. O "legitimizacích smrti" ze

všech období i regionů máme již mnoho velmi podrobných informací. 174 Pro nalézání analogií
s vírou

Romů

časových

v návrat

zemřelých

není však

třeba

ani místních. Víra v návrat duše

obracet pozornost do velkých dálek

zemřelých

byla zaznamenána v rámci

etnografických studií v průběhu minulého století na Slovensku i v Česku. Na základě těchto
etnografických popisů je patrné, že jak na Slovensku, tak v Česku byla ještě v průběhu
minulého století víra v revenanty v některých agrárních lokalitách

rozšířena.

"Dominantou

úkonou, následujúcích vzápatí po úmrtí, je strach zo zomrelého. Pozostalí sa snažia

zabrániť

jeho negatívnému vplyvu na rudí i majetok, a to roznými sposobmi: purifikují zomrelého,
resp. okolie, usilujú se

zamedziť

jeho vplyvu magickými prostredkami,

mechanickými prostredkami, na druhej strane se snažia

urahčiť

zomrelého nevyhnutnými potrebami a vobec snažia sa ho

uctiť

znemožniť

mu návrat

duši odchod, zaopatrují

tak, aby mu sami nezavdali

príčinu k návratu.,,175 Na středním Slovensku, uvádí ve své knize J. Kandert, nazývali

obyvatelé duše

nešťastně zemřelých

"cizích", ale i duše známých a příbuzných "mátohy". Ve

folkloristické studii Bájesloví slovanské podává Jan Máchal výklad k jednotlivým folklorním
podobám démonů a monster, jako jsou víly,

bludičky,

jezinky, diví mužové a domácí skřítci a

šotci, a dochází skrze etymologie slova způsobů jejich používání často k zjištění, že

původně

tyto bytosti ztělesňovaly duše zemřelých předků. 176
I ostatní zvyky spojené s pohřbem
studií v podstatě velmi podobné

těm,

či zaopatřováním

duší

zemřelých

jsou dle

které v současnosti realizují Romové.

těchto

Především

na

174 Viz Schmitt, Jean-Claude, cit. d.; Gennep, van Arnold: Přechodové rituály - systematické studium
rituáht, Praha, NLN 1997, s. 136-153; Svět živých a svět mrtvých, Praha, Česká orientalistická
společnost 2000, s. 28; Eliade, Mircea: Dějiny náboženského myšlení, !, II" Praha, Oikúmené 1996;
edice Náboženské tradice světa v nakladatelství Prostor; Coulanges, Fustel de: Antická obec, Praha,
Sofis 1998.; Máchal, Jan: Bájesloví slovanské, Olomouc, Votobia 1995; Svátek, Josef: Zlomky Z české
demonologie v zrcadle lidových skazek a pražských pověstí, Praha, Havran 2000; Beranová,
Magdalena: Slované, Praha, Panorama 1988 atd.
175 Filová, B. a kol.: Vlastiveda - Slovensko - rud II, Bratislava, Obzor 1972, s. 1001, 1002.
176 Máchal, Jan, cit. d.
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Slovensku byly
současnými

činnosti

spojené s úmrtím

člověka téměř

identické, srovnáme-li je se

romskými, jak jsou popsány například ve výše pojednávaných článcích.
některé

Pro srovnání uvedeme

důvodu,

Slovensko a to z toho

především

základní prvky, které jsou charakteristické

pro

že veškeré hlavní pramenné materiály, které budou

v souvislosti s Romy dále zpracovávány, pocházejí z východního Slovenska. Tedy abychom
se drželi

patřičného

znamením

většinou zprostředkovaným

úkazy jako

například

kontextu.

Příchod

smrti je na Slovensku ohlašován specifickým

skřípáním dveří,

boucháním oken,

smrti se obrací zrcadlo, protože kdyby se v něm

a musejí být zničeny včetně slámy, na které

noze bylo
zemřelého

za

člověka

stejně

jako v některých romských osadách

dvěma

dveří

se

třikrát

bdění

u mrtvého -

srdci

či

dušemi.

Při

zaklepe truhlou o trám
stejně jako

u

Romů

sama ukázat. Po

zemřelý

způsobem,

upraven, jsou

smrti, byl považován

směřovat

rozloučil.

Působení nebožtíků

příchodu

jak zamezit

patřičné příznaky

aby se mrtvý

vartování.

přijde

ležel. Dokonce i mačkání prstu na

vynášení musí vždy

dveří,

neobvyklými zvuky a

mohl by se vracet. Otvírají se

kterými byl

dotyčný

po smrti. Taktéž mrtvý, který neprojevoval
se

nebo se smrt

viděl zemřelý,

Prostředky,

okna, aby nic nebránilo v odchodu duše.
nečisté

zvířat či

neobvyklým chováním

dveřím.

nohy ke

Po úmrtí se

bylo

středem

U

pořádalo

pozornosti

při pohřbu a "jejich významem bylo hlídání u mrtvého".177 Tzv. plačky byly opředeny

okázalým projevem smutku, byly dokonce zvány profesionální
zajišťovaly vyjádření
zemřelého.

hostinu

Stejně

smutku.

tak se

uspořádala

Po odchodu této sešlosti byl na

přijít

Projevům

podívat zesnulý.

stůl

plačící

ženy,

"plačky",

které

hostina, kam byli zváni všichni známí

položen chléb a pálenka, protože se má na

víry v duše

nejednotnost. Konkrétní úkony se od sebe mohly

zemřelých

regionálně

je

připisována nepřesnost

a

odlišovat a regionální podoby

pohřbů se mohly odlišovat kombinací konkrétních úkonů. 178

N a podobu

pohřbů

povolení pohřbu žehem

179

a

činností

spojených s vírou v duši

zcivilnění pohřbů
rozloučení

častější

církevní pohřby do

byly církevní

se zesnulým.

velký význam

Vatikánem v roce 1965 a zavedení občanských pohřbů po válce.

Obojí mělo za následek zavedení pohřbů do anonymního
zesnulého. Do té doby

zemřelého mělo

Před

země.

prostředí

I

přes jednoznačně

obřady oblíbenější, neboť

zavedením

krematorií bez

poskytovaly

"občanského" pohřbu

přítomnosti

politický tlak na

intimnější způsob

byl kladen nátlak na podobu

Kandert, Josef, cit. d., s. 188.
178 Veškeré tyto informace pocházejí z knih: Pilová, B. a kol., cit. d.; kol. Československá vlastivěda
díl III - Lidová kultura, Praha, Orbis 1968; Nahodil, Otakar - Robek, Antonín: České lidové pověry,
Praha,Orbis 1959.
179 Pokud se koná pohřeb žehem, ať už církevní či občanský, přesunuje společnost vždy rovnou do
krematoria.
177
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pohřbu

i ze strany církevní,

například

kladen na ceremonii v kostele.
hlavně

Přesto

byly zakazovány okázalé

se ale podoba

pohřbu

i v rámci transformací se mohly praktikovat
kromě

význam. Církev
výkladem a

přerod

zásadním

původní

pozvolnější. Občanský pohřeb

a hlavní

důraz

byl

způsobem nezměnila

původní činnosti,

toho mnohdy transformovala

byl díky tomu

plačky

jimž byl

a

přikládán

podoby svým vlastním

zase napodoboval stávající

obřad církevní/ 8o ale "největším nedostatkem občanského pohřbu (do země) byla absence
Přidám-li

vhodné místnosti.

k tomu nekvalitní

řečníky,

je celkem pochopitelné, že

občanský

pohřeb byl hodnocen jako ,prázdný', ,odbytý,.'d81

Již v před válečných letech byl však rozdíl mezi

převažující

podobou církevních

obřadů na Slovensku a v Česku. V Česku byl oproti výše uvedenému popisu z Vlastivědy 182

platnému pro slovenský kontext více
hlavně

se lidé

uplatňován

modlili a zpívali náboženské

ráz náboženský.

písně. Někde

Při

"vartování" u zesnulého

se uchovávalo vzpomínání na

zemřelého a "ojediněle u mužů hra v karty". 183 Do rakve se dávaly náboženské, a nikoliv

praktické předměty, které by měly sloužit osobním potřebám zesnulého.
Po druhé světové válce v Česku postupně převládl pohřeb občanský. "Přesto se
modlení

někde ještě

stále koná, a to

buď

doma nebo i jinde,

většinou

in absentia

zemřelého.,,184 Namísto toho se však začala zdůrazňovat okázalost dlouhodobého smutku -

zdokonalovala a zvýrazňovala se místa, kde zemřelému bylo dáno přebývat po smrti. 185
Oproti

předešlým dřevěným, později

budovat pomníky.
silnější

Rozšířil

betonovým

se tak zvyk

křížům

s destičkou se jménem se

dříve uplatňovaný

začaly

pouze ekonomicky a mocensky

populací, tedy šlechtou, církevními představiteli a královskou rodinou.
Poválečná

pro další

činnosti

léta byla tedy

zřejmě přelomovým

obdobím pro podobu

pohřebních ritů

i

a významy s nimi spojené. Z výzkumu, který probíhal v sedmdesátých

letech v severovýchodním Česku, je zřejmé, že lidé tuto transformaci tradice dokonce i
reflektují,

neboť

se odehrála v průběhu

poměrně

krátkého

časového

období a byla výrazná,

Základní kostrou církevního pohřbu byla cesta z domu zemřelého do kostela. Po krátkém posezení
v domě zemřelého se začal církevní obřad výkrop. V kostele pokračoval obřad mší a posléze se průvod
přellÚstil z kostela na hřbitov.
181 Heroldová 1.: Některé výsledky dotazníkové akce "Smrt, pohřeb, vzpollÚnkové slavnosti za mrtvé
(obřady, obyčeje a pověry)" v severovýchodních Čechách a na jižní Moravě. In: Národopisný věstn{k
československý 1987, č N (46), ČSAV, Praha, s. 19,20.
182 Pilová, B. a kol., cit. d., ale též viz Československá vlastivěda III - Lidová kultura, cit. d ..
183 Heroldová, 1., cit. d., s. 24.
184 Tamtéž, s. 24.
185 Což je ovšem proces probíhající komplikovaněj ším způsobem během celého středověku.
Samozřejmě okázalé hrobky hlavně šlechtických rodů se stavěly v rámci kostelů již v hlubokém
středověku. Souvisí to právě s konceptualizací smrti a způsobů formulování vzpollÚnek stejně tak jako
se sociálním uspořádáním společnosti. Viz Schmitt, Jean-Claude, cit. d.
180
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provázena silným politickým tlakem shora. 186 Největší změna pak nastala v sedmdesátých
letech po církevním povolení pohřbu žehem, kdy se za stávajících podmínek občanský pohřeb
ustálil jako v mnoha ohledech
postupující modernizace
součást obřadu.
začaly

házet

třicátých

Další změny, které byly zaznamenány, se týkaly i

Rakev byla vezena, a nikoliv nesena,

postupně

Veškeré úpravy

nabýval

průvod

Z výše

na hřbitově a po

řečeného

a vírou v duše

obřad

čímž

u hrobu a místo

zemřelého začaly

let. Církevní obřad se tedy rozdělil do

v kostele,

obřadem

obecně.

Na významu

květiny.

pohodlnější.

vykonávat

několika částí:

výkrop,

je patrné, že

ještě

zemřelých téměř

země

pohřební

průvod

skončení pohřbu pohoštění smutečních

důležitá

zanikla

se do hrobu
služby už od

do kostela, mše

hostí.

donedávna byla tradice spojená s pohřebním

identická s tím, jakje realizována současnými Romy

žijícími v Slovenské a České republice. Mnoho obdobných rysů bychom nalezli i při
srovnávání i s jinými kulturami. Z předcházejícího popisu je snad
v duše

zemřelých

naprosto nelze pokládat za romské specifikum. Z našeho

do "záhrobního života" v různých dobách a v různých
zemřelých

a jistá prostupnost mezi

Je více

způsobů,

oběma světy je

systémů,

tedy studiu prezentací a

věrouk

stručného

že víru

exkursu

lze soudit, že víra v duše

univerzální.

které do sebe pojímaly

zabývat se "obrazy" jednotlivých
Podrobnější

společnostech

čelit.

jak lze tomuto náporu univerzálnosti

"ikonografii legitimizace" smrti,
propracovanosti

dostatečně zřetelné,

Lze se

stupňům

"nadpřirozené"

síly

věnovat

organizace a

ztělesňující

smrt,

a jejich vzájemnou provázaností i odlišností.

srovnání by však vyžadovalo mnohem

konkrétnější

informace, jak bylo

řečeno

v předešlých kapitolách. Pokud si nebudeme klást za cíl historicko-folkloristickou analýzu
pátrající po modifikacích jednoho jevu nebo jeho modifikací
podstatné se

vůči

univerzálnosti

mohlo být zajímavé, jeho

"obrazů

potřebnost

uvnitř

jedné lokality, není

smrti" vymezovat. Takové studium by však

a potenciální

přínosy

jistě

byly již uvedeny v předešlých

kapitolách (viz kapitola 2.2. a 4.3.).
Dalším možným
lidské do

jedněch

"vědění"

o

světě,

a

způsobem,

těch

jak se obrnit proti návalu jednotvárnosti,

samých kategorií, je ujmout se tradice jako

zplošťující

způsobu

jako "toho co, Arjun Appadauri (1995) nazývá ,schopností

vše

nabývání
vytvářet

kontexty",.187 Hledáme-li kontexty, je třeba znát kódy, které texty vytvářejí. Kódy, které

186 "Dopisovatelé většinou uvádějí, že se ,věřilo', ,dělalo', ,konalo se ještě na kopanicích', ,dnešní
generace nevěří', ale některé pověrečné praktiky se ještě konají." Heroldová, I., cit. d., s. 47.
187 Haukanes, Haldis, cit. d., s. 86.
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vytvářejí

"vědění"

smysl textu -

smysluplnosti. Hledat "význam události mluvení, nikoliv

událost jako událost, nikoliv samu událost mluvení, ale to co se mluvením ,říká'. ,.188
řečeno,

Jak bylo

kultura je koncentrovanou lidskou zkušeností, kolektivní

pamětí.

Souvisí s minulou historickou zkušeností, kterou strukturuje a převádí do momentálního stavu
své

paměti.

Dynamika

nebo hierarchickým
některých textů

změny paměti

uspořádáním

přeřazováním

-

je

umožněna buď
třeba

toho, co je

do

ne-textů.

kvantitativním

nárůstem poznatků,

si zapamatovat, nebo zapomínáním

Abychom mohli uchovávat paměť, je nezbytné

znát kód pro to, co zapomenout. Shledáváme-li dynamiku kultury v kódu pro

paměť

a

zapomínání, dostává se do centra zájmu to, co si konkrétní tradice vybírá ze všech množných
variant nových
nabízených
Diilmen:

textů

a poznatků, kterými je obklopena. Co si pamatuje a co zapomíná z nově

vědomostí

"Právě

a nových interpretací a co tak utváří její "vědění". Jak píše Richard van

tento aspekt osobní

vůle

v dějinách

způsobuje,

že nic

nemůže

být

předvídáno, neboť přijetí a odmítnutí jsou k sobě v dialektickém vztahu. 189"

I když je

pravděpodobné,

rezidua kulturních forem neromské

společnosti,

její dynamické stránce a shledáváme
a obnáší

svůj

současných

že mnohé ze

tradičním

smysl - texty mají své kódy.

tradovaných kulturních jevů jsou

určující,

není to

pokud tradici sledujeme po

to, co je aktualizováno v každodenním
Původ

kulturních

textů

životě

je irelevantní. Není

podstatné, zda Číňané, Indové nebo staří Slované hostili své mrtvé stejně jako Romové či ne.
Chápeme-li tradici jako dynamický proces, ve kterém se promítá vztah jedince a
nabízí se jako zásadní otázka, jak
Vypsáním všech podob

mulové nacházejí.
Romů

mulů

člověk

společnosti,

aktivoval svou tradici, aniž by se uzavíral novému.

a činností s nimi spojených pouze opisujeme formu, ve které se

Nejdůležitějším

konstituujícím prvkem pro

zviditelnění

a přiblížení tradice

nejsou jednotlivé konkrétní zvyky ani fakt, že k nim na návštěvu docházejí mulové, ale

jaké kauzality se

například

skrze muly

můžeme dočkat.

jako neadekvátní a nerozumnou víru, ale jako
konceptualizaci smrti (a tedy

To však

přirozenou

světa,

lidského života) -

třeba

se v našem

předpokládá

autoritu, která
vytváření

podat je nikoliv

ztělesňuje

konkrétní

a navazování kontinuity

lidského života.
Jediné, proti
převládající

čemu

nevíry v duše

je

zemřelých

v současné

která poznamenává momentální kontext a

vůči

případě

vymezit, je pak stávající situace

české

převážně

a

i slovenské

níž mulové vyvíjejí svou "sílu

tradice. Tedy jde o to charakterizovat procesy, jimiž se ustanovilo

188
189

společnosti,

obránců"

současné převažující

Geertz, Clifford, cit. d., s. 30.
Diilmen, Richard van, cit. d., s. 4l.
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chápání smrti, a na pozadí toho
společnosti,

vysvětlit

principy a kauzalitu, kterými se mulové udržují ve

jež je zavrhla do realit nadpřirozených, imaginárních a hypotetických.

5.4. ŽIVÁ TRADICE - OBHAJOBA POVĚRY

Událost smrti druhého i vlastní

vědomí

smrti je jednou z krajních situací života, vymyká se

všednosti, každodennosti. Je to zvláštní událost jednoho konkrétního okamžiku, který
zpřítomňuje požadavek, "abychom se vzdali všech myšlenek na cokoli pohodlného", 190 jak to
Autoři

formuloval KarI Jaspers, který pro tento moment použil pojmu "mezní situace".

knihy

Sociální konstrukce reality191 užívají tohoto pojmu "mezní situace" v širším slova smyslu pro
přesahuje

cokoli, co

všední realitu všem

a je v kontrastu s každodenní, všední realitou. Rozlišují každodenní,
zřejmou

a

čitelnou,

Způsob osmyslnění, zhmotnění či

nejvyšších legitimizací

nadřazené

a tzv.

nadřazenou,

vyhraněných

týkající se

oblastí.

legitimizace smrti popisují jako "základní vlastnost

reality každodenního života, jíž je schopnost

zmírňovat

strach.,,192 Fakt smrti je zde postaven jako nadřazená a vyhraněná realita ztělesňující
symbolické

světy,

které "zahrnují

řád

v jeho symbolické celistvosti [ ... ], odkazují na jiné

skutečnosti, než jsou skutečnosti každodenní zkušenosti".193 Je součástí symbolických světů,
neboť

ohrožuje realitu samotného života, je hrozbou, "která neustále

zlověstně

probleskuje na

periferii každodenního života".194 Začlenění smrti do hierarchií různých oblastí reality,
kterým se stává srozumitelnou a

méně děsivou,

udržuje celistvost

světa

a život jako celek

v něm činí subjektivně věrohodným - "dává řád subjektivnímu chápání životní zkušenosti". 195
Zaujetí "místa" faktu smrtelnosti v lidském
vždy zajisté jedním z nejzávažnějších
hierarchií

různých

realit nemusí však být
dostatečně

uvedeného popisu je snad
"nadpřirozené",

způsobů

"magické"

či

v širším komplexu kultury

externalizace

odkloněno

světa. "Umístění"

"spirituální"

společnostech

zůstane

smrti v rámci

od chodu každodenního života. Z výše

patrné, že to, co naše knihy a
představy

komponentu pro konstituování hodnot života u
civilizacích, kulturách a

životě

o onom

většiny

učebnice

světě,

opisují jako

znamenalo

kultur na tomto

byla smrt pojata do kulturních

světě.

ústřední

V mnoha

konceptů právě

Elders, Leo, cit. d., s. 328; viz Jaspers, KarI: Philosophie II, III, Mtinchen-Ztirich 1973.
Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d.
192 7'
'v
J.amtez,
s. 102 .
1937'
n
J.amtez, s. 98 .
194 Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 99.
195 7'
'v s. 98 .
J.amtez,
190
191
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"znormálnění"

procesem jejího
Něco

vědomí

- tím, že

smrti bylo zapojeno do každodenního života.

jiného je všednost ve smyslu každodenního úmrtí a

něco

jiného je blízkost, tedy

obyčejnost smrti jako součást života. Očekávání smrti je "mezní situací" par exellence,196 jak
říkají

Berger a Luckman v knize Sociální konstrukce reality, ve smyslu Jaspersovy konkrétní

zvláštní zkušenosti jednoho okamžiku. A však
"vyhraněných"

realit oproti té "všední"

uplatňovaných konceptů

zařazení

může způsobit

této "mezní situace" do oblasti dalších
zkreslení,

zapříčiněné

vlastní projekcí

spojených s podstatou samotného metodologického diskurzu a

v souvislosti s tími s vlastním "věděním" o smrti.
Teoretický
významy"

vědecký

představuje

koncept rozlišující mezi "objektivní realitou" a "subjektivními

jeden ze

způsobů

chápání se

je specifický tím, že reflektuje kulturu jako způsob
o

sobě příkladným způsobem "zvnějšňování",

člověka

světa, způsobů

vytváření

lidské externalizace, který

reality.

externalizace

Vědecká

světa, neboť

analýza je sama
"sama redukce

na statut objektu je možná jen uvnitř kulturního života, který ji zahrnuje do své totální

praxe".197 Vědecká logika vytváří typ pravdy, který je bytostně spjatý s její metodologií.
Verifikace -

souznění

determinací

"přirozeného" světa.

"přirozený svět"
světa".

s pravdou - probíhá uplatněním vlastních metodologií, které jsou samy

pomocí

vědění,

Dostáváme se do situace, kdy naším cílem je popsat

které je fakticky založeno na popírání tohoto

To, co považujeme za platnou

po smrtného života, tedy

přisuzování

součást

"našeho

přirozeného"

"přirozeného

vnímání smrti a

subjektivního charakteru oblastem

přesahujících

fyziologické definice smrti, je považováno za nepřirozené.
Samotné

označení

jednotlivých kulturních

a vypreparování

faktů,

a stejnou

"vědění"představuje

měrou

i

člověka.

Tento

redukci tohoto

světa,

způsob vytváření

ale i

reality je

"specifickou možností lidské osobní reflexe nad životem a druhými, nad strukturou prožitků a
jejich smyslem",198 založenou na stanovisku, "že pouze matematizovatelný aspekt je
,objektivní' a že vnímané kvality jsou toliko , subjektivní"'. 199 Této redukci na objekty nutně
předchází představa
vědecké

možnosti dosažení shody s "pravdou", se

"objektivity" vyplývá z

přesvědčení,

že jakýkoliv řád lze

"skutečností". Představa

vysvětlit,

a tak sjednotit na

nějakém "absolutně ,jasném' apodiktickém základu",z°o Tvrzení, že po smrti nic nenásleduje,

se tedy zakládá na dokazování pravdy popřením

"přirozeného" světa:

"Smrt je úplná, trvalá a

Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 101, 102.
197 Ricoeur, Paul: Život, pravda, symbol, Oikúmené, Praha, 1993, s. 28.
198 Bělohradský, Václav: Přirozený svět jako politický problém. Eseje o člověku pozdní doby, Praha,
Československý spisovatel 1991.
199 Ricoeur, Paul, cit. d., s. 26, 27.
200 Bělohradský, Václav, cit. d., s. 66.
196
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ireparabilní ztráta vědomí.,,201 Moderní věda postulovala ne-reálnost po smrtné existence skrze
dokazatelnost fyzické smrti.
člověku

Mluvíme-li o

jako o objektu, je jeho

jsou zahrnuty i pocity bolesti ze smrti,

nutně

přirozený svět,

odsouzen k subjektivitě,

Lebenswelt, ve kterém

neověřitelné

kauzalitou. Rozumová kauzalita - fyziologie smrti - je rovna platné

rozumovou

pravdě. Vědecká

logika

"přiřkla přirozenému světu roli toho elementu, jehož popřením se vykazuje pravda,,.202

Koncepty smrti,

přesahující

její fyziologické procesy, tak byly odsunuty do oblasti

subjektivního, a tedy ne-objektivního
skutečnost,

se stalo

neskutečným.

světa.

To, co

přesahuje

empiricky dokazatelnou

Duchové mrtvých jsou tedy výmysl lidské imaginace a

"nekrangalie,,203 zvukový, zrakový, hmatový či megalomanický blud. Ne-objektivita jiných
konceptů
něco

smrti než biologických se stala

jiného, je to

označeno

za "víru" či okultismus. Je to jeho
světu.

objektivnímu, empirickému
o démonech Altaje:

"Při

součástí "přirozeného světa".

Jak píše

Luděk

vědomě

Pokud

někdo

tvrdí

udržovaná nadstavba k

Brož ve své diplomové práci pojednávající

svém pobytu jsem byl šokován neustálou

přítomností

smrti, které

jsme si alespoň v českém kontextu, zvykli říkat nepřirozená, zbytečná.,,204
veřejné,

Pojetí smrti jako všední,
přinejmenším současnému

umírajícího se stala
zařízení.

Smrt

"experimentální"
přemožena

však

vědou

nicotností

není

přebírají

se stala neúspěchem

zařazením

"racionalizace"smrti se
věnoval

kterou

am

pouze do
pro

vyjadřuje

převážně

vzdálené.

Přítomnost

anonymní instituce, nemocnice a jiná sociální

být nevyhnutelným a

konstantou

tedy blízké a známé události je

evropskému kontextu bezesporu

zátěží,

přestala

obyčejné,

přirozeným

lékařů.

jevem. Fyzická smrt definovaná

Byla odstraněna z veřejnosti,

přírodního řádu světa.

euroamerickou

kulturu.

"vědění"

Takové
K

neboť

postupnému

o smrti
procesu

ve své knize francouzský historik Phillipe Aries, který

"historii smrti" v euroamerické kulturní tradici rozsáhlou studii, kde popisuje

znevšednění

smrti od raného

středověku

Ve své knize

podrobně

procesů

průběh

až do dnešní doby. Dospívá k názoru, že postupným

procesem smíšeného vlivu christianizace
racionalizací fyziologických

byla

obřadů

a

představ

smrti, se přerušil onen

spojených se smrtí, a posléze

"důvěrný"

vztah člověka se smrtí.

rozebírá jednotlivé kauzality chronologicky a

vyděluje několik

základních období, která obnášela konkrétní modality smrti. Smrti se

prostřednictvím

201 Vondráček, Vladimír - Holub, František: Fantastické a magické Z hlediska psychiatrie, Bratislava,
Columbus 1993, s. 188.
202 Bělohradský, Václav, cit. d., s. 67.
203 Okultisty nazývaný jev "nekrangalie", který vystihuje jev popisovaný psychiatrií. Viz Vondráček,
Vladimír - Holub, František, cit. d., s. 191.
204 Brož, Luděk: O démonech, denotátu a symetrické antropologii, bakalářská práce, nepublikováno.
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vzdělané

přikládá během středověku

církevní elity

stále

větší

význam, který "vyústil

v soustředění se na samu chvíli biologické smrti, až postupně ustoupil do pozadí,,?05 Odliv
"zájmu o smrt"v období od pozdní renesance do konce 17. století pokládá P. Aries za
přelomový

vnitřního

z hlediska

definitivně odděluje

duše od

neboť

vztahu ke smrti. Smrt se stává metafyzikou,

těla,

oproti

předešlému

se

"homo totus", a tudíž již není utrpením

jednoho okamžiku, ale "přechází k utrpení zániku jedné a přežívání druhé části,,.206 Tyto
představy učinily

"šť astnou"

smrt "krásnou" a

až do té doby, než ji

lékařství

definovalo svou terminologií jako poslední etapu "popsané, pojmenované a

v 19. století

zatříděné

nemoci

a vně této nemoci postrádá jakýkoliv smysl,,?07 Odkázáním smrti do biologických sfér se smrt
stala nesnesitelnou a život nabyl absurdní dimenze - stal se křehkým a prázdným. "Život si
vyměnil roli se smrtí'',208 neboť smrt nahradila smrtelnost. Jaspersova "mezní situace"
rozprostřela

zvláštní zkušenosti posledního okamžiku se
realitu

nadřazenou

a nevšední, kontrastní k realitě

na celou délku života a

obyčejné

vytvořila

a všední, a ztratila tak svou

zásadní působnost.
Ztracenou

"působností"

známá, a tudíž ani "oslabená":
jeden druhému

svěřovali.

právě

smrti je myšleno
"Jistě,

to, že smrt již není blízká a

důvěrně

obávali se jí a probouzela v nich úzkost, s níž se

A v tom to

právě vězí:

nevysvětlitelného či nevyjádřitelného. Tlumočila

ji

jejich úzkost nikdy

uklidňující

slova a

klidně

nepřekročila

práh

usměrňovaly důvěrně

známé obřady.,,209 Nejprve víra v nepřetržitost a laskavost přírody a posléze víra v
"pravdivost" techniky postulovaly
života

odstraněna.

postupně

Ve chvíli, kdy se

příroda

absurditu smrtelnosti do lidského života její
důležitý

zdála

"neřád".

nešťastnou

událost, která musí být ze

přemožena

rozumem, vtrhává skrze
"ochočená

Blízká, tedy

smrt" byla sice

a obávaný okamžik života, ale nikoliv natolik obávaný, aby musel být odsunován

stranou zájmu. Smrt
postupně

smrt jako

znevšedněla začleněním

vytratila. Ze

soukromí a i v tomto

společenské

prostředí

jsou neslušné. Veškerá

je

běhu

každodenního, všedního života, kde se

události se stala záležitost

třeba

obřadnost

do

nejintimnějšího

rodinného

udržet chod každodenního života, kde projevy smutku
se smrštila na anonymní

prostředí

krematoria a

"kultivované" pohoštění nejbližších.
Zařazováním

"obřadů"

spojených s úmrtím

pohřebních, přechodových rituálů,

pod animismus,

člověka

pověry či

pouze do kolonky

ritů

víru v předky se vzdalujeme

Aries, Philippe: Dějiny smrti, Praha, Argo 2000, s. 14 -16.
206 Tamtéž, s. 14 -16.
207 7'
,y
1amtez,
s. 84 .
208 Tamtéž, s. 51.
2097'
,y
lamtez,
s. 136 .
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skutečnému
současné

významu a logice, kterou tyto

obřady

obnášely. Zasazení smrti do "naší"

kulturní tradice, ve které smrt je nahrazena smrtelností, nám podsouvá,

uplatnění

konceptů.

"našich" vlastních

neslučuje

chtě nechtě,

Odkazujeme na to, co je námi neuchopitelné a

se se stávajícím kánonem pro určování pravdivosti, do oblasti nepřirozeného, a tedy

ne-reálného,

čímž

třeba

jevu odnímáme samotnou podstatu. Pro pochopení "jiného" je
vědecké,

reflektovat zasazení do vlastní tradice. A to jak
sebe nelze v současné evropské

společnosti oddělit:

tak

celospolečenské, neboť

smyslu jakožto nejrozlehejší

jeviště

laboratoře,

výzkumu (v oblasti práce, zábavy i války)

vědeckého

aplikace

světa

"Vnímané a jeho horizont

naší existence zahrnují v sobě i

vědění

ty od

v jistém

a konání;

zpřítomňují

našemu

vnímání vědu, jež se takto smísila s naším životem i smrtí. ,,210 Předpokladem pro možnost
"konverzace" s tradicemi, které jsou s tou "naší" neslučitelné, je reflexe vlastních konceptů.
Strukturace

skutečnosti vědeckou

logikou

umožňuje

reflektovat svou "objektivaci",

reflektovat se jako událost naší kulturní aktivity. Metodu "experimentální"
odloučit

vědy

nelze zcela

od lidské "praxi s" a v možnostech této "metody" je schopnost nahlédnout vlastní

nacházení v kultuře, která je lidskou aktivitou. "Metoda" umí nahlédnout svou podstatu jako
bytostně

spjatou se

zde o "Velkém

světem,

který

vnitřním předělu",

přímo

dýchá

jímž se

subjektivně

oddělila příroda

vnímanými kvalitami. Mluvíme

od

společnosti

a jenž

vyčlenil

ty,

kteří tak již žijí "Velký vnější předěl", od "těch ostatních,,?l1 Přestože však naše "vědění"

založené na reflexi
umožňuje

zatěžuje

nahlédnout naši

možnost vystihnout smrt jako

nepřirozenost

součást "přirozeného" světa,

a neuzavírá docela možnost reflektovat pluralitu

pravdy.
Naší snahou je popsat

"přirozený svět",

který je "absolutní realita". C. Lévi-Strauss

píše ve své studii: "Pocit jednoty, kterou se Havajec cítí být spjat s tím, co představuje živoucí
aspekt domorodých
popisujeme jako

jevů,

nějaký

tj. s duchy, bohy a lidskými dušemi, nelze vystihnout, jestliže ho

vztah, a ještě

méně může

být popsán pomocí výrazů jako je sympatie,

empatie, nenormální, nadnormální nebo exotické; ani výrazy mystický či magický.,,212
Všechny takto pojmenované entity spadají "veskrze do sféry normálního vědomí".213 Tyto
citace vystihují

nepřesnost,

které bychom se dopustili, snažili-li bychom se o

konceptu smrti s jejími nefyziologickými stránkami a zároveň
přesahy řadí

uplatňovali

koncept, který tyto

do oblasti "ne-objektivního" tedy "ne-reálného". V našem zájmu

kde objektivace je skutečným objektem, a nikoliv

uvědomovanou

vysvětlení

může

být

svět,

objektivizací.

Ricoeur, Paul, cit.d., s. 29.
Viz Latour, B.: We Have Never Been Modem, Cambridge, Harvard University Press 1993.
212 Lévi-Strauss, Claude, cit. d., s. 63.
213 Tamtéž, s. 63.
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P. Aries píše: "Abych pravdu
přirozenými

nepřirozenými

a

anachronismu,

protože

řekl,

je

pravděpodobné,

znameními a

ostrá

hranice

že když zde rozlišujeme mezi

nadpřirozenými předtuchami,
přirozenem

meZI

dopouštíme se

nadpřirozenem

a

tehdy

neexistovala.,,214 Neujímáme se tím toho, že popisované rituály, představy či úkony, jako by
se

vyznačovaly

touž nutností jako

zřetězení přírodních příčin

a jako by jednající vnímal

svůj

akt jako "dodatek k objektivnímu řádu světa".215 Jsme-li dnes přesvědčeni, že definujeme
stejně

podstatu smrti její biologickou definicí,

byl

středověký člověk přesvědčen,

definuje svou rituálností. "Rituál" je "stopen v praxi" a jednající je
doplňuje některé části "přirozeného" světa.

To je

různých aspektů

"ať

této

skutečnosti

mezi sebou

umožněno

přesvědčen,

že ji

že pouze

neustálým kombinováním

jde o aspekty fyzické,

společenské,

nebo

psychické". Řád společnosti a přírody je v takovém případě analogický a nepřetržitý. Není
mezi nimi propast separace "vnímání" od "vědění", kdy popřením prvního se dokazuje pravda
druhého.
Mezi lidskou
analogickému

řádu,

nepochopitelného.

společností

a

přírodou

který zamezuje

"Stejně

pak existuje jistá symetrie.

průniku

učinila

z ní

tak tomu bylo se smrtí.

obyčejnou

životní

změnu,

podléhají

chaotického, divokého, ne spoutaného a
Společnost
prospěch

a nakažlivosti, utlumila její individuální ráz ve
v obřad a

Obě

sotva

ji zbavila surovosti, neslušnosti

trvání

společnosti, proměnila

dramatičtější,

ji

než ty ostatní - jedním

slovem smrt ochočila.,,216 Způsob postupného vytrácení této symetrie- analogie společnosti a
přírody

- v evropském kulturním kontextu popisuje P. Aries také na

příkladu způsobu

uchovávání "památek" - vzpomínek na zesnulé?17 Až s tendencí zachovávat památku světců,
jejich sakrifikace, se postupně

rozšířila představa pěstování

konkrétní, individuální památky a

rozšířila se i do života obyčejných lidí. "Pouze hrdinové si zachovávají svou paměť "',218 píše

Mircea Eliade, zatímco duše

obyčejných

mrtvých nemají svou historickou individualitu.

Z obyčejných lidí se museli stát hrdinové, z anonymní smrti se stala smrt triumfální, tedy
individuální a

přesunula

se do intimního

prostředí

nejbližších a nenahraditelných.

"Někdejší

nepřetržitost nahradila suma přetržitostí.,,219 Vznikl nový model smrti ztělesňující konec a
A"
. d ., s. 19 .
nes, Ph'l'
I Ippe, CIt.
215 Lévi-Strauss, Claude, cit. d., s. 307.
216 Aries, Philippe, cit. d., s. 121.
217 Hřbitovy ve středověku sloužily jako hlavní společenský prostor a zdaleka neztělesňovaly
majestátní vzpomínku na zesnulé. Až v 18. století se začaly hroby označovat konkrétními jmény, a až
v 19. století získaly hřbitovy novou obřadní funkci doprovázející smrt - staly se výsadním místem
vzpomínek a zármutku.
218 Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Archetypy a opakování, Praha, Institut pro
středoevropskou kulturu a politiku 1993, s. 38.
219 Aries, Philippe, cit. d., s. 121.
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přestalo

zkrácení života jednotlivce, utrpení z ní plynoucí

být srozumitelné. Smrt se zbavila

bezejmennosti a získala životopisnou povahu. "Takto citový

přístup

k zesnulým byl až do

konce 18. století naprosto neznámý.'mo S individualizací smrti, spojenou zároveň s jejím
zesvětštěním

a odsunutím do fyziologických

procesů, postupně

vniká narušení vztahu mezi

"lidským přirozeným řádem a přírodním chaosem",221 který se projevuje tak, že pohled na
smrt se stává nesnesitelným. V důsledku toho se změnily "povaha, síla a předměty lásky".222
Prožitky bolesti, utrpení, nespravedlnosti a neštěstí, o které se
tak se jejich tíha umenšovala, se naložily na bedra pouze
Každá kultura si

vytváří

předešlé,

"program" do budoucna.
prvků.

význam jeho
činů

a myšlenek.

přeměnou

několika

svůj

vědomí

tedy uchovat

Vytvářením

je text, který

měnit

vlastní jednoty, která

se a

zároveň

zároveň vytváří

logických souvislostí se ustanovuje text, který generuje

přestává

výše"-věry,

třeba

znát kódy jednotlivých slov,

ať

kvůli nárůstu poznatků

být kódem

struktury daného systému. Z dřívějšího

Z po-věry - tedy "za, více,

málo významných druhých.

význam. Podstatou je schopnost

K tomu, abychom pochopili text, je

Pověra

a

model svého trvání. Každý její momentální stav je platný a

v jeho rámci mají jednotlivé prvky
uchovat v paměti

dříve dělil větší počet jedinců,

"vědění"

už

se stává "kus zaostalého

nebo

vědění".

"za pravdu uznávám, za dobré držím" - se stává: více

"za pravdu uznávám, než jak se sluší" či za "pravdu držet, co není takové,,?23 I antropologovi
"ztopenému v teorii" je souzeno považovat za "fakt" pouze to, co je
světa",

a tudíž je víra v duše

pověrou

pojetí po smrtného života nabíraly v průběhu i jen
naznačených rysů

rychlosti. Krom výše
záhrobí vnikal

říci,

očistec

že v

o pravdivé

Závratné

změny

strukturálních
citů

anonymních stále

případě přetváření

poznatků

se

například

a ustavilo se "profánní nebe

původně

shledání. Z

lidských

odkázána k tomu stát se "pravdou, která se nesluší" -

ve smyslu víry v něco, co nemá takové účinnosti, jaká je jí přikládána.

Změny

Nelze

zemřelých

podstatě

objektivity

plynuly jak z

přeměn

- vnímání

přítomných

nárůstu

století závratné

objevovalo a zase mizelo peklo, do

hrdinů",

ve kterém dojde ke

šťastnému

mrtvých se stali "hrdinové" s historií.

jevů,

který diktoval to, co je

vědomostí

třeba

z "experimentální"

v oficiální náboženské dogmatice, ale i ze

změny

nárůst

zapomenout.

vědy,

tak

1

ze

"povahy a síly"

"přirozeného světa".
současný

logikou a menší efektivností pro život -

činí

"odtažitý" přístup ke smrti je

život

222

Tamtéž, s. 272.
Tamtéž, s. 122.
Tamtéž, s. 213.

223

Viz Nahodil, Otakar - Robek, Antonín, cit. d., s. 14.

221

několika

pojetí smrti a vzpomínání na mrtvé šlo pouze o

Jak vyplývá ze studie P. Ariese,

220

popřením "přirozeného

těžko

snesitelným,

vyznačen

naší

neboť odstraňuje

ze
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života smrt. "Zavedený řád rozumu, práce a disciplíny
orgasmu,

práchnivění

lidské obce

přírodní

začal

slábnout v oblasti lásky, agónie a

a plodnosti [ ... ]. Branou lásky a branou smrti vtrhla v 19. století do

dravost,

právě

ve chvíli, kdy se lidé

připravovali

k porobení

přírody

a

posouvali hranice technické vyspělosti a racionální organizace. ,,224 Ze smrti se stala nemravná
a zakázaná záležitost,

podobně

jako ve viktoriánské

pohlavního života. Výklad P. Ariese
se smrtí v průběhu
bázně před

smrt

dějin

byla

zapovězena

převrací utkvělou představu

zcela naruby. Rozbíjí

smrtí, kterou byli zahlceni

označili

době

před

přesvědčení

o postupném

smiřování

lidí

křesť anství

zbavilo lidí

I kdybychom onu

"důvěrnou"

o tom, že

uvěřili.

tím, než

otázka sexuality a

v jistém smyslu slova za naivní, budeme muset uznat, že ti,

kteří

ji takto

pojímali, "dokázali vypracovat rozumné metody umožňující vpojit iracionalitu v jejím dvojím
aspektu, logické nahodilosti a afektivní vypjatosti, do racionality".225 Nebo naopak: nelze říci,
že by absence

kodexů

na sdílení extrémních situací byla

pravdivější či jednoznačně

pro

společnost efektivnější.

Z uvedného snad
představa
říci,

dostatečně

vyplývá, že

smrti a po smrtného života spíše

současná převažující, ač notně

vylučuje

návratů

možnost

duší

abstrahovaná

zemřelých.

Nelze

že by neexistovala jistá víra v posmrtnou existenci. P. Aries v tomto smylu mluví o

"profánním nebi", kde se všichni

opět šť astně

specifickou konceptualizaci. Smrt byla
v případě antropologie
vědecká

zapovězena

setkají, ale vytratil se rituál onášející

postupně stejně

jako jiné oblasti "ztopena v teorii" a

pověrečných rituálů

do

a

věrouk.

"Poněvadž právě

praxe vyprázdnila u nás pojmy smrti a narození od všeho toho, co v nich

neodpovídalo samotným fyziologickým
aby byly nositeli jiných

významů.

Ve

procesům,

učinilo

a

společnostech

je takto

nezpůsobilým

k tomu,

s iniciačními rity skýtá narození a smrt

látku k bohaté a rozmanité konceptualizaci [ ... ]"226 Po exkurzu do ,,hisotire smrti"
v euroamerické
společnosti

převládající

kulturní tradici,

můžeme

platnost tohoto citátu

v širším slova smyslu, v nich nemusí být

nutně

rozšířit

na

konkrétní "rity", ale mají

"strategie" na "uznání zla [smrti], jež je nedílnou součástí přírody".227 Kde smrt není
odsunována mimo pozornost,
dnešním postojem, ale
že je

třeba

zároveň

není

"zdivočelá".

Toto pojetí je

zemřelých

příliš

v rozporu s naším

je nám umožněno, abychom si "ztopením v teorii"

dívat se jinak, je-li naší snahou této ,jiné logice"

naší, spíše než
duše

neboť

předcházející, či

falešná nebo

domnělá.

porozumět.

uvědomili,

Ta je paralelní k té

Jediné, co nám zbývá, nechceme-li

umístit do objektivací jiných realit, je zrušit asymetrii "nás" a "těch druhých"

Aries, Philippe, cit. d., s. 122.
Lévi-Strauss, Claude, cit. d., s. 335.
2267'
'v
1amtez,
s. 364 .
227 Aries, Philippe, cit. d., s.369.
224
225
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"skutečnosti"

tím, že odebereme statut
nepřikládající jevům

předem

esenci

souměřitelnou.

tedy reálnost

Přejít

všemu.

od dekonstrukce k rekonstrukci,

a vnímající její ustanovení jako

součást

problému.

Učinit

Rekonstruovat vztah mezi zobrazujícím znakem a zobrazovaným

subjektem, který je znakem reprezentován - "zpochybnit propast mezi démony Altaje
démony altajštiny - mezi realitou a reprezentací,ms. Postulovat příčinnost znaku a jeho
zástupce nikoliv

arbitrárně,

démonům

existenci

ale jako konstituci

a duším

zemřelých,

skutečného

referenta. Což neznamená přisoudit

ale naopak odebrat "esenci bytí" tomu,

čemu

jsme

"my" uvykli ji přisuzovat. Odebrat statut nejenom démonům a duchům, ale i "experimentální"
vědě,

abychom mohli s "absolutní realitou" takříkajíc pohybovat a mohli "mluvit o světě".
součinnosti

V
námi

označeno

transformace

obrazů

věčným tvůrčím

měnícího

se

světa.

"vyprázdněnou

"pověru",

představuje

tradice a

být

za

s naší

je v patřičném kontextu "reálné", pokud je
řád nějaké

závazný

tradice,

hledáním

věrnosti jednotě

[... ],

Pokud je jev,

zprostředkování

měly

v mnohosti

řádů,

které jsou neustálou výzvou

To "co se sluší" a "co se za pravdu drží", je to, co se nachází v momentální

skutečnosti.

zprostředkovávají

svrchované

po smrtného života nejsou vždy svévolným přizpůsobováním, ale mohou

zprostředkovává napětí

Problém

součástí

"absolutní události". Všechny výše vyjmenované

tradici. "V souladu s ... ", "tak, jak ... " nelze
strukturaci

smrtí" pak budeme moci konstatovat, že to, co je

obsah

původně

oddělit

od vypracování "faktu" skrze momentální

označovaný později

součástí

svrchované

mezi tendencí stávat se dogmatem a problematizovat se.
zpřítomnění

je otázkou mediace -

sdělení.

za pověru, ještě

"Dokonce i

pověry,

které nám dnes

povahu opravdu filozofickou,

energickou pobídku k vytrvalému pozorování

jevů,

poněvadž

a

zpřístupnění,

které

připadají nejabsurdnější

obvykle

představovaly

jejichž zkoumání nemohlo v této

době

vzbuzovat bezprostředně žádný jiný zájem. 229 " Definice pověry ve smyslu "víry v nesmysl"
jde mimo chronologickou posloupnost.
ideologií a ztrácí

přídech

slova

Pověra

"důvěra", ač

se stává

pověrou,

pokud se "víra" stává

v nějakou "absolutní událost"

zprostředkovanou

svrchovanou tradicí. "Nacházet se v tradici neznamená omezení svobody poznání, ale naopak
jeho základní možnost. ,.130 Pověru je třeba hledat spíše v každé momentální tradici a v jejím
rozlišení od toho, co a jak
"pověra",
Určující

momentálně ztělesňuje

pokud se z ní stává jediná pravda.

dogma. Z "absolutní události" se stává

Neboť uskutečnění jednoty je

vždy počáteční lží.

je míra, a nikoliv chronologická posloupnost v čase a hierarchické vrstvení stále

dokonalejších "pravd".

228

229
230

Brož, Luděk, cit. d.

Lévi-Strauss, Claude, cit. d., s. 70.
Vrhel, František, cit. d., s. 49.
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Stejně

jako víra v duše
způsob

konceptualizací i
souvislostí

ohledně

zemřelých

je svéráznou konceptualizací

spojování minulosti se

víry v duše

současností při

zemřelých. Předkládaný

včleněných

srozumitelným. "Nelze

předkládat

Je

hledání historických

historizující obraz evropského pojetí

smrti vyžaduje stejnou míru implikace. Historie "evropského záhrobí" je
jistých hodnot, intencí a motivací,

světa,

určitého

do

symetrické krystaly

stejně

tak souborem

systému, který je

významů očištěné

činí

od materiální

složitosti a posléze je zasadit do řádu. ,,231 Kánon se mění dle toho, co je třeba si pamatovat a
co zapomínat, podle shody s momentální strukturací a hierarchií jednotlivých realit - podle
vztahu ke

světu,

jehož "roviny pravdy se

vzájemně

popírají a obnovují v ,kruhu' bez

konce".232 Což však neznamená zcela se oddat relativistickému pojetí a tvrdit, že pravda je
libovolná, jak je snad z výše
neimplikuje libovolnost
která činí reálnost

řečeného

výběru

mezi

souměřitelnou,

patrné. To, že nelze stanovit obecné kritérium pravdy,
soupeřícími

je volbou vycházející z kritiky dosavadního prezentovaného

studia zvolené tematiky a založené na
něco

více poznat, ještě

něco

teoriemi. Zvolení diskuzu "rekonstrukce",

dalšího

doměnce,

sdělit.

že

můžeme

ve zvoleném diskurzu

S tím, že i tato práce

předpokládá

ještě

o

ve svém jádru

"ideu chyby", která obsahuje "ideu pravdy jako normu, za níž vždy zaostáváme.,,233

Geertz C.: cit. d., s.31.
Ricoeur, Paul, cit. d., s. 34.
233 Popper, Kari R.: Fakty, normy a pravda: další kritika relativismu, in: Otevřená společnost ajejí
nepřátelé II, Praha, Oikúmené 1994, s. 343-367.
231

232
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6. MUL0 234 JAKO DOGMA
Duše

zemřelých

uvedených

jsou mezi Romy

článků.

všední

skutečností,

Setkání s "mulem"-duší zemřelého není pro Romy

návratem mrtvých na tento
prostředí

samozřejmou,

a myšlenkový

svět

svět

se setkáme také ve

lidí, jež se

označují

neobyčejnou

většině podrobnějších

nebo jsou

zřejmé

jak je

označováni

i z výše

situací. S

prací popisujících

jako Romové, Roma!

Gypsy, Cikáni, Gitani, Cigoneur atd?35 (tedy třemi pojmově odlišnými slovy s odlišným
etymologickým základem, jejichž členové mluví různými varietami jednoho jazyka), i ve
specializovaných studiích236 . Anne Sutherlandová věnuje popisu mulů jednu zásadní kapitolu,
kde mluví o konceptu čistoty jako o ústředním formujícím prvku komunity?37 Patrick
Williams pojetí smrti u tzv. Manuša, žijících ve Francii,

vytyčil

jako

ústřední

téma své knihy

Gypsy World: The Silence oj the Living and the Voices oj the Dead?38 August Fraser uvádí
dva univerzální znaky, které

označuje

jako typické pro Romy: ,,1)

hrůza

z náklonnosti

či

nepřátelství ducha zemřelého, a 2) "zničenÍ majetku zesnulého,,?39 Mirella Karpatiová píše:

"Jestliže se romské tradice pomalu vytrácejí, existuje jeden prvek, který

zůstává

velmi živý a

výrazný: kult mrtvých a legendy s ním spojené. Všichni Romové jsou v tomto ohledu

234 Pokud to nebude vyžadovat kontext, budeme nadále užívat tohoto slova bez kurzívy a bez
uvozovak s odkazem na jeho vysvětlení v kapitole "Ostenze". Pokud bude slovo užito v českém textu,
bude uplatněna česká gramatika při jeho skloňování.
235 Například: Borrow, George: The Zincali. An Account ofthe Gypsies of Spain, 1841; Lee, R.: The
Gypsies in Canada, in: Joumal ofthe Gypsy Lore Society 47, 1968, č. 12, s. 24; Daval, Marcel (dir.):
Les tsiganes en Alsace, Strasbourg, Istra 1979; Steward, Michael: The Time ofthe Gypsies, česky: Čas
Cikámt, Brno, Westview Press 1997, s. 195-199; Grigore, Delia: Curs de antropologie #folclor rrom.
lntroducere ln studiul elementelor de cultura tradi!ionala ale identitatii contemporane, Bucure~ti,
Credis, 2001; Praneuf, Michel: Les Tsiganes. Reperes historiques et culturels, Bordeaux, CASNAV
2004. Další viz citovaná literatura.
236 Thompson, T. W.: English Gypsy Death and buria1 Customs, in: Joumal ofthe Gypsy Lore Society
3, 1924, č.1; Sanderson, S. F.: Gypsy funeral customs, in: Folklore 80, Autumn 1969, s. 181-187;
Dollé, M.-P.: Symbolique de la mort en milieu tsigane, in: Études tsiganes 16, 1970, č. 4, s. 4-15;
Barthélémy, A. - Valet J.: I mukeskeri plaxta. Le drap du mort, Études tsiganes 21, 1975, Č. 1, s. 1-3;
Okely, Judith: Trading Stereotypes: The Case ofthe English Gypsies, in: Wallman Sandra (ed.):
Ethnicity and Work, London, Macrnilian 1979, s. 17-34; Erdos, C: La notion de mulo ou de mort
vivant et le culte des morts che z les Tsiganes hongrois, in: Études tsiganes 5(1):1-9, 1959; tematické
číslo romistického periodika Lacio Drom, rivista binestrale di studi zingar, č. 2/3, 1987; Matzen, R.:
Histoire ďun mulo, in: Saisons ďAlsace, 23, Č. 67, s. 148-152. Další viz citovaná literatura.
237 Sutherland, Anne: Gypsies. The Hidden Americans, London, Tavistock Publications Lirnited 1976.
238 Williams, Patrick: Gypsy World. The Silence ofthe Living and the Voices ofthe Dead, Chicago,
University of Chicago Press 2003.
239 Fraser, August, The Gypsies, Oxford, Blackwell1993, česky: Cikáni, Praha, NLN 2002, s. 201.
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citliví.,,240 Někteří autoři dokonce tvrdí, že "spoločný strach před duchmi mftvých ich vieru
určuje, obsahuje mágiu, démonické bytosti, veštby".241
nutně

Nebudeme zde

trvat na tom, že

příchody

mrtvých do

světa

podmínkou "romské kultury", avšak konstatujeme, že se s nimi setkáme ve
kdy je o Romech referováno. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že je-li
rodiny, bude
Romy je

součástí

světa

jeho externalizace

přítomnost

duší

zemřelých

také

přítomnost

duší

v každodenním, všedním

živých jsou

většině případů,

někdo členem

zemřelých

životě

v

romské

něm.

Mezi

samozřejmostí.

Neznamená to, že není vnímána jako nepříjemná nebo nevhodná, ale není nepochopitelná.

6.1. UKOTVENÍ

1. dialog
Madla: A ča tumen koda džanavas, abo the aver džene šunenas?
Albína: Ta ča amen. Bo

ča

ke mande avl'as, no tak

ča

ke amende. Avl'as a lake phenavas:

Kaj tut odel il'a, odoj dža, pal ma ma phir! De man pokojis! Bo me darav. A he
daravas. Daravas! No a imar pal'is ole
pal late. Sar des omša, ta imar

ňič.

časostar ňič.

Gejl'om pre omša,

A omša des a imar

ňič.

diňom

čhavo,

al'e o Fofajo

čhavo,

al'e o

Mičus

Imar na phiren. Imar nane

khere a kadaj la

parunďom.

čhaj

na,

.. daranas. Me na daravas, me

la andžom khere. Me la na daravas. On na kamenas la te lel khere,
normalňe

me

pre omša

šanca. Jon na sute kadaj andro kher. Bo jon daranas te sovel kadaj. Bo mul'a e
ta daranas. AI'e o

čačo

aľe

me

anďom

Me na darav kavka mulestar. Al'e sar

ča

la

pre tu

dar mukhel, ta akor darav. Sar pre tu mukhel dar. Hjaba sar šmelo. Al'e te pre tute dar
mukhel, ta na džanes, kaj pes te thoveI. Či tel o haďos, či tel e duchna denašel. But kaj se
pripadi, but pes ačhol but. Me dikhl'om la phura sao Leskera da dikhl'om.
Adéla: Kaskera?
Albína: Leskera da. La Marina. La phura. La sasva. Sa avl'a but. A čhavo, ta avil'a na.
Adéla: A so kampela?
Albína: A

ňič!

Avl'a a

normaňe

kavka dikh, gejl'om avri a joj kavka, sar akana me pre

tut te dikhav. Joj pre ma, me pre tute a kavka.

Kajča

na rovno! Seraha. Na rovno.

Seraha. A kavka dikhes, sar akana tut.
Karpati, M.: Morti, spettri e vampiri, in: Lado Drom, 1972, č. 2, s. 4.
241 Palubová, Zuzana: Ludové nábožonstvo u Rómov z Levoče a okolia na prelome 20. a 21. storočia,
in: Etnologické rozpravy, č. 2, 2001, s. 82-98.
240
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Adéla: A oda sas kana?
Albína: Sikhavel pes tuke a pal'is imar našl'ol. A imar la na dikhes.
Adéla: A kaj džal pal'is?
Albína: No ta džal het.
Adéla: Pre aver svetos?
Albína: No. Sikhavel pes tuke a džal het.

Madla: A jenom vy jste věděla, nebo i ostatní to slyšeli?
Albína: No já jenom. Protože jenom ke
řikala:

Odkud

tě

mně přišla,

Pán Bůh vzal, tam di, za mnou

tak, jenom ke

nechoď!

mně. Přišla

a já jí

Dej mi pokoj! Protože já mám

strach. A že jsem měla strach! Vážně! Bála jsem se! No a potom od tý doby už nic. Šla
jsem na mši, dala jsem za ní sloužit mši. Jak dáš sloužit mši, tak už nic. Dáš sloužit a už
nic. Už nechodí. Už nemá šanci. Oni

nespějí

dívkám). Protože se tu bojej spát. Protože
Ale i Fofaj,

Miču ...

nebála. Ona ji
normálně
pustěj

umřela

nechtěla

dvěma přítomným dospělým

holka (dcera její snachy), tak se bojej.
přinesla

se báli. Já Jsem se nebála, já jsem ji
domu (ke snaše - matce zemřelé

holčičky),

domu a tady jsem jí pohřbila. Já se nebojim takhle

strach, tak tehdy se bojim. Jak na tebe

statečnej.

pod

tady v domě (ke

pustěj

strach.

domu. Já jsem se jí

ale já jsem ji přinesla

mulů.

Může

Ale jakmile na tebe

ti bejt jedno, jak seš

Ale jak na tebe strach pustěj, nevíš, kam by ses schoval. Jestli pod postel, nebo

peřinu

hodně

utýct. Je

takovejch

případů. Hodně

se jich stalo. Já jsem

viděla

starou, všechny. Jeho matku jsem viděla.
Adéla: Čí?
Albína: Jeho matku. Marinu. Starou. Tchyni.

Tchyně

chodila hodně. A když seš její dítě,

tak bude chodit hodně, ne?
Adéla: A co

chtěla?

Albína: A nic!

Přišla,

tebe koukám. Ona na

a

normálně

mě

takhle, dívej, šla jsem ven a ona takhle, jak

a já na tebe takhle. Ale ne

rovně!

Bokem. Ne

rovně.

teď

já na

Bokem. A

tak kouká, jak teď ty.
Adéla: A to bylo kdy?
Albína: Ukáže se ti a pak už zmizí. A už ji nevidíš.
Adéla: A kam jde potom?
Albína: No tak jde pryč.
Adéla: Na druhej

svět?

Albína: No. Ukáže se ti a jde pryč.
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V návaznosti na výše uvedenou ukázku se vrátíme do Českého a Slovenského kontextu
s hlavní orientací na oblast východního Slovenska. Odtud také pochází
materiálů,

ukázky

ze kterých

čerpá

tato práce. Pro

některých rozhovorů

(s

patřičnou

detailnější

většina

pramenných

vhled a přiblížení situace uvedeme nyní

interpretací). Pokud budeme v dalším textu užívat

etnicky vymezého autonyma "Romové", budeme mít na mysli pouze konkrétní lokální
společnost,

ve které probíhal výzkum. S tím

vědomím,

v jakékoliv

podobě

jsou velkou

a s jakýmikoliv

obřady,

že

příchody

duší

zemřelých, ať

měrou samozřejmostí

už

pro Romy

obecně.

Rozhovory byly nahrány v průběhu dvou dlouhodobých terénních
romských osadách

242

výzkumů

ve dvou

v oblasti Čergovského pohoří na východním Slovensku, v první fázi

výzkumu pod názvem Monitoring tzv. romských osad v Slovenské republice pod záštitou
Nadace Inforoma v letech 1999-2000 a ve druhé fázi jako Monitoring situace romských osad

na východním Slovensku 2004, který probíhal

při Katedře

sociální a kulturní antropologie

Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity pro Open Society Fund Bratislava v letech
2004-2005. Další rozhovory se odehrály

během

dalších mých

pobytů

v daných lokalitách

z mé vlastní iniciativy.
Institucionální výzkumy se opíraly o dlouhodobý terénní výzkum a jejich výsledkem
byly šedesáti- a vícestránkové případové studie. Osnova výzkumů sloužila pouze jako rámec a
slučovala

výzkum kvalitativní i kvantitativní. V rozsahu
specifičnosti

předepsaných

tematických oblastí šlo

především

o podchycení

nejpřesněji

cílovou lokalitu a vystihnout pro ni klíčové fenomény, které jsou příčinou izolace.

situace v dané

lokalitě. Záměrem

bylo zmapovat co

Studie tedy obsahovaly základní demografické a sociologické údaje, historickou
analýzu sestavenou na

základě

řízených

s místními

rozhovorů

primárních

obyvateli

zabývajících se daným regionem. V další
marginalizace a

vylučování Romů

způsobech vyčleňování

pramenů

části

sestávajících z místních

a sekundárních
se zájem

z okolní majoritní

historiografických

soustředil

společnosti.

dokumentů

na konkrétní

Pojednávalo se tak

a

studií
způsoby

zvlášť

o

z ekonomického, sociálního, kulturního a symbolického kapitálu

v konkrétní lokalitě.
Do lokalit jsem

dojížděla

hlubším seznámení se a navázání

i mimo termíny stanovené oficiálním výzkumem. Po

přátelských kontaktů

jsem v rámci možností

navštěvovala

Používáme tohoto zavedeného pojmu, neboť nejlépe vystihuje charakter způsobu sídelních struktur
na většině území Slovenska. Romové žijí většinou koncentrovaně na jednom místě s jasně
vytyčenou hranicí od míst, kde již žijí neromové.

242
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dvě

nepřetržitě

rodiny, každou z jiné osady. Nejdéle jsem zde pobývala

V následující analýze tedy vycházím z těchto

komplexněji zaměřených

tři

týdny.

monografických studií

a ze zkušeností nabytých během mých pobytů, které byly již vlastní iniciativou.
Všichni

informátoři

citovaných

rozhovorů

pocházejí z jedné rodiny v jedné z těchto

osad. V rozhovorech jsou uvedena smyšlená jména odpovídající konkrétním osobám, jejichž
identifikace je dodržována.

Tři

osoby v rozhovorech mají statut

"návštěvníka":

Adéla, Madla

a Alan. Madla ovládá romský jazyk, Alan nikoliv. Alan v jedné z rodin natáčel na kameru.

6.2. OSTENZE

243

překlad

Doslovný

"umarty". Pro

slova "mulo" je "mrtvola", mrtvý"

české

slovo "zesnulý",

"zemřelý",

či

slovensky "mftvý" a šarišsky

"mrtvý" se v romštině používá

stejném tvaru, tedy "mulo". V romštině není jiný ekvivalent.
výrazem používaným ve specifickém významu "duše

244

v odborné terminologii

"přízrak"

Pojem "duch, duše mrtvého" však také není explicitní. Mulo, pokud je
většině případů
případech
někdo

fyzickou podobu

člověka,

spatřen,

odkazovat, je

"četnost

má v drtivé

který se po smrti navrací. Dokonce se v některých

popisoval mula jako "ducha" ve smyslu nehmotného

můžeme

a "duch mrtvého".

s mulem lze i fyzicky kontaktovat, a naopak nebyl zaznamenán

konkrétní osobu. Avšak ani to nelze

ve

Avšak "mulo" je zároveň i

zemřelého" či

"revenant". V česko-romském slovníku jsou uvedeny pojmy

příčestí

vyloučit.

přízraku,

případ,

kdy by

pokud se jednalo o

Jasná pravidla nejsou stanovena. Jediné, na co

výskytu". Mulo je, slovy P. Ariese, "homo totus". Mulo, jak

vystupuje v prožitcích, není poznamenán dualitou duše a těla. V romštině je užíváno stejného
slovního
samo o

označení
sobě

pro

právě zemřelého člověka

poukazuje k tomu, že jakýkoliv

a pro

zemřelý

člověka,

se

který

potenciálně

přišel

ze záhrobí. To

stává i "mulem" ve

významu "duše zemřelého".
Mulo má nes četně mnoho podob a transformací. Mulo

může

být z rodiny a nemusÍ.

Může mít podobu zcela identickou, ale může se od ní odchylovat. Často je uváděno několik

243Viz Petráčková V., Kraus J.,: Akademický slovník cizích slov, Praha, Academia 1998."Ostenzivní" - "Objasnění významu ukazováním na příslušný objekt a jeho současným
pojmenováním." Viz Petráčková V., Kraus J.,: Akademický slovník cizích slov, Praha, Academia
1998.
244 Samozřejmě existují regionální výrazy, které však mají omezenou lokální platnost. V romskočeském slovníku je uvedeno slovo "gero" s významem "zesnulý" či "nebožtík" s regionální platností
bez další specifikace. Viz Htibschmannová M., Šebková H, Žigová A., Romsko-český a česko
romský slovník. Oproti tomu slovo "mulo" je užíváno přinejmenším v rámci Evropy ve většině
romských dialektech.
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ustálených ikonografických pravidel, která by měl mulo
oči

a nemožnost vykonávat fyzické

více lidmi. Mulo se
může

potřeby.

Také je

může proměňovat, nejčastěji

splňovat,

uváděno,

jako je chůze bokem, svítící
spatřen

že není možné, aby byl

v kočku, hada, ptáka

či

myš.

Stejně

tak se

projevovat zvuky a manipulací s předměty. Pokud je popisován mulo "obecný", jsou
nepřekročitelný

tyto podmínky prezentovány jako
pravidla zdaleka neplatí. Na

základě

konkrétních

kánon. V samotných

příběhů

jejich variace než jeden konkrétní ikonografický typ. Jako
prezentovány nevyřešené

účty

s živými nebo neochota

zde nelze stanovit jasná pravidla. V podstatě je mulo
kamkoliv, v jakékoliv
identifikačním

podobě.

příchod

však daná

určité

typy a

nejčastější důvod příchodu

bývají

by šlo stanovit spíše

někoho

živého na zemi opustit. Ale ani

nepředvídatelný. Může přijít

Všichni však poznají, kdy

rysem mula je to, že jeho

příbězích

přichází.

kdykoliv,

Nejpodstatnějším

je obávaný, a nikoliv vyžadovaný. Mulo

vzbuzuje úctu spojenou s velkou bázní. Mulo vzbuzuje respekt.
Mulo je výraz, který se používá v hovorové

řeči

v romštině a

při

užití slovenštiny

v případě, že je slovenština užívána mezi Romy. Pokud však mluví Rom s Neromem, použije
nejspíše

označení

"umartý", a nikoliv mulo,

neobstál. Slovo mulo je užíváno
společenském či

s neromským
tedy

zřetelné,

výhradně

neboť

vědom,

že s tímto výrazem by

mezi Romy a to nezávisle na rodinných frakcích,

ekonomickém postavení, v romštině a

prostředím

si je

často

i ve

slovenštině. Při

je však automaticky nahrazováno slovem

"zemřelý",

konfrontaci

"umartý". Je

že pojmy vztahující se ve slovenském a českém jazykovém prostředí ke

s hlavním sémantickým významem konce fyzického organismu, nejsou pro
skutečnosti,

v češtině

o které má být referováno

či slovenštině objasněno

dostačující.

slovům

vyjádření

Pokud nastane situace, kdy má být opisem

sémantické pole slova mulo i s jeho druhým významem

"duše zemřelého", je nejčastěji přirovnáváno k "duchu" či "duši".
2.dialog245
Renata: Už ak mulo hino ando ňebos, are e duša phirel. Šak švekra hvareli tak?
Jura: Švekra.
Renata: Noa ta šak ..
Alan: A tak mulo je v nebi nebo na zemi? Mulo chodí po zemi jako v očistci?
Renata: Hej. Hej. Ta ren duša jeho chodzi.246
Všechny očíslované dialogy byly nahrány v jedné rozšířené rodině žijící ve výše zmíněné romské
osadě v Čergovském pohoří na východním Slovensku. Dialogy jsou součástí delších rozhovorů
nahrávaných v letech 2000--2005 na diktafon. Pokud probíhalo nahrávání v romštině, je nejdříve
uvedeno původní znění v romštině a následuje překlad. Ten je zahrnut pod stejné číslo daného dialogu.
Rozhovory, které probíhaly šariško-česky, nepřekládáme.
245
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Alan: A proč?
Renata: No jak chodzi? Jak chodzi?
Renata: Už jak je mulo v nebi, ale duše chodzi.

3. dialog
Madla: So oda znameňinel, hoj kana avelleskeri ora?
Albína: Ta sar hin les ke zapisimen kijo DeI.

Madla: A co to znamená, že přijde jeho hodina?
Albína: Tak jak je zapsanej u Pána Boha.

Již v první

větě

terminologií a ještě k tomu vypovídat o jeho
explicitně

při

je patrný rozpor a váhání

snaze definovat termín mulo neromskou

podstatě,

která je jinak

je na to navázáno s tím, že ale duše tohoto mula chodí po zemi.

bylo

řečeno

označuje zemřelého člověka

výše,

nejčastěji

rozhovorech bylo
znamená "když
přijde

přijde

nemožností nabýt
dosáhnout z

Kromě

toho se zdaleka
a

konečné

důvodů nevyřešených

vyřešeno

za námi". Pojem

křehké

instance, tedy

často

vykládá

většinou

důvod

předpokládá

záležitostí na tomto

předpokládá

světě.

výskytu

mulů

se,

jejich

se nebe, kterého nemohou

To je

poněkud

v rozporu s výše

chodit i z důvodu stesku, ale i v tomto
"konečné

začlenění mulů

téma, týkající se

je v této souvislosti

Romové

Třetí

patřičně

chodí, více není

příliš

instance". Je

případě

je

zřejmé,

že

do církevní

věrouky.

nevysvětlují

třeba". Vědomí

vzdálenou a složitou entitou

věrouky,

se

obeznámeni. Další otázky již jen potvrzují předešlou

položenou otázkou je již

"No jak chodí? Jak chodí?" Romové
"prostě

V jiných

"nebe", a tedy mulo splnil - zapadl do katechismu a "jeho duše chodí

"očistce"

momentální teorii.

nejběžněji

že tomu tak je, dokud nedosáhnou jakési

otázkou bylo odhaleno

kterou nejsou

těla.

užíváno pojmu "kana avel leskeri ora" pro odchod mula, což

teorií. Mulové mohou

je

pojem mulo, jak

celého - ve smyslu duše i

jeho hodina". Kam odchází, není sice zcela jasné, ale

potřebné

většinou uváděno,

Odpovědí

Přitom

"celý" a pak kamsi "celý" i odchází. To dokazuje i druhá citovaná ukázka

z jiného rozhovoru.

vyřčenou

ale nikoliv

ustavená. V první části se říká, že mulo je už v nebi. Myšleno je tím mrtvý. V druhé

části

že mulo

samozřejmá,

podoby

mírně počechrána trpělivost

dotazované:

své představy a nekladou si takové otázky mulů

je jasné, sdílené, ale a

mlčené.

Slova

246 Na území Čergovského pohoří na východním Slovensku je užíván jak Romy, tak Neromy nářeční
dialekt slovenštiny - šariština. Rozhovory, které proběhly šarišsko-česky, jsou dostatečně
srozumitelné. Budou překládány pouze v případě výskytu kalku z romštiny nebo nejednoznačné
nářeční variety.
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"duše" bylo použito pouze v této souvislosti,

při počátečním osvětlování.

nahrávce je patrné, že užití slova "duše" není
používalo nejčastěji slova "mulo"

(ačkoliv

příliš časté. Při

rozhovor probíhal

I z intonací na

dalším rozhovoru se již

šarišsko-česky)

nebo "umarte".

4. dialog
Alan: Vy ho bijete? A nebojíte se, že vás vezme s sebou?
Renata: Aňi do ruky ich nebudzu chytať, bo to mulo še nebudze bit! Chacha.
Alan: Mulo se nebude bít?
Renata: Ta de ši! Ta nebudze. Bude strášit, tak že by ucékli.

Při

otázkách, na které je jasná

"Ta de ši" znamená opět "to je
které

člověk přidává jen

odpověď,

přece

se naopak vyjevuje

jasné, všem

zřejmé,

samozřejmost

že je to naopak".

existence

Svět

mulů.

je realita, ke

nutné spojovací články.

5. dialog
Jura: Umarté!
Renata: No šak un hvárí! Ta l'en od rodzíny, tak no. Tak gadžo

keď

zomre, umerá tak

čo, tak čo? Tak pridze tak za námi? Šak l'en od rodziny.

Dusík, Jura: Gadžo, ph!?
Alan: To není každý, kdo umře?
Renata: Hej, hej.
Jura: Hej.
Alan: To není každý?
Renata, Ďuďi: Hej.

Všechny tři ukázky jsou

součástí

delšího rozhovoru, který probíhal za specifických podmínek.

Byl uměle podnícen naším zájmem o téma mulů a natáčen na kameru. 247 Jeho hlavním
iniciátorem byl Alan, který
rozhovoru

účastnily

zároveň natáčel.

a užití

Nezvyklé bylo

slovensko-českého

především

složení osob, které se

jazykového repertoáru

(neboť

Alan neumí

romsky). Vzhledem k tomu, že komunikace mezi muži a ženami je obecně podřízena poměrně
Vzhledem k tomu, že Alan natáčel na kameru již delší dobu, nebyla kamera v tomto případě hlavní
determinantou situace. Na "filmování" byli již dotyční zvyklí a přítomnost kamery je nevyváděla
z míry. Mnohdy naopak na kameru zcela zapomněli, což je patrné z toho, jak se nechávali strhnout
slovními potyčkami a dohady, které vzbuzoval Alan svými dotazy. Po uvedeném rozhovoru následuje
ve většině případů komentář.
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striktním normám,

většiny rozhovorů,

které jsem vedla sama, se

zúčastnily především

Vzhledem k tomu, že tento rozhovor inicioval Alan, bylo možné, aby se rozhovoru
tří synů

Jura - manžel Albíny a otec

a dvou dcer, z jejichž rodin se skládá celá

rodina. Jura je jediný hospodář, "gazda", v celé romské
kozy, slepice a také je vlastníkem obávaných
funkcí

ztělesňujících největší

určuje

stínu Albíniny moci, která
Určuje

rodiny.

autoritu pro tuto

partnery svým

psů.

osadě.

rozšířenou

věcech

zvěř,

koriguje chování

téměř

a

skutečně

jediný

sváteční

přiženěných
rozšířené

a

výřečný,

"mimodějně",
drůbeže.

většinu

pokud nešlo o dotazy týkající se jeho hrdinských

při vdaných

a má moc
téměř

přispívá

řeč

i jeho osobní

je vždy

větší měrou

činů či

poněkud

obstarávaní dobytka a

většinou převzala řeč

ona. On sám
posměšně

nebo

zcela nesmyslně. Dále zde byl další zástupce mužského pohlaví, tzv. Dusík

(přezdívka),

který

není pokrevním členem rozšířené rodiny. Dusík pobývá v rodině

z toho

miluje

Soňu

proklamuje, že na muly

nevěří,

rozšířené

chod

cílených otázek odpovídal vždy

Pokud byla přítomna jeho žena Albína,

ostentativně

krávy, prasata,

pracovitý z mužské populace, ale ve

ale pouze když chce, a jeho

"nesourodá" ve významu nesmyslná. Na

rozšířená

rodiny. Jura je sice

rozhodování nemá velkou míru pravomoci. Kjeho statusu

charakter. Jura je sice

i

rodinu. Status Jury je však zcela ve

veškerý základní každodenní i

dětem,

střídavě

účastnil

On a jeho žena Albína jsou tedy držiteli

manipulovat skrze své úspory, které má jako jediná z celé
jediný, kdo obstarává

Chová

ženy.

a na všechny otázky odpovídal

především

důvodu,

že

a svou namáhavou prací, která je mu stále nakládána, se snaží si ji vysloužit.

Vzhledem k tomu, že pochází z velmi "chudé" rodiny z vedlejší osady, nemá zde dobré
postavení a jeho snaha zatím vyznívá naplano. Dusík je, krom své obětavosti, známý také tím,
že se nebojí
ním jeho
setmění,

mulů. Několikrát

zavražděný

byl sám v noci na

a setkal se tam s mulem, chodil za

otec a setkal se i s jinými muly, ale "nebojí se". Proto je vysílán i po

kdykoliv je třeba něco

ně "nevěří".

hřbitově

Hned poté však

vyřídit.

Pokud byl námi dotazován na muly,

začal vyprávět

často

tvrdil, že na

konkrétní prožitek s jeho mrtvým otcem a o

mulovi, který sem chodí.
Poslední
Obě

po

často

dvě účastnice

nějaké době,

i bez vyzvání.
Kombinací

situace, kdy

obě

zaměřeny

dojížděli,

co jsme do rodiny

Zážitků

mají plno a příchodu

těchto účastníků

ženy

chtěly

nejvíce obracel Alan, jim to
byly

byly ženy. Jurajova a Albínina dcera Aneta a snacha Renata.

a za

odpovídat
poněkud

na oblasti a

přispění

vážně

mluvily o zážitcích s muly zcela

mulů

otevřeně,

se obávají.

snahy Alana s kamerou se

utvořila

zvláštní

podle svých zkušeností, ale Jura, na kterého se

kazil. Vzhledem k tomu, že otázky pokládané Alanem

vysvětlení,

jaká nejsou

běžně

formulována, docházelo mezi

dotazovanými k mírným rozepřím o podstatě a pravidlech jevu (viz níže).
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Na výše uvedené ukázce je patrné, že spojitost mezi muly a gádži je problematická. Nejprve
je sice s nadsázkou, ale

zároveň upřímně sděleno:

právo na to stát se mulem a

"přijít

"Gadžové, ph!", zde ve smyslu, že výsostné

do rodiny" mají pouze Romové, nebo jinými slovy: "to je

naše záležitost". Když je ale otázka položena jiným

způsobem,

zda všichni mrtví se stanou

muly, je z odpovědí evidentní, že smrt kohokoliv je ekvivalentem k transformaci v mula.
Samotný proces je univerzální, ale "gádžové o tom nevědí".

6.dialog
Alan: A kdo to byl, Eriko?
Renata:
Alan:

Bratráněc.

Bratraněc,

který umrel? A jak dlouho, co umrel?

Renata: Už petz roky.
Alan: A co ti hvaril?
Renata: Že jak.. Že jak žil hej?
Alan: Ne. Co ti

řek?

Renata: :Cen se ukázal.
Alan: Jen se ukázal, a když jsi spala?
Renata: Hej.
Alan: Ve snu?
Renata: Hej, hej. A ja šom še prebudzila, tak ... na oblaku (na

okně).

Alan: Na oblaku. A on stá ... byl u postele?
Renata: Ja v posť eli a on tak na okno vizeral.
Alan: A on vizeral jak ... jak když bul živý?
Renata: Jak? No tak, fen na oblok stál.

Tento dialog je

opět součástí

výše

přiblíženého

rozhovoru. Nejprve dotázaná odpovídá na

nezvyklé otázky v souladu s představou, která je od ní
ve snu. "A ja šom še prebudzila, tak ... na oblaku.
zda událost se stala ve snu nebo za bdění.

Obě

očekávána:

"Zvýrazňuje

"Hej, hej." Tedy, zjevil se

lhostejnost vypravěčky k tomu,

možnosti vykazují stejnou míru relevantnosti.
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6.3. BÁTI BÁSNĚ

Zároveň

248

se však Romové tomuto slovu v mnoha situacích i

rozhovor uchylovat k vážným
užít. Slovo mulo je
přítomnost
očekáván,

mula.

jako

tématům

například při

tomu tak je v situacích,
vartování

tři

může

jeho vyslovení
při

době

bezpečné

se

toto slovo

(tedy nemusí!) vyvolat

kterých je

dny po smrti nebo v

Začne-li

vyhýbají.

o mulech, je znát, že není zcela

nebezpečné, neboť

Rozhodně

záměrně

příchod

přímo

mula

následující v případě, že

dotyčnému zůstaly na tomto světě nějaké nevyřízené účty?49 V průběhu vartování se na
ústřední

mrtvého vzpomíná. Dokonce je to
očekáván.

téma rozhovorů. Mulo je všemi neustále s obavami

To vzbuzuje úctu a bázeň, což se projevuje i v řeči.

Převaha

obavy nad

příchodem

mula, promíchána se zvláštní úctou, je zcela zásadní
přiřknout. Přítomnost

jednotící princip, který bychom mulovi mohli

nežádoucí. Vedle toho je však nutné podotknout, že by
"divné", kdyby se

někdo

z blízkých

zemřelých

Tento rozpor je patrný v rozdílu, jak jsou
mulech

obecně,

Ale již

překročil nepřípustnou

předpokládejme,

pravděpodobně

po své smrti

bylo považováno za

odůvodňovány příchody mulů,

silnější

podstatě

nějakým způsobem nezpřítomnil.

ajakjsou popisovány prožitky s nimi (viz dialog

se mu stýská. Jeho láska k blízkým je

mula je ve své

č.19).

pokud se mluví o

Mulo chodí, protože

než sama smrt ( viz také dialogy 5., 26. a 32.).

hranici, a proto je ve své

podstatě nečistý.

Jeho

nečistota

není,

fyzického charakteru. Mulo je nečistý v rituálním slova smyslu. Rituálnost je

však projevena postojem, který

nevytváří

Rituálnost je pouze v tom, že mulo je

žádné konkrétní schéma rituálu ve

nečistý.

rizikovou situaci. Rituál není konstituovanou,
Podstatou rituálnosti je, že není

veřejná.

Je

"nečisté"

oddělenou

Pouze slova a

součástí

aktu.

substance a styk s ním vyvolává

doménou (viz také dialog 4. a 1.).

mlčení

píše P. Williams o Manuších ve Francii: "Jak jsem předestřel,
Veškerá životní gesta jsou natolik

formě

jsou plné, mají integritu. Jak

svět,

který vlastním,

mě

vlastní.

mého soukromí, že jakkoliv bych jednal, dávám se

celý, ale bez možnosti vnějšího zaznamenání těchto gest.,,250

"Báti básně", tedy přednášet poezii, původně značilo "tvořit novou skutečnost". Informace pochází
z přednášek "Démonologie" a "Démonografie" Vítězslava Štajnochra pronesených na Ústavu
Etnologie FF UK.
249 Viz Mann, Ame B.: Vartovanie při mftvych u Rómov na Slovensku, cit. d., 85.
250 Williams, Patrick, cit. d., s. 76.
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7.dialog
Renata: Nééé, že ... a oni proste strašiť idu.
Aneta: Strašiť. Strašiť. Ne.
Renata: A tak vidno ža jako na lačhes.
Alan: A kdo to jsou, ty mulové vlastně?
Erika: Tak še vlasne ani nezname.

"Tak še vlaštně ani neznáme." - Mulo je dogma - "absolutní událost".

8.dialog
Jura: Ta ča ta zavola: Huhachas huhuhu!
Renata: Zname, že ne,

ČO

robime ne?

Alan: Oni vám vytýkají vaše

hříchy?

Renata: Strašiť za nami idu.
Aneta: Strašiť. Nó.
Alan: A z čeho vás straší?
Renata: To tak ... Bari dar mukhee S1 pre amende no. (To tak ... Velkej strach na nás
pouštěj.)

Jura: Dzdzdzdz.
Renata: Nooo a taaaa není právda!!??
Adéla: A kamen vareso tumendar? (A

chtějí něco

po vás?)

Renata: Ča zadikhela. Noana? (Jen se podívat, no a ne?)

Opět

úryvek z výše

přiblíženého

rozhovoru, kdy docházelo k vzájemným

potyčkám ohledně

"fenoménu" mulo, která je zde patrná z rozčílení Renaty nad lehkovážnosti Jury. Renata se
v průběhu rozhovoru

poměrně dobře

bavila Jurovými vtipnými vložkami typu "Huhachas

huhuhu!", ale v některých chvílích již byla
s troufalostí,

podrážděna.

Její

věta

přílišnou

rozverností Jury, která

"No a ta není pravda" byla

vyřčena

začínala hraničit

s důrazem, který se

zkoncentroval v částici "noooo" a následujícím zájmenu ukazovacím "taaaa" a v intonaci celé
věty.

na

Dále je zde patrný moment rozporuplnosti negativního a pozitivního v příchodech

svět.

mulů

Mulové se chodí podívat, což je z hlediska živých zcela pochopitelné: "No a ne?" Ve

"Mukhel dar" znamená doslova "pustit strach". Pro výraz "strašit" se užívá slova "daravel". Dále
budu užívat českého výrazu "pustit strach", neboť to lépe asociuje dějovost, která je pnnodná. "Pustit
strach" lépe asociuje sémantický význam náhlého pocitu hrůzy či děsu než české slovo "postrašit",
které je spíše spojováno se strachem "nesmyslným" či "zbytečným".
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skutečnosti

však jejich

rozumně vypovědět

přítomnost přináší

je, že chodí strašit.

charakteristika, kterou by museli
"Známe, že nie,
součástí
děláme

ČO

říci,

"Pouštění

strachu" ale není

splňovat. Prostě

robíme" odkazuje

víry v muly. Nelze

pouze strach. Tedy jediné, co se dá o jejich

nepřímo

k

z nich jde

"mlčenému

nějaká nutně připsaná

hrůza.

výpověď

Renatina

respektu", který je

že by "chodili nám vytýkat naše

důvodu

nejdůležitější

hříchy; vždyť

víme, co

aje na nás abychom si za to zodpovídali".

9.dialog

Jura: Ne! Ne! Kedc pic ma, Pjááááný. Hrišil. Bohoval. Fajčil. Vlasnu mal. Kurvil. Boskal.
Alan: A když tohle

dělal,

tak co musí mulo...

Adéla: Ta oda lačho, kana jon phiren? (Tak to je dobře, že ch oděj ?)
Renata: Phiren te našťivinel. Nene pritom, hoj darav lendar.... na phiren, te na phiren,

ta mušinen jon mukhen dar. A amen lestar daras.

(Choděj

na návštěvu. Není to, že se jich

bojíme .... nechodí, nechodí, no nemusej strašit. A my sejich bojíme.)

Renata pojmenovala rozporuplnost zcela
nechoděj ... "

(strašit) - "no"

(vlastně)

jasně:

"Není to, že se jich bojíme.

Nechoděj,

"musej strašit", (protože) "my se jich bojíme".

(Opět

dialog v rámci rozhovoru A)

10. dialog
Madla: Ajoj na avl'a pale e Marina? Ňigda?
Albína: Ta imar mul'a ta imar pale na avla, na ušť ela, bo imar furt hini na andre phuv.
Ča beng has. Beng has. Hjaba kaj džalas buťi. Hjaba so sar graj zaprahimen! Te tavel,

te rajbinel, te

parňarel. Kračinake.

Prajtenge. Savoreske. A mek mište lake na has. A o

love davkeravas. Avl'as, kavka e rat, lelas man, čhivlas avri andalo kher e sasvi.
Adéla: Soske?
Albína: Ta avl'as pre late fanti, kajse

diliňipen,

lelas man,

čhivlas

avri a džas pro pados

avri jevende.

Madla: A ona se nevrátila Marína? Nikdy?
Albína: Tak už

umřela,

tak už se zpátky nevrátí, nevstane, protože už je

pořád

v hrobě.

Čert byla. Čert byla. Bylo jedno, že jsi šla pracovat. Bylo jedno, že jak kůň zapřaženej.
Vařit,

uklízet, malovat. Na vánoce. Na velikonoce. Všechno. A ještě jí nebylo

peníze sem jí dávala. Přišla, takhle noc, vzala mě a vyhodila mě ven z domu,

dobře.

A

tchyně.
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Adéla: A proč?
Albína: Tak,

přišlo

to na ní, pomátla se, vzala mě, vyhodila ven a di ven na půdu v zimě.

11. dialog
Albína: Kajča na .. mulo tuke tuke na sikhavel pes. Priklad tuke, lake, mange. Na. Ča

jekha

džeňake

pes sikhavel. Al'e me les dikhav, al'e tu na. Mulo pes na sikhavel savore

dženenge, ča jekha džeňake. Ča jekha džeňake. A les ... joj avel pal kada dilino (mu!'i

Marina). Palleskero phral (lakero

čhavo).

dilino na. A joj avel pal leste. A jov furt

Joj džanel. Oj palleste phirel na? He. Bo kaj

vičinel,

mamo, mamo, mamo, bokhalo. To oda

joj avel, bo jov peske la žadinel, la vi činel, ta joj palleste avel.
Adéla: A na kampel vareso e Marina? O love abo ...
Albína: Aaa o love il'a keci

aňi ...

phenďa,

hoj sar merla, ta

parunďam

la omšaha. Peršo

perše he andro khere so ... A

amen pokojis na dela, hoj daravkerlkerla, al'e

ňič.

Bo oda

has o omša. Avka džanes? Ta nane la šanca te avel, bo omšaha. A mek na dikhl'an
mules?

Albína: Jenže ne ... mulo se ti neukáže ...

například tobě,

jí,

mně.

Ne. Jen jedný se ukáže.

Ale já ho vidim, ale ty ne. Mulo se neukazuje všem, jen jedný. Jen jedný. A on ... ona
chodí...

(zemřelá

Marína) chodí za tím bláznem (jejím synem). Za jeho bratrem. Ona ví.

Ona za nim chodí, ne? Jo. Protože je blázen ne. A ona za nim chodí. A on

pořád

volá:

Mámo, mámo, mámo, hladový. To ona chodí, protože onji chce, tak ona za nim chodí.
Adéla: A nechce něco? Peníze nebo ...
Albína: Aaa

peněz

vzala kolik ...

nejdřív

i doma co ... A

nedá, že bude chodit (strašit), ale nic. Protože jsme ji

řekla,

že jak umře, že nám pokoj

pohřbili

se mší.

Nejdřív

byla mše.

Takhle víš? Tak nemá šanci přijít, protože byla mše. A ještě jsi neviděla mula?

12. dialog
Albína: But kajse pripadi, but pes

ačhol

but. Me dikhl'om la phura sao Leskera da

dikhl'om.
Adéla: Kaskera?
Albína: Leskera da. La Marina. La phura. La sasva. Sa avl'a but. A

čhavo

ta avil'a, na.

Albína: Hodně je takovejch případů, hodně často se stává. Já jsem viděla starou tchyni.

Jeho matku jsem viděla.
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Adéla: Čí?
Albína: .Jeho matku. Marínu. Starou. Tchyni.

Tchyně přišla hodně.

Když jsi

dítě,

tak

chodí hodně, ne?

Když

zemřela

očekávali

stará Marína,

návštěvami, neboť

tato matka a

jsme, že nastane velký strach

babička

letech sama se svým postiženým synem,
někteří

ji dokonce
"účty".

Ale kdykoliv jsme se

ujištěni,

bez

snad i okrádali.

ač

sama již bláznivá, a nikdo jí nepomáhal. Naopak

Předpokládali

zpočátku

jsme tedy, že bude chodit

Pokud by však
čímž

před častými návštěvami.

mělo

dojít k přiznání jejích

by se pouze potvrzoval

A ukázalo se, že Marína
návštěv,

důvod

pouze jednostranné. Albína jako snacha měla
vlivu. To, jakým
zdůraznění

způsobem

to

před

musely by se

pro její
těžkou

návštěvy.

ačkoliv

během

si své

skutečně

vyřknout

I když

rozhovoru

sobě příznakem

i

toho,

chodí, a

často.

prohřešky

s tím

provinění jistě

nebylo

pozici, dokud se nevymanila z Marínina

námi prezentovala, byla však

své neviny - zahlazení vlastního

obávané, že se o nich nemluvilo,

vyřizovat

na její po smrtné příchody zeptali sami, vždy jsme byli

otázky, vyšlo najevo, že za ni dali sloužit mši. To je samo o

že panuje strach

častými

jejími

celé osady žila v posledních

že Marina se neukazuje. To je zaznamenané v dialogu 11. a 12. Až

přímé

spojené,

prababička téměř

a

před

provinění.

všichni o nich

především

snaha o

Maríniny "návraty" byly natolik
věděli

a

patřičně

je interpretovali.

Provinění bylo s bázní zamlčeno. "Respektování mrtvých zahrnuje i mlčení živých. ,,252

13. dialog
Albína: Somas andre

šmertňica

les te dikhel ola

čhajora.

Dikhl'om la. Ta na bo imar

mul'i na. Ta imar pašl'ol'as andre šmertňica na. Imar upre na ušť ela tuke. Somas te
dikhel, hoj savi sal. So... sar la dikhl'om, sar vipadinel. So
a o mochto ... na kala dine.

Thoďom

hiňi. ..

sav ... sar la urde ... sas

imar te labarel. Te labarella diňom, bo oda cikňori

na. Čhave na kamenas la khere, bo daranas, hoj daravla. Ta diňom la te labarel. Al'e
važila štiri kili he ošem he e čtiři kila ošemdešat važila asi. A šesdesať vižko. Oda bari.
Šesdesať vižko.

Albína: Byla jsem se na ni podivat v márnici, na holčičku. Viděla jsem ji. Tak ne, vždyť

už byla mrtvá. Tak už ležela v márnici. Už se nepostaví. Byla sem se podívat, že jaká je.
Co... jak jsem jí

252

uviděla,

jak vypadá. Co je ... jaká ... jak ji oblékli ... byl hrob ... jí

Williams, Patrick, cit. d., s. 27.
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nedali. Dala jsem ji zpopelnit. Zpopelnit jsem ji dala, protože byla malá, ne.
nechtěli

Děti ji

domu, protože se báli, že bude strašit. Tak jsem ji dala spálit. Ale vážila

čtyři

kila a osm, čtyři kila a osmdesát vážila. A šedesát výšku. To je velká. Šedesát výška.

14. dialog
Adéla: A tumen vartinenas?
Aneta: Amen vartinahas a kadej has. Thod'am amen po stromkos,

darčekos

no. A joj

gejl'a, napriklad pašl'olas jekh d'ives. Ušťil'om tosara. Na, kamahas te delle čhavenge,
imar na has po stromkos. Že skupind'as. Chal'a avri. Na has, ča holo stromkos. A o
vudar zarimen, o blaki has.
Madla: A kana dživelas, joj našťi phirelas na?
Aneta: Na. Kajsi postichnuto has no. Mul'i has no. Al'e joj kadej pašl'olas. Amen sa
dikhahas lake no. Bo amen pisind'am na (andalo ustavos, jak

čhajori

mušinelas te dživel

lakere anglune d'ivesa), že mul'as. No a kadej has. No oj ajsi šuk ar, sar phenav, sar
popkica. O bala kale.
tele.

Zamuňind'a,

Parňi

šuk ar. Me nejbut rovavas. Pak Renata (lakeri daj) až pejl'a

pejl'a tele.

Adéla: A vy jste vartovali?
Aneta: My jsme vartovali a tady byla. Dali jsme na stromek, dárky no. A ona šla, tak
jeden den to bylo, co

umřela.

V stala jsem ráno.

Chtěla

jsem dát

dětem

a už nebyly na

stromku dárky. Vzala je. Snědla. Nebyly. Jen holej stromek. A dveře, okna zavřený.
Madla: A když byla živá, tak nemohla chodit?
Aneta: Ne. Tak postihnutá byla. Mrtvá byla. Ale ona tady ležela. Všichni jsme ji
Protože nám psali, že

umřela

holčička

(z ústavu, kde postižená

dny). No a tady byla. No a ona byla taková

krásňoučká,

sem nejvíc plakala. Pak až Renata (její matka) omdlela.

Stane-li se, že

zemře

malé

dítě,

je

zabránit

příchodu

zemřelé děti

mula. Nelze zde

jsou

často

přehlédnout

obecně,

těchto případech

obyčejným

popečka.

Vlasy

černý.

a omdlela.

že se bude jako mulo navracet.

spalovány, což je

nejspolehlivější způsob,

doměnku

teoretiků,

onu

Já

pokud dojde k takové situaci. Tento

a bolest zoufalé situace mají být o to více překřičeny. V tomto
smysl postrádající bolest

musela trávit své poslední

Oněměla

největší pravděpodobnost,

Situace je ekvivalentní smutku, který nastává
fakt má za následek, že

jako

viděli.

kulturních
případě

jak

že smutek

je překřičena zoufalá a

strachem - ohrožením z příchodu mula. Rituálnost se v

projevuje tak, že se o

zemřelých dětech

nemluví a všichni

vědí proč.

Nikdo
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se nediví, že matka nijak
"příchodu"

explicitně

neformuluje své pocity. Jen ve chvílích, kdy by došlo k

mula, všichni tolerují nevšednost jednání, které tak

zpřítomňující

respekt k tomu,

co si tak mulo ustanovuje jako svůj "prostor".

15. dialog
Albína: Pal oda
demaďa.

čhavoro

ha. Sar somas phari. Vareso ... iskra mange ada cigaretl'a

Hin, labol. Al'e iskra vareso mange. Dikh ... mukhl'a pre ma dar. Kaj vakerav.

Dikh iskra, sar labil'a.... Adela, Pačas mange, Adela?
Adéla: Ha!

Pačav.

Albína: Mek goreder sar phuro manuš. Ta tu mukhela dar, chines tute le daratar.
Adéla: Me

phenďom

la Renatake, kaj me avl'om Prahate Olejnikatar a me džavas

suno ... me na džanav ko oda sas, al'e vareko terďolas paš mande ...
Albína: No to phuro, sastro. Abo e sasvi.
Adéla: Na džanav, al'e has aj si dar ... mukhl'a pre ma dar.
Albína: Pale

terďila

tuke upre.

Adéla: Me na džanavas, hoj

či

oda mulo.

Albína: Man somas phari, Adel, a oda

čhavoro

tuke pejl'a, hoj ajsi dar pre ma mukhl'a.

Na has, kaj pes te thovel daratar. Ča pre ma mukhl'a dar. A me les porodzind'om a pre
ma dar mukl'as . No zkal'arel tuke sa o goja, savoro. Sa het. E maternica sa zkal'ol.
Mange sas, zkal'il'as e maternica. O

čhavoro

mulo, nahibinlas pes, mange imar

zbrantinlas. Bo imar mul'o. Na dživelas. Kalo has. A jov imar

normalně

mas pre leste has. Kirno! Man te poražinel. Kirno mas pre leste

uplňe

perlas. Kirno
has.Chudehas

andro vast, tak takoj rozperlas. Kajso ... kajs ... kajso porod os man has. Mek džanl'om,
hoj imar na dživava, hoj na avava ko

čhave

ke kale ostatna

Adéla: A soske oda sas? Tumen khelenas?
Albína: Ta me khelavas, gil'avavas a phari somas na. A ov rušl'a hoj khelav, gil'avav, hoj
na l'ikerav smutkos. Mukhl'a pre ma dar.
Adéla: Ta imar sas mulo o čhavoro.
Albína: Mulo andre mange has. Devet mešiace les rodinďom a mulo.
Adéla: A oda sas pre zabava? Kana mukhl'a e dar pre tumende?
Albína: Pre porodňica somas te ločhol a odej pre ma dar mukhl'a pre porodnica, pre sala
na. Na e sala aa takoj koja izba so soves na.
Adéla: A sar mukhl'a dar?
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Albína: No tak
te džal. No ta

Adéla: O

hoří.

čhiďalas

pre tu mukhl'a dar. A me na has, kaj pes te thovel daratar, kaj

duj vedri paňi, mek pes na

batarinďalas.

Ajsi pre tu dar mukhl'a.

dítěti.

Albína: O
je,

normalňe

dítěti,

jo. Jak jsem byla

Ale jiskra mě

nějak ...

těhotná. Něco ...

jiskra mě od tý cigarety spálila. Tady

mě

Podivej pustil na

strach, že vyprávim. Podivej, jak ta

jiskra vzplanula.... Adélo, věříš mi?
Adéla: Jo!

Věřím.

Albína: To (když je mulo

dítě)

je horší, jak u starýho

člověka.

Pustí na tebe strach a se

posereš od strachu.
Adéla: Já už sem řikala Renatě, jak sem přijela do Prahy z Olejníkova a zdál se mi sen ...
nevim kdo to byl, ale někdo vedle mě stáL ..
Albína: No to byl starej, tchán, nebo tchyně.
Adéla: Nevim, ale takovej strach ... pustil na mě strach.
Albína: A ještě se ti ukázal.
Adéla: Já jsem nevěděla, že jestli je to mulo.
Albína: Když jsem byla

těhotná,

Adélo, a to

Nebylo, kam se schovat z hrůzy. Pustil na

mě

pustilo strach. Všechno ti zkazí, všechno,
Měla

sem zkaženou.

mrtvej. Nežil. Bylo
Shnilý!

Mě

Dítě

černý.

trefí šlak!

dítě

mi ti, že takovej strach na

Uplně

střeva.

normálně

shnilý maso na

pustilo.

strach. A já jsem ho porodila a ono na

něm

pryč. Dělohu

Všechno

mrtvý, nehýbalo se. Už sem
A on už se

mě

měla

mě

celou zkazil.

otravu krve. Protože už byl

rozpadal. Shnilý maso už na

něm

bylo.

bylo. Chytla jsi ho do ruky a rozpadalo

se. Takovej porod já jsem měla. Už jsem myslela, že nebudu živa, že nebudu moct přijít
k

dětem,

k

těm

ostatním.

Adéla: A proč to bylo? Že jste tancovala?
Albína: Tak že jsem tancovala, zpívala a byla jsem

těhotná.

A on se zlobil, že tancuj u,

zpívám, že nedržim smutek. Pustil na mě strach.
Adéla: Tak tehdy už nežilo?
Albína: Bylo ve mně mrtvý. V devátym měsíci jsem ho rodila a nežilo.
Adéla: A to bylo na zábavě, když na vás pustil strach?
Albína: V porodnici, když jsem byla rodit a tam na

mě

pustil strach a já jsem nevěděla,

kam se mám od strachu schovat, kam jít. No tak hodil
nazmátořila.

dvě vědra

vody a

ještě

sem se

Takovej strach na mě pustil.
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Ukázka je z řízeného rozhovoru,
mnoho dalších

posluchačů.

Bylo to

ubezpečení

neznevažovali

příliš

kterém byla hlavní

večer.

občas někdo

kolem, jak se dalo. Pouze
Katarinino

při

"důvěře"

o naší

Albína

seděla

vypravěčkou

Albína a okolo

sedělo

v křesle a všichni ostatní posedávali

doplnil informaci, pokud si Albína nebyla jistá.

bylo ze strany Albíny míněno jako varování, abychom

závažné téma. Téma bylo závažné z toho

důvodu,

že Albína

vyprávěla

o

tom, jak porodila v devátém měsíci mrtvé dítě. Sama událost, jak ji Albína popisuje, je dost
strašidelná. Bylo patrné, že její uvolení k vypravování s sebou obnáší jistou úctu
k vyřčenému.

Nepřímo

nás varovala, že téma je vážné a není pro "outsidery".

zacházení s muly v řečí se jim dává najevo jistá loajalita,
Jsou

zpřítomňováni

reálné,

neboť

skrze respekt, úctu -

Albína nechala své

"paťiv".

zemřelé dítě

jiskrou varována. Albína se v tu chvíli
protože mula "bere do slov".
svou

řeč

činnost

a ostatní

Napětí

skutečně

případě

vyprávění

začátku,

bázně.

již ohrožení nebylo

prožitku

zpřítomňovalo

do

kdy Albína konstatovala, že byla

lekla. A hned dodala, že na ni "pouští hrůzu",

bylo patrné i na

přísedící ostražitě

s sebou nese velkou dávku

I když v tomto

zpopelnit,

jisté míry ohroženÍ. Což se potvrdilo hned na

ač

Způsobem

způsobu,

jak se Albína koncentrovala na

naslouchali. "V tom to je: Manuša neprojevují svou

skrze ustanovené rituály, ale kultivují své stávající rozpoložení a kvalitu lidských

vztahů.

usměrňovány

v bolesti

prostředky,

Veškeré symbolické

které

zprostředkovávají

strukturaci

skrze popsané specifické a ucelené charakteristiky, mají

způsobené

svůj

světa,

jsou

prvotní význam

úmrtím milovaných druhých. Je zde banální aspekt, a sice že úcta

k mrtvým je v první řadě způsobem, jak se zachází s bolestí. ,,253

6.4. HOMOLOGACE254

Mulo

může

projevovat svou

nositelem mula jsou
dobytka,

drůbeže

kočky,

a koz.

přítomnost

ale

může

Zvířata,

i skrze transformaci do jiných entit. Asi

jím být jakékoliv jiné

do kterých se

převtělil

zvíře kromě

rituálně nečistými.

chovného domácího

mulo, se poznají dle neobvyklého

jednání a je proti nim zasahováno mnohdy velmi razantním
s transformací v mula stávají

nejčastějším

způsobem

z toho

Dochází tak k situacím, které

důvodu,
opět

že se

vyžadují

jistou míru obeznámenosti s kontextem, jak je patrné z následujícího rozhovoru.

Tamtéž, s. 8l.
Transformace démonů do jiných prvků života. Informace pochází z přednášek "Démonologie" a
"Démonografie" Vítězslava Štajnochra pronesených na Ústavu Etnologie FF UK.
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103

16. dialog
Aneta: Has kodej

mačka.

Has kodej

mačka

a bešelase

čhaj

pre skamin... prooo pro

had'os. Chuť in andre late e mačka. Haraďa la, škrabinďa la. Čhiďom lake o mas. Čino
poďobind'a

a denašla mange avri. A me la stražinavas kana mange avela avri. No kana

avťa, avťom

Premarďas

vaš o dad a ke le vidla.

la. A mek il'om o kašt, le kašteja

maravas. A mek birinlas phučkerlas ... Na džanav. Chaťas, chuťil'a pre late jekhvar od
razu a o jakha sar žarovki. Fešt švicinlas lake andre. A me sar dikhl'om, avl'om vaš e
daj, na. Phenav, av, dikh e
avka

avťa

mačka, phenav,škrabinďa

o dad. Il'a e vidla a

ďubinďa

la na. Avka sar darand'il'om. No

andre late. Andre vidla, andre late. A mek

denašl'a. Našťi la chudahas, sar denašl'as. No avka užaravas kadej paš o slupos a
stražinavas, že kana avela avri. Avl'a avri a kola

mačka

kočka.

Aneta: Byla tady

ni ta

kočka.

hin ať e na kerel

Byla tady

ňič.

a

čhiďas. Zahrebinďas

kamenici avri ke ... pro zachodos. Odoj la
kadej kajsi

murdarďam

čhiďam

la kadej pro

la andre phuv. A kaje

A kaja mačka so hin dzivos, danderlas.

kočka

a dcerka seděla na stol. .. na posteli a

skočila

na

Porazila ji a škrábla. Hodila jsem jí maso. Trochu si kousla a utekla mi ven.

A já jsem ji hlídala, kdy půjde ven. Když vyšla, šla jsem pro tátu a pro vidle. Praštil ji. A
ještě

jsem vzala klacek a klackem jsem ji bila. A ještě zvládala, skákala ... Nevim. Jedla

a najednou z ničeho nic na ní skočila a
jsem to

uviděla,

oči

jí svítily jak žárovky.

došla jsem pro mámu, ne. A

říkám, poď,

poškrábala ji. To jak když jsem se polekala. No tak

přišel

Strašně

jí svítily. A jak

podivej

kočka, řikám,

táta. Vzal vidle a

ní. A ještě utíkala. Nemohli jsme ji chytnout, jak utekla. No a tak jsem
sloupem a

čekala,

ďoubnul

čekala

že kdy vyjde ven. Vyšla ven. Zabili jsme ji a hodili tam na

ven ... na záchod. Tam ji hodil. Zahrabal ji do země. A tady takový

kočky

do

tady za

kameniště,

jsou a

nedělaj

nic. A tahle byla divoká, kousala.

N a Anetino

dítě zaútočila kočka.

transformací mula. Její

Aneta před námi

výpověď

byla ale

v rámci dialogu 15, kde byla hlavní

explicitně

sdělena

vypravěčkou

neformulovala, že by kočka byla

v rámci rozhovoru, který byl

přiblížen

Albína. Aneta svou vsuvkou

podpořila

Albínu ve chvíli, kdy nám Albína popisovala, v co všechno se
z přítomných,

kteří

němu

došlo.

mulo

proměnit.

Nikoho

naslouchali, ani nenapadlo se nad Anetiným jednáním pohoršovat.

Všichni Anetino jednání
k

může

Kočka

jednomyslně

schvalovali a

byla mulo a ten je jako takový

pravděpodobně

rituálně nečistý.

byli i u toho, když
Ve chvíli, kdy sám

fyzicky útočil a ještě k tomu na dítě, nebyla jiná možnost než ho zneškodnit.
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6.5. ESTETIČTÍ DÉMONI

často

Samotní Romové
připisují. Některé

rozlišují situace dle míry validity, kterou konkrétnímu zjevení

situace jsou popisovány

vážněji

podávány třeba i s humorným nádechem a s jejich
příprav

li se v noci "na brambory", byly v rámci

Neromem, potenciálním vlastníkem polí. Ale
setkání s mulem. Výprava se v průběhu

a mají dalekosáhlé

vyřčením

důsledky,

jsou zapomenuty.

jiné jsou

Například,

šlo-

výpravy velké obavy ze setkání s "gádžem"ještě větší

několika večerů

ohledně

strach panoval

vracela s neúspěchem,

obav ze

neboť údajně

došlo k setkání s mulem. Z velké výpravy došel nakonec "na brambory" pouze Dusík
s Anetou. O setkání však bylo referováno spíše s úsměvem ve
výrazně

odlišné od toho, jak se mluvilo

postižené
nelze

holčičky,

vyřknout.

dcery Renaty.

Je možné, že

například

Konečný

dotyční

soud o

tváři

a bujarým veselím. Což je
předčasně zemřelé

mluvilo o nedávno

účelné

vykonstruovanosti

se tolik obávali setkání s mulem, že je

aby se nemuseli dále vystavovat možnosti jeho

příchodu.

zážitků

raděj předstírali,

Ale spíše byla celá situace cíleným

navozením sdíleného strachu, ve kterém převažovalo příjemné vzrušení spíše než
Je-li snaha o navození strašidelné nebo humorné situace,
vyžaduje. Tyto momenty, pokud

vůbec

označili

etnografickou terminologií

poslední

době

tematikou.

pověstí,

splňujících určitý

bychom pak mohli mula

hmatatelný efekt pro

převaha

společnost.

humoru nad strachem

Humor vyplývající z příběhu je, dalo by se
scén, které i kdyby byly
hovorů

"méně uvěřitelné",

strvzují respekt k

i humorné situace.

Právě

mulům jako

rozumět

realitu

mulů

nikdy

ve

nějakou

s širší

i jako nositele funkcí

společnost

nepřesahuje

funkce

vyžadovanou
do

posměchu.

Zachytává se na humornosti

skutečnosti

plnohodnotnému jevu, který
příběhy

povídek. V

případech převažuje

zabavit

říci, přímočařejší.

Dochází k realizaci

součástí hovorů

označit

Vobou

těchto příběhů

skrze tyto "estetické"

reality, která není objektivizována

o mulech se přímo

pověrečných

historek ze života,

estetická, pokud pod estetikou funkcí budeme

do

vyprávění.

se však spíše jedná o nevázané rozhovory, které jsou

Při těchto příležitostech

formou. Ale

vyprávění

hrůza.

nastávají, jsou nejvíce spojené s tím, co bychom

za "standardizovaná"

folklórního útvaru démonologických

s muly

potvrzují. Zapojením

může

dokonce

vytvářet

se neustále aktualizuje relevance

terminologickou teorií, ale její

obyčejností.

Pochybnostem jsou i tyto "estetické" příběhy vzdáleny.
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17. dialog
Adéla: So kerďa tuke pro cintorin?
Jura: Ko!?
Adéla: O phral.
Jura: Oko?
Aneta: O Pal'is, so mul'a.
Jura: huhuhuhuhuuhuhuhuhuhu. Imar hahehhéééhahah.
Adéla: A jov kampelas vareso tumendar?
Jura: Ko!?
Adéla: O phral.
Aneta: O phral!
Jura: Pal'i? No huhuhuhuhu...
Renata: HAHAHAHAHAH.

Adéla: Co ti udělal na hřbitově?
Jura: Kdo?
Adéla: Bratr.
Jura: Kdo?
Aneta: Pavel, co umřel.
Jura: Hhuhuhuhuhuhuhuhuhuu. Už hahehhééééhahah.
Adéla: A on od vás něco

chtěl?

Jura: Kdo?
Adéla: Bratr.
Aneta: Bratr!
Jura: Pavel? No huhuhuhuhu ...
Renata: HAHAHAHAHAHA.

Tato ukázka je

opět součástí

rozhovoru posaného u dialogu 1. Jak bylo

specifickou situaci s netypickým
prostředkem

k zabavení, je více i mezi lidmi,

jsme spaly s mou
dívkami,

vypravěčem

průvodkyní

začalytyto

při

šlo o

Jurou. Ale takových situací, kdy je mulo
kteří

Madlou v domku se

se jinak obávají jeho

dvěma

pokoji

společně

přítomnosti.

se

dvěma

Když

místními

jednou z druhého pokoje vydávat podivné zvuky a "húat". Jednou

dokonce v noci do našeho pokoje
vydávajíc

řečeno,

vběhla

jedna z dívek

tom zvuky prolínající se se smíchem.

Chtěly

převlečená

do jakýchsi

hábitů

nás postrašit. Nutno dodat, že
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aktivitě

kdybychom se k podobné
způsobily

vyburcovaly

nečekaně

pravděpodobně

my,

bychom

paniku.

18. dialog
čhavo!

Anastázie: Na oda

Jov mange

podiňa

oja

švička.

A me les ... me

iľom

lestar! No

avil'om khere kavka raťi imar sar džas te sovel na. No a me oja svička lestar iľom.
Labard'om e švička. No paťas mange, so man kerďas! Jov zasuťa. O čhave savore
Zadikhľom

zasute pro vast. Kajso murš baro sar jov. Tiro rom.

les a pes manca ov

marlas. O vasta mange phagerlas. Me leske a jov mange. Imar pes zmocinavas. Kas na
diňom man te prevakerel! Ňič! Naštťi vakeravas! Na diňa man te prevakerel.

Adéla:

Aňi

jov na vakerďa.

Anastázie: Na
našťi

les

ča

man ca pes marlas. Zmocinlas pes manca andro than.Te merav! Avka

vičinavas ...

pre leste. NA has man pomoca.

Pačiphenav

ajči

sas avka,

bari

manušňi. Čhind'om leske adarig. Chacha! Heeeej! Čhinďom les!

Anastázie: Ne, ten kluk! Podal mi tu
domu takhle
svíčku.

No a

večer
věř,

svíčku.

A já jsem ... od

a už jak jdeš spát, ne. A já jsem tu

co mi

udělal!

svíčku

něj

vzala! No a

přišla

sem

od něj vzala. Zapálila jsem
děti

On usnul (o mužovi). Všechny

uspaný na rukách.

Takovej velkej chlap. Tak velkej jak on. Tvuj muž. Zahlídla sem ho a bil se se mnou.
Zlomil mi ruce. Já jemu a on mně. A už jsem se zmátořila. Jak mi nedal promluvit! Nic!
Nemohla jsem mluvit! Nedal mi promluvit.
Adéla: A ani on nemluvil.
Anastázie: Ne, jen se se mnou pral. Zmocnil se mě na místě. Ať umřu! Tak sem nemohla
křičet ...

na

něj.

člověk.

Nebylo mi pomoci. Pravdu m1uvim, tak velkej

Bouchla sem ho

sem. Chacha! Heeeei! Bouchla sem ho!

Anastázie je Jurova matka.

Vyprávěla příběh

ze svého mládí, kdy se setkala s mulem a

poprala se s ním. Samotné tvrzení, že se s ním poprala, vrhá na
neboť

jinak je

většinou zapovězeno

"zalehne" a "dusí", dotýká se
pohnout. Je zavalen. Nebo
Jinak je však

zapovězeno

člověka.

V tom

některé modřiny,

pouštět

případě

je

pouštějící hrůzu.

podezření,

stín

do boje. Pouze v případě, že
člověk

bezmocný a

nemůže

se

které se objeví přes noc, vznikají dotykem mula.

se mula dotýkat. Anastázie se svým

rozhovoru potvrzuje, že u tohoto
s folkloristy, než

se s mulem

vyprávění

příběhu převažuje

vítězným pokřikem

na konci

charakter spíše zábavný,

To ovšem neznamená, že "významní druzí" si

řečeno

vyprávění
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interpretují jako pošetilý nápad staré babičky.
nejrůznější

tím, že ,probírá'

Příběh

je opět konverzací, která "udržuje realitu

složky zkušenosti a

přisuzuje

určité

jim

místo v reálném

světě".255 Nikdo z přihlížejících s vyprávěním nepolemizoval a nezesměšňoval je. Pokud se
přihlížející

smáli, pak spíše v intencích radosti nad

představou babičky

peroucí se s mulem,

nebo radostí z toho, že "mulo byl pokořen".

6.6. MULO KULTIVUJE KVALITU

V průběhu dne je mnoho situací, kdy

může

zcela

spontánně přejít řeč

na téma mulo.

se jedná o mula identifikovaného, tedy známého, který se zjevuje ze všem
Pak se verbalizací prožitku, který
se

příčiny,

hodnotí se postoj žijícího

konstatují a dokola

přetřásají

dopustil. Dále se mulo
Tento

někdo

s dotyčným mulem
člověka,

celá situace hodnotí.

čeho

zážitky s konkrétním mulem a popisuje se,

je zásadním prvkem,

zřejmých důvodů.
Určují

kterému se mulo zjevil. Nebo se pouze

"řeší" samozřejmě momentálně

způsob "přetřásání"

měl,

Většinou

všeho se mulo

v tu chvíli, kdy dojde k jeho

přikládajícím

tomuto jevu

příchodu.

nějakou

funkci,

pokud budeme mluvit v intencích funkcí etnografické tradice. Je ve svém výsledku i jednou
z forem sociálního korektoru

společnosti.

Jeho

působností

se

může měnit

chování žijících. Je

"indikátor rodinné soudržnosti,,256 a koriguje osobní vlastnosti: učí trpělivosti a nutí k jisté
formě

sebezpytování vlastních

prohřešků.

Pokud se za chodu každodenního života dostane "do slov"
vědí,

co to obnáší. Všichni jsou obeznámeni s kontextem a

které je zapříčiněné
stejně

působností

jsou vnímány i

existenci v životě

činy

Romů

či

činů"

"do

"uvolňují"

prostor pro jednání,

mula. Slovo "mulo" je používáno s naprostou

a postoje s tím spojené. Mulové jsou

aktéři, kteří

mnohdy výrazněji, než instituce pro "nás"

mulo, všichni

samozřejmostí

a

performují svou

samozřejmé.

Je-li pohřeb a

má se vartovat, je prioritou vartování, a nikoliv docházka do školy a pracovní povinnosti.
Zemřel-li někdo

v bytě a stále se chodí ukazovat, postaví se nový

znamenat zadlužení rodiny. Na pozemek v blízkosti

hřbitova

dům,

se nelze

jakkoli by to

přistěhovat,

mělo

i kdyby to

bytový odbor nabízel za sebelepší cenu. Bude se svítit celou noc, aby se minimalizovala
možnost

příchodu

mula, i kdyby rodina byla sebevíce zadlužena atd. Všechny tyto události -

prostor, který si nárokuje mulo - ale musí být s dostatkem pozornosti vysledovány. Nemusí, i
když
255
256

může,

dojít k přímému pojmenování

důvodů

jednotlivých rozhodnutí. Mluvení a jednání

Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 151.
Uhlová, Saša, O mule pro Smíchovos, cit. d.
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s muly tak definuje relevantní události. Rekonstrukcí relevantních událostí se ustanovuje to,
co je hodné zapamatování. Je to jeden ze
zpřítomněni "důležití

způsobů

výkladu minulosti, ve kterém jsou
třeba

mrtví", a naopak jsou zapomínány jiné

důležité

pro "nás"

momenty a motivy jednání.
To nás

přivádí

k otázce, do jaké míry

společnost určuje

to, co je zapamatovatelné.

Tedy "nejde ani tak o otázku, zdali si pamatovat, ale spíše o to, co si pamatovat. ,,257 Tato
citace pochází ze stati, která se

věnuje

rekonstrukci historických událostí po revoluci v roce

1989 v Česku, což není tematicky vzdálené našemu zájmu. V této stati se pojednává o tom,
jak lidé se

změnou

režimu

mění

své biografie.

jsou zapomínány. Tento politický diskurs je u
důvodu,

že Romové ve

většině

Některé věci,

Romů

které

přestávají

být relevantní,

neuplatnitelný. A to nikoliv jen z toho

z případů nebyli politicky angažovaní, ale protože politika

nemá tu "moc" - nedosahuje k paměti. Romové

"nepěstují"

svou ani jinou historii.

Paměť

není založena ani na shromažďování vědomostí ani výkladem hluboké minulosti. "Živá a žitá
historie, historická paměť Romů, je krátkodobá a velmi konkrétní.,,258 Romové nemají "velké
historie" a nemají své "hrdiny", ale

například

mají své

"obyčejné" zemřelé, kteří

se vracejí

z historie do přítomnosti. "Pouze hrdinové si zachovávají svou paměť,,259, obyčejní zemřelí
ztrácejí svou historickou individualitu, ale jsou žiti svými živými. "Hrdinové" mezi Romy
jsou zapomínáni, ale
vytvářející

"obyčejní"

kontinuitu, tedy

mrtví jsou

patřičná

verze

součástí společnosti,

paměti.

Kontinuita je jiná,

Romové nesdílejí jednu verzi minulosti, ale hierarchii
mrtvým u

Romů

je jednou z forem, jak se

vytváří

důležitých

což je
neboť

narace

se zapomíná jiné.

hodnot.

to, co "my" bychom

způsob

Bázeň

a úcta k

označili pamětí.

Na

mrtvé se nevzpomíná skrze pietní odkazy, které vzbuzují útrpnost a bolestnost ve svém
výsledku ústící v absurdnost

neřešitelné

a nezvratitelné situace. Mrtví jsou spíše hrozbou.

J sou tak trochu nevítaní návštěvníci tohoto světa. A utrpení je srozumitelné. Úcta se neobrací
do minulosti, naopak zajišťuje soužití živých s mrtvými. I "mrtví tak konstruují komunitu bez
konstrukce historie komunity".26o "Důvěra" v mrtvé není ztělesněna jednoznačnými,
ustálenými aktivitami, stabilizovanými normami jednání a není
nějaké

zprostředkována

terminologií

konceptualizace. Ustavuje ji interakce v obyčejných situacích a aktivitami s obyčejně

Andrews, MoIly: Politika zapomínání. Rekonstrukce minulosti v přechodu k postkomunismu, in:
Konopásek, Zdeněk (ed.): Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu, Praha,
Karolinum 1999, s. 90.
258 Uherek, Zdeněk - Novák, K. A.: Etnická identita Romů, in: Vašečka, Michal (ed.): Čačipen palo
Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky 2002, s. 98.
259 E1iade, Mircea, cit d., s. 38.
260 Williams, Patrick, cit. d., s. 13.
257
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obyčejnými věcmi.

užívanými

Každý má "své mrtvé",

kteří zaplňují

život

pozůstalých

i po

své smrti: "Věci tohoto světa, ve kterých se mrtví nalézají." 261
způsobu

Ve

ustanoveno, že o
kteří

mulech,
Zemřelí

zemřelých

se mluví mnohem více a mluví se o nich jako o potenciálních

tak ustanovují svou

interpretováno.
Nevytváří

Sebe-vědomí

vzpomínek budujících pietu

přítomností současnou společnost.

říkání, mlčení

Mají

svůj

zemřelého.

respektovaný

a myšlení, které je neustále všemi u druhých živých

celku je

vytvářeno

z obyčejných

věcí

užívaných

obyčejně.

konkrétní-zvláštní diskurs ve smyslu ritualizace ani identifikace. Je to individuální

uchovávání vzpomínek, který zceluje sounáležitost skrze interakci.

vzpomínky na mrtvého

nevytvářejí

v jistém slova smyslu obávaný,
překonává

která

formě

sice budí bázlivou úctu, ale ne ve

prostor v jednání,

způsob

mluvení o mrtvých není jednotné formální ustanovení. Jediné, co Je

i smrt, je

po mrtvém a

zvláštní pietní odkaz k minulosti. Naopak tento odkaz je

vyčleňovaný

přítomný

Věci

ze života. Jen respekt k velké lásce mrtvých,

a není pro "outsidery". Jak

říká

P. Williams o Manuších

ve Francii: "Manuša nebyli vždy to, co jsou dnes. Lepší je to nevědět. ,,262

8. 11. 2001 263
přirozeně.

-

"U M. M. hořela peřina. Nikdo neuvěřil, že by se mohla zapálit

J. M. je toho názoru, že to byl její syn

či

matka,

kteří zemřeli

v této místnosti.

Debatuje se o tom, zda peřinu zapálil mulo."
9.11.2001- "Večer M. opět opakoval podezření, že oheň zapálil duch ... Je to nešťastný
dům,

i gádžo to říkal."

10. 11. "E. a M. už nespí v něšť astné chýži. Každý rok dojde k neštěstí. Opět se zmiňuje
záhadnost vzplanutí peřiny."
27. 1. 2001 - "U E. a M. -

hořící peřina

byla v ten samý den, co se M. objevil duch otce.

E. E. před tím prosila u kostela, aby Bůh pustil jejího otce, a ten postrašil M, protože ten
ji před tim zbil."

Z chronologického zápisu je patrné, jak teprve
činu

mula. V tomto

případě

mula. Po postupném

dokonce nebylo

vytvoření

postupně

zpočátku

se nachází interpretace konkrétního

zcela jasné, zda se jednalo

skutečně

chronologického sledu aktivit se zjistila příčina, která

měla

o

za

následek zdůraznění viny muže, který bil svou ženu. Pokárání zprostředkoval otec ženy, která
se modlila, "aby ho Bůh pustil postrašit".
T
'v s. 10 .
1amtez,
262 Tamtéž, s. 54.
263 Tento text mi byl poskytnut neromem K. A. N., který si průběžně při svých pobytech na východním
Slovensku zapisoval terénní deník. Text tedy není záznamem mého autentického prožitku.
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Mluvení o mulech je rekonstrukcí událostí.

Způsobem

zpracování minulosti, která

formuluje "program do budoucna". Výsledkem faktu, že se sama od sebe zapálila peřina, bylo
zviditelnění

toho, že se

hledání významu je

někdo

chová

nepatřičně,

a tudíž by

měl

své chování korigovat. K

bezpodmínečně potřeba zároveň podmíněno přítomností "důležitých

druhých".

19. dialog
Albína: Na aven furt pale. Oda ča avel te našťivinel a dikhel tut a džan het. Na keren ňič.

Kerel čino tuke šanta. Čino tuke kerel durkos. Hoj te cudzo, ta had. Bo te cudzo, tak
chučkerel.

Kerel tuke šanta palo padi, pal... andro kher. A mukhel pre tu dar, te cudzo.

A te famifijatar, ta na.
Madla: Na mukhel dar?
Albína: Na mukhel dar. Baba

ňebožko

phirlas

račenca

o jedenactej o dvanactej

rači.

A

phirfas pallatejekh Rom Malovatar. La Maňakero.
Adéla:

Maňakero

rom?

Albína: Dad. Phuro rom. A kamelas

romňa.

A phirlas pal e baba. No afe ta jekh

suhlasinlas, afe jekh na suhlasinlas. Džanes, hoj romeste te džal no. A jekh suhlasinlas,
jekh na.
Jura: Chachachah.
Albína: A o papus so mufas, a baba sar avl'as, tak normalňe la prepašfard'as.
Adéla: A so oda prepašl'ard'as.
Albína: No upre late. Kavka. Zatasavlas la. Nadelas te
zamuňiňďas

la, hoj te na

vičinel

vičinel

pre amende. Avka sar

pre amende. No a jekh ora pes laha, e baba, mocinlas.

Jekh ora. Hin ajso mulo, kaj tut lel.

Klidňe

tut lel palo medzi, palo jarki, pal kada. Tu

ztrapinel. Kerel tuto Are leskeri ora avel a pal'is imar džal het.
Adéla: A oda tumen predžid'il'an? Ha?
Albína: Ta na? A pal'is, tuke phenav. Avl'as e baba andro kher. Pejl'a tele. Phenav, so

oda babo? Ta o papus man zatasard'a. A ov rušl'a, kaj joj džal romeste. Mulo savorestar
džanel. Akana, so amen vakerav. Jov savorestar džanel o mulo.
Madla: No ta oda andale famil'ija mukhelas o dar na?
Albína: He andale famil'ija ... papus miro. No a baba, kavka sar zarušla, kaj džal e baba

miri romeste. Džanes? No tak la prepašl'ard'as. No a lakere dades la kristinakere,
marlas la. A požadi... za mul. .. sar mules požadines, mulo avel! Lakere dades, o papus palo droti, palo jarki, palo koda. Sa pre leste o gad

čhingerd'a

pre leste o gad. Sa
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zčingerďa.

Kerďas.

Sao Sar ........

Avka les

anďa

pale khere. Oda oda oda mulo mulo

tuke tuke... Hin kajso mulo a te hin kajso dujeduchengero mulo. Klidne ov tuha
vakerel, sar me akana tuha. Te hino dujeduchengero.

Klidňe

tuha vakerel, he chal, he

pijel. Avelleskeri ora. Mušinel te džal.

Albína:

Nechoděj pořád. Příjdou

Nedělají

nic. Jen

tě

trochu

jenom navštívit, podívaj se na tebe a jdou

"povláčí".

Trochu

tě.

pryč.

Když je cizí, tak. Protože když je cizí,

tak s tebou zatočí. Zatáhne tě na ... do domu a pustí na tebe strach, když je cizí. A když je
z rodiny, tak ne.
Madla: Nestraší?
Albína: Nepouští hrůzu. Nebožka babička chodila o jedenáctý dvanáctý v noci a chodil

za ní jeden Rom z Malovský. Moničin.
Adéla:

Moničin

muž?

Albína: Tata. Starej muž.

Chtěl

babičkou.

ženu a chodil za

No ale tak jeden souhlasil a

druhej nesouhlasil. Znáš to, že jaký je se vdávat. A jeden souhlasil, druhej ne:·
Jura: Chachachacha.
Albína: A děda (muž babičky), co umřel a

babička,

jak přišla, tak ji normálně zalehnul.

Adéla: Co to je "prepašl'arďas"?
Albína: No byl na ní. Takhle. Dusil ji. Nedal jí promluvit. Jako by jí omámil, že na nás

nemohla

křičet.

mulo, že

tě

přijde

No a hodinu se jí,

vezme.

Klidně tě

babičky,

takhle zmocnil. Jednu hodinu. Je i takovej

tahá po mezích, potokem, tudy. Ztrápí tě.

Dělá

s tebou. Ale

jeho hodina a už de pryč.

Adéla: A to jste zažila? Jo?
Albína: No a ne? A ještě ti dořeknu. Přišla babička domu a upadla na zem. Řikám, co to

je, babičko? To děda
teď řikáme.

mě

zadusil. A on se zlobil, že se vdává. Mulo ví o všem. To, co tady

On ví o všem.
pouštěl

Madla: No to byl tedy z rodiny a
Albína: Jo i z rodiny... muj

děda.

No a

strach?

babička,

tak se

Rozumíš? No tak ji zadusil. No a její otec (na jednu

rozčilil,

že moje

Z přítomných

babička

se vdává.

dívek, která zde žije u

své tety a pochází zjiné osady), Kristiny, ji bil. A když požá ... jak mula požádáš, tak on
přijde!

Její otec,

děda

- po... potokem, tamtudy... Všechno

Všechno roztrhaný. Jak, jak ...

dělal.

Takhle ho

oblečení

mu roztrhalo.

přived

zpátky domu. To, to, to, mulo ti,

klidně

s tebou bude mluvit, jako já teď

ti. .. Sou takový mulové, a když jsou "dvojsrdcí",
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Klidně

s tebou. Když je "dvousrdcej".

s tebou mluví, jí, pije.

Přijde

jeho hodina, musí

jít.

V první
jak

části

dědeček

rozhovoru Albína tvrdí, že mulo z rodiny neublíží. Hned nato popisuje zážitek
babička

zasáhl ve chvíli, kdy

(ač nechtěných).

uvažovala o nových vdavkách

Tedy muž hlídal svou ženu i po smrti. Když je posléze položena otázka s poukazem na
vyřčený příběh,

jestli tedy chodí i mulové z rodiny strašit, je spontánní odpovědí, že chodí.

Ve druhé

části

mluví Albína o otci její sestřenice Kristiny (o

je Albína), která má svou domovskou rodinu v jiné

osadě.

rodiny po té, co Kristinina matka (sestra Albíniny matky)
pouze

naznačuje,

Nakonec ho mulo
každopádně

pravděpodobně

že

Kristinu

zemřela

generace mladší, než

přijala

Albína do své

a otec Kristinu bil. Zde

Kristina poslala na otce mula a ten s ním

přivedl zbídačeného před dům. Ať

už mulo byl k tomuto

činu

řádně

zametl.

vyzván

to byl trest za to, že Kristinu bil. Sdílení a komunikace neprobíhají,

pohřebního obřadu,

skrze ustavené rituály, ale skrze gesta, formy

přímo

nemusí být

s kontextem událostí
mohou

dvě

ztělesňovat

explicitně

formulovány. Všichni, kdo

srozuměni

a

příběh

byl

důkazem

vztahů

vyprávění

a

změny,

či

ne,

kromě

které ani

poslouchali, byli

jisté spravedlnosti i výstrahy, kterou

mulové. Trvání je dáno neustálou aktualizací, sdílením smysluplnosti.

20. dialog
Albína: Sar? Ta but tuke perel e priklad...

čhivel

tuke tele vareso, abo poharis, aboo ..abo

co! Čhivel tuke tele. Abo vareko tuke avel te oznaminel. Abo čiriklo tuke avel andro
kher. Imar tuke del znamosta, že famil'ijatar tuke vareko merel. Vareko durkinel a
vareko ... kavka, mange sar mul'as e baba, a bešavas adaj, a man has ajso baro gendalos.
Me vešel'o, khelav. Gil'avav. A
Korkorori.

Normalňe

ča

korkori khere. A

čhave

mek man has,

čhave.

gil'avav. Andro gendalos uchanav man. A khelav andro gendalos.

Dikhav na sar khelav andro gendalos. Korkori. A jednoducho o gendalos mange pharil'a
pre jepaš. Al'e baro gendalos. Avka

šunďom

sar per has mange ... te

čhinďahas

andro

gendalos. Pharil'a mange o gendalos pre jepaš. A maj šunav, mange avile te phenel
khere, babo mul'a e baba. Tak te džanes. Sar imar šunes durkos, abo priklad tuke
piraha, abo

čaroreha,

abo pohareja abo bodaj soha. Oda

znameňi

čhivla

andre famil'ija kaj

vareko merel. Ov avel, maj džanas. A tumen na džanen ňič.
Adéla: A kana o manuš merel, pal'is del

znameňi.

Ta so oda

znameňinenl?

Hoj vareso

kampel abo ...
Albína: Na, ta avel tut te našťivinel. Avel tut te dikhel, hoj sar so.
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Albína: Jak? Tak hodně se ti stane.

co! Spadne ti dolu. Nebo ti

Například ... něco

někdo přijde

ti spadne, jestli sklenička, anebooo

oznámit. Nebo pták ti

přilítne

do okna. Už

oznamuje, že umřel někdo z rodiny. Někdo ťuká ... takhle, jak mně umřela babička a
seděla

jsem tady a

měla

A jen sama doma. A
češu.

A tancuju si

cítím jak

jsem

eště neměla.

Sama.

Normálně

... jako by se mi roztrhlo v zrcadle. A

Tak abys

nebo miska, nebo

jsem zpívala. V zrcadle se

zrcadlem. Dívám se ne, jak tancuj u, do zrcadla. Sama. A

Ale velký zrcadlo. A cítím. Zrcadlo se

umřela babička.
nůž,

děti

před

břicho mě

dvě půlky.

jsem takový velký zrcadlo ... Jsem veselá, tancuju. Zpívala jsem.

věděla.

sklenička

rozpůlilo.

uplně

teď

mi zrcadlo prasklo na

A už slyšim, přišli mi říct, že

Jakmile uslyšíš zaklepání, nebo

nebo cokoliv. To je znamení, že

například

někdo

ti spadne

v rodině

umřel.

On jde, hned víme. A vy nevíte nic.
Adéla: A když člověk umře a dá potom znamení, tak co to znamená? Že něco chce,

nebo ...
Albína: Ne,

Albínu

přijde

přišla

někdo zemře,

Albíně

její

na návštěvu.

babička

Přijde

se na tebe podívat, že jak co.

upozornit, že

překračuje společenské

normy,

jsou zpěv a tanec

zapovězeny.

Porušují držení smutku.

tak pomohla dodržovat

společenské

normy a

zároveň

neboť

před

sebou.

důvod

víc se

ji zachránila sama

Pokud jsou porušovány závazné normy vztahující se k zemřelým, mají tito o
přijít

v případě, že

podívat.

2l. dialog
Adéla: Vareko gejl' a het J arovnicatar?
Aneta: Het gele.
Kristina: Andre buňki bešen. Varesave mek ... vareko dureder džalas.
Aneta: He but Jarovnicatar gele.
Adéla: A me

šunďom,

hoj daran le mulendar?

Aneta, Kristina: No. Jo. Ale mulendar.
Kristina: Sem takoj paš o kher a odoj mule na.
Aneta: Pherdo mule.
Kristina: Ta odoj daral bi te džal.
Aneta: Man andro kher paňi has.
Adéla: Čačes?
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Kristina: No a na?
Aneta: Paš oblaka paňi. O gada man ile tele o paňi. E

koča.

Adéla: Jarovnicate?
Aneta: O

haďi!

Kristina: Odoj bešelas na?
Adéla: A jaj le romeha.
Aneta, Kristina: He.
Adéla: Tumen bešelas Jarovnicate a pal'is ...
Aneta: Avl'om adej. Palo zaplavi avl'om adej.

Adéla: A

někdo

z Jarovnic odešel?

Aneta: Šli pryč.
Kristina: Bydlej v maringotkách.

Někerý ještě ... někdo

odešel dál.

Aneta: Jo, hodně lidí šlo pryč z Jarovnici.
Adéla: Slyšela jsem, že se bojej
Aneta, Kristina: No. Jo.

mulů.

Mulů.

Kristina: Vždyť vedle domu a tam jsou mrtvý.
Aneta: Plno mrtvých.
Kristina: Aby se člověk bál tam jít.
Aneta: My jsme měli vodu v domě.
Adéla: Opravdu?
Kristina: No a ne?
Aneta: Až po okna byla voda.

Oblečení

nám vzala voda. Kočárek.

Adéla: V J arovnicích?
Aneta: Postele.
Kristina: Tam bydlela.
Adéla: Aha u muže.
Aneta, Kristina: Jo.
Adéla: Vy jste bydleli v Jarovnicích a pak ...
Aneta:

Přišli

jsme sem. Po záplavách jsme přišli sem.

Ukázka je z rozhovoru, kdy byly hlavním tématem záplavy v J arovnicích v roce 1998. Rodina
Anety

před

záplavami žila v Jarovnicích,

neboť

odtamtud pochází její muž. Po záplavách se

odstěhovali k této rozšířené rodině do Čergockého pohoří. Hlavním důvodem byl strach z duší
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zemřelých

lidí,

kteří

se

zhruba po roce, co se

při

záplavách utopili. Zjistili jsme to až v průběhu tohoto rozhovoru -

přestěhovali. "Paměť

vysvětlení

slouží pro

chování. Podklad pro soudy

a očekávané chování. ,,264 Každý má záruku, že jeho loajalita vůči mrtvým, která se může
projevovat i
Věrohodnost

změny

změnou

"důležitými

druhými".

je stvrzena loajalitou, respektováním takového chování živých. O

příčinách

vlastního chování, bude

chování však

"veřejné",

vědí

pouze

"zasvěcení", kteří

jsou vypozorované a sdílené.

Obrací jednotlivce do

členství

ve

patřičně

Přítomnost

interpretována i

jsou obeznámeni s kontextem. Nejsou

mrtvých tak

zdůrazňuje

loajalitu živých.

společnosti.

22. dialog
Albína: E podoba no.
Adéla: Na, na. Ča šunavas.
Albína: Ča šunavas o durkos abo ...
Adéla: Na, na ajsi dar ...
Albína: Ča dar pre late mukhelas. Al'e joj na sikhaďa pes lake. Na sikhad'a lake pes.
Mulo kerel pes mišoske. Mulo pes kerel

mačkake.

Chocsoske pes mulo ke rel, pes

premeňinel.

Adéla: Ta oda na dikhl'om. Abo na džanavas.
Albína: Pheneha oda

mačka,

oda ela mulo. Ta ov

premeňinel,

so pre soste kamel. Hjaba

he pre mucha. Ta pre soste pes zmeňinel a avel andre. A muleske ňič na blišťisal'ol, a te
džanes,

ča

jakha. O jakha les ke avka labol, sar kaja žarovka, švetli andale jakha. Sar bi

tuke phenavas, no sar sar tuke kamav te phenel. .. sar dikhes la

mačkakero

jakha, avka

ole manušeske ... mule ... muleske. Me dikhl'om but. But mulen dikhl'om.
Adéla: Ta me na džanav. Me ča predžiďil'om dar. Dar.

Albína: Podobný no.
Adéla: Ne, ne. Jen sem cítila.
Albína: Jen si slyšela klepání...
Adéla: Ne, ne takovej strach.
Albína: Jen strach na ni pustil. Ale neukázal se jí. Neukázal se jí. Mulo se přemění v myš.
Mulo se přemění v kočku. V cokoliv se může

změnit

mulo, se promění.

Adéla: To jsem neviděla. Nebo nevim.

264

Kandert, Josef, cit. d., s. 219.
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Albína: Řekneš tomu kočka, bude to mulo. Promění se, na co bude chtít. Jedno, jestli na

mouchu. Na co se změní, a přijde dovnitř. A mulovi nic nesvítí, ať víš, jen oči. Oči mu
světlo

svítí, jak tahle žárovka,

z očí. Jak bych ti to

řekla,

chtěla říct ...

jak jsem ti to

vidíš kočičí oči, tak tomu člověku ... mulovi. Já jsem viděla hodně.

Hodně

jak

jsem viděla.

Adéla: To já nevim. Jen jsem prožila strach. Strach.

Albína se s trpělivou

péčí

snaží rozluštit, co bylo
přesvědčovacími

snaží vysvětlit jednak to, jak je možné mula rozpoznat, a zároveň se

můj

prožitek, který jsem jí
hodně

frázemi, "že

vyprávěla.

sdělen, přechází

nezměnila

stále proti nám. Svou

přísedícím

tlumočila

a

"zasvěcené".

významné a
však

jim tak naši pozici

ohledně

Vzhledem k tomu, že Albína má
ujasňovalo

naši pozici jako

nepřestala ujišť ovat

pro poskytnutí
nedůvěry

seděla

patřičné

k nám.

o naší

úcty

Nedůvěry

automaticky do

spíše

třetí

řeč směřovala

osoby,

sama

ačkoliv

jakoby k ostatním

závažného tématu, které je pouze pro

největší

autoritu v rodině, bylo její jednání

"částečně zasvěcených".

"víře" či

těm,

začíná

takového prožila". Ve chvíli, kdy

rekapitulovat prožitek, který jí byl
nijak svou pozici a

Svá tvrzení neustále prokládá

"důvěře"

Po celou dobu

v její slova.

Důvěře,

o kterých se mluví. Její váhání bylo

vyprávění

se

která je nutná i

vlastně

projevem jisté

v tom slova smyslu, zda obstojíme v tom, co má být sdíleno a

nikoliv řečeno. Stanovená pravidla, zákazy a příkazy týkající se jednání ve vztahu k zemřelým
nejsou jasně a

explicitně

formulována. Sdílený je strach, úcta a "pravdivost"

podstatné, a nikoliv to, na co my jsme se neustále vyptávali (jako
nebo kam po

návštěvě

trpělivostí

snažila popsat

nechápeme. Popisovala nám mula tak, abychom ho mohli
a abychom se mohli chovat
všichni

vědí,

To je

jak mulo vypadá

odchází). Celý rozhovor nakonec nabyl charakteru "výchovné" lekce,

kdy se nám Albína s dojemnou

neboť

například

vyprávění.

patřičně kultivovaně

a

že by nemohli realizovat své

něco,

příště

stěží

chápala, že

rozpoznat, až za námi

civilizovaně.
způsoby

co jen

přijde,

"Nikdo se nechce vychýlit,

sami; jsou závislí na ostatních

natolik jako na saobě samotných, aby mohli pozorovat spávnost svého jednání,,265

Tyto nahrávky byly jedny z prvních, které jsem u této rodiny
před

tím nahrávali na

různá

témata

při různých příležitostech,

pořídila. Několikrát

ale nikoliv o mulech. Jen jsme

se párkrát zmínili, že bychom také rádi nahrávali o mulech. Jednou
diktafon.

265

Zapůjčila jsem jim ho.

jsme již

mě dvě

dívky požádaly o

Vrátily mi ho i s kazetou o mulech, jak jsem si přála:

Williams, Patrick, cit. d., s. 76.
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23. dialog
Kristina: Adarig

Olejňikovatar

jekh rom a

vičinel

pes Pal'i. Leske imar has roki

šedemdešať. Has khere maj jekh kurko. Normalňe sas zpochnuto a šuvlo. O jakha sar
demaďa

grul'i leste has. Orat leske

avri pro kana, pro muj. Avl'a o rašaj. Jekh

čhavo

Bardejovatar avfa. Modlinlas pes. Vizpovidenilas pes avri. O Roma sa modlinenas pes.
O

pheňa,

o phrala, o

bača,

o biba ... a gele pro cintiris. Bašavnas leske leskeri gifi.

Thode les andro moch to. Čhide avri e jama. Pal'is kopalinde. Thode les andre. Čhide les
čhivkernas

andalo ... . A vka o Roma rovnas. A vka
Jarovňicatar,

andro kvitki. A pal'is jekh

has leske das dešet roki. Pregejl'a la o motoris. A lakeri daj has

joj khere has a na džanelas, ... pregejl'a o motorois. Lakero dad has

goďaver.

dil'iňi.

A

Gejl'a pal

e čhaj. Arakhfa la pre jepaš drom ke Žechňa. Gejl'a odej, il'a la pro vast. Akana jov
rovel, avel khere, rovel. Anel la pro vast a l'idžal la dži khere. Akana leskeri
dikhl'a, koja

dil'iňi,

il'a e

čhuri, thoďa

andre peste. A

kavka lakeri baba, joj miri

čhaj

dikhel pre murdarďi

les ke, il'a he ov čhuri a murdarďa pes.

romňi

imar

murdarďa

murdarďa

romňi

sar

pes. Akana phenel

pes! Imar na dživel! A vka lakero rom

Kristina: Tady v Olejníkově byl jeden Rom, Pal'i se jmenuje. Už mu bylo sedumdesát.
Byl v

domě

snad celej týden.

Normálně

brambory a krev se mu rozlila na uši a
přišel.

Sestry,

byl napuchlej a nadmutej.

obličej. Přišel farář.

Oči měl

jak

Jeden kluk z Bardejova

Modlil se. Vyzpovídal se. Všichni Romové se modlili. Romové se všichni modlili.
bratři,

strýcové, tety ... a šli na

hřbitov.

Hráli mu jeho písničku. Dali ho do rakve.

Vykopali jámu. Pak ho zakopali a dali do jámy. Jak ho dali do hrobu ... Tak Romové
naříkali.

Kytky do hrobu hodili. A pak jedna z Jarovnic, mohlo jí bejt tak deset.

ji motorka. A její máma byla hloupá. Blázen byla. A ona byla doma a

nevěděla,

Přejela

... zajela

ji motorka. A její otec byl chytrej. Šel za dcerou a našel ji na půlce cesty do Žehni. Šel
tam a vzal ji do

náručí.

A

teď pláče, přijde

domu a

pláče.

Nese ji v náručí a nese ji až

domu. A teď, jak to jeho žena, ta hloupá, zahlídla, vzala nůž a zapíchla se. A zabila se. A
teď říká

její babička, jaj moje dcerko, už se zabila! Už nežije! A její muž kouká na svoji

mrtvou ženu, vzal nůž a zabil se.
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24. dialog
Kristina: Miri baba e phuri ... Savore džene tuke bešel pašal o skamind.
Soňa:

Achal'uv.

Kristina: Savore džene pašal o skamind bešl'am akana.
špageti

kečupoha,

thoďam,

rizki, šalatos, zumin

Thoďam

pro skamind gul'ašis,

haluški, rezanki, mal'inovki, o pivi, e

mol, e kava. No akana pijes. Savore džene, savore famil'ija pijas.

Počerkinas

peske.

Akana phenel miri baba, mri čhaj, mukh mange miri gil'ori. Me il'om o radios, mukl'om,
no e baba gil'avel. Gil'avel ta gil'avel. Amen

šunďam

lakeri mek sa feder gil'i. Chudl'a te

rovel. Rovel. No a pallate imar famil'ija calo rovel pallate. A phenla kavka e baba, mire
čhave

tumen san, mire

lačhe čhaja, lačhe čhave,

kamav tumen, rado tumen dikhav!

Ňigda pre tumende na zabisterava!

Kristina: Moje babička, stará ... Všichni ti sedí okolo stolu.
Soňa:

Rozumim.

Kristina: Všichni jsme
řízky,

seděli

okolo stolu. Dali jsme na

stůl

guláš, špagety s kečupem,

bramborový salát, polívku jsme nandali, halušky, nudle, limonádu, pivo, víno,

kávu. No a teď popíjíš. Všichni do jednoho, všicni z rodiny pijem. Přiťukáváme si. A
moje babička říká, holky moje, pusťte mi mojí písničku. Vzala jsem kazeť ák, pustila a
babička

plakat.

zpívá. Zpívá tak zpívá. Poslouchali jsme její

Pláče.

No a za ní už

pláče

nejoblíbenější píseň

celá rodina, pro ní. A babička

řekne,

a ona

vy jste moje

začl a
děti,

moje dobrý dcery, dobrý dcery, miluj u vás, mám vás ráda! Nikdy na vás nezapomenu!

25. dialog
Soňa:

Samas palo le dadeskero dad. Odoj samas po pohrebos les ke. Odoj cali famil'ija

rovlas pal leste, jov mul'as. A

čhivkernas

leske o pugeti, o venci. Savore Roma rovenas

palleste. Jov igen šukar pro muj has. Na has kajso džungalo.

Soňa:

Byli jsme za

umřel.

dědou.

Byli jsme mu na

Házeli jsme mu kytice a

věnce.

pohřeb.

Tam pro

Všichni Romové pro

něj

něj

plakala celá rodina, že
plakali. On byl

pěknej.

Nebyl takovej ošklivej.

Toto jsou mulové. Všechno ostatní Je

samozřejmé

a

obyčejné.

Nehodné

výlučného

zaznamenánÍ.
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6.7. "GADŽO DILO,,266

"To, co odchyluje nahrávací setkání (o mulech a o
vyprávěcí

situace, je nesourodý (transkulturní)

čarování)

od modelové
posluchači

vztah mezi

či tradiční

a tématem

vyprávění.,,267 Cožje věrným průvodcem celé práce.
představu

Toto sdílení postrádá klasickou
Respektive: "Otázka po existenci

mulů

ritualizace. Není pro

se tedy ve

většině případů

ně

jednotná praktika.

nepokládá, protože není

relevantní. ,,268

26. dialog
Adéla: Sar džido?
Anastázie: Sar džido!
Adéla: A šaj ela ... jel..eee... sar e

mačka,

e

čiriklo ....

Anastázie: No tak kerel pes kavka dzaktore vaj kavka, kerel pes na? Avel andre, na
džanes kada, so avel andre. Al'e sikhavel pes, al'e na sakoneske!
Adéla: Na! A kaske?
Anastázie: No ta

ča

sikhavel pes, jedine te tuke pes sikhavla. No avka sar

romňake.

Tak

tuke pes sikhavela.
Adéla: A jov vareso kampel peske abo so?
Anastázie: Ta avel te zadikhel pre

romňi,

kaj sar dživel. Sar so, na? Pro svetos, na?

Ta jov zadikhel. A vel te zadikhel. A velleskeri ora no a avka džal pale. No a ta so kereja
akana. Na kerehe ňič. Chachacaha. No ta džanes kaj, sar mulo.

Adéla: Jako živý?
Anastázie: Jako živý!
Adéla: A

může

bude ... jeeeee jako kočka, ptáček ...

Anastázie: No tak

dělaj

se tak

některý, některý

tak,

přeměňuj ou

se, ne?

Přijdou dovnitř,

nevíš to, co přicházÍ dovnitř. Ale ukazuj ou se, ale ne každýmu!
Adéla: Ne! A komu?
Anastázie: No jenom se ukazuje, jenom tobě se ukáže. Tak jako ženě. Tak se ti ukáže.
Adéla: A on

něco potřebuje

nebo co?

267

Česky: "Blbej nerom".
Bořkovcová, Máša: cit. d.

268

Uhlová, Saša, O mule pro Smíchovos, cit. d.

266
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Anastázie: Tak
podivá.

Přijde

přijde

se podívat na ženu, že jak žije. Jak co je, ne? Na

se podivat.

Přijde

jeho hodina a odejde. No a co

světě,

naděláš,

nic

ne? Tak se
nenaděláš.

Chachachacha. No tak víš jak, co mulo, ne.

27. dialog

Adéla: A kana o manuš merel ta pal'is jon sikhavel sar?
Anastázie: No ta le
rozlučinel

rodziče

ke peste

vičinel.

O

rodiči

te aven kija late, na? Hoj pes lenca

sar so, na. Hoj imar na dikhela la. Kada na. No tak džanes jak, sar hin. No

abo džal pre aver svetos imar, na? Na kereha

ňič!

Te avellakero kova e ora, musaj te

džal.
Adéla: Na mukhen dar o mule?
Anastázie: No a so kereha? Drala tutar na?

Adéla: A když

člověk umře,

tak jak se pak ukáže?

Anastázie: No tak rodiče k sobě volá. Rodiče ať k ní pžijdou, ne? Aby se s nima rozloučil,
co jak, ne. Že u ji neuvidí. Tak je. No tak už víš, jak co je. No protože jde na druhý svět
už, ne? Nic nezmůžeš. Když přijde její hodina, musí jít.
Adéla: A nepouštěj strach mulové?
Anastázie: No a co budou dělat? Budou se tě bát, ne?

28. dialog

Alan: A každý mrtvý přijde? I když je třeba sto let mrtvý, tak přijde?
Dusík: pšíde.

Alan: Každý?
Renata: To l'en od rodziny no kedz tak. Od rodziny.
Dusík: Matka abo dedo.

Renata: Tak.
Alan: Všade? I k nám, i do Prahy by šel? Všady!
Dusík: Ben tak has no das mulo zprava.

Alan: A co ťi hvaril?
Dusík: Že já, jak še mam a toto.

Alan: Ptal se, jak se máš? A ty jsi s ním mluvil?
Kyslík: Mluvil, bo spity som bul.

121

29. dialog

Anastázie: Phirav pal tu na? Hahah!

(Choděj

za tebou ne?)

Adéla: Čačes. (Opravdu.)
Anastázie: Ha? (Jo?)
Adéla: Čačes ta phuč ... phučen. (Opravdu ... zeptejte se.)
Anastázie: Jachachachachacha!!!! ... tak umeraju.
Albína: Romanes vaker... achal'ol. (Romsky mluv ... rozumí.)
Anastázie: AI'e ma strach, ked' umeraju, zomru. A ma strach o nich. Ma strach?
Alan: Aha.
Adéla: Jestli mas ... Jestli ja mam?
Adéla: Jestli Adéla ma strach?
Anastázie: Jo ty ty. Jo ty ty.
Alan: JA?
Anastázie: JO!
Alan: JA? Kdyz umira kdo?
Anastázie: No kdyš ... abo maminka abo neco take no. No rodi. .. no ako rodin.
Alan: Tak jsem smutný, ale strach nemám.
Anastázie: Ne l'en smutny.
Adéla*: A džanen tumen so o mulo šaj keren ...
Anastázie: Hin kajso mulo, kaj avla pal tute. Phirla. A vka sovla paš o staro. Džanes sar?
Albína: Ča dar pre tu mukhl'a, bo buter ňič. Al'e me dikhl'om normalňe kavka, sar tu
akana. Kajča amen varesavi, hoj slabo pro jHo. Megl'isal'ila. Šaj zamerel. Al'e me na. Me
ko merel, dojekhe muleske džav. Dojekhe muleske džav. Andale famil'ija ko merel,
dojekhoneske džav. Ma džav. Me na darav. Oda nane dar. Podaravla tuto Daravla tut a
lela. Džala het. Al'e džidonestar dar! Bo tut murdarla! Džido! Manuš, džido! Mulo tut
na kerla ňič, bo ča tuha šanti kerel. Podaravla tut a ňič. Al'e džido tut murdarla, na? Či
gadžo, či Rom, na, lake murdarla.
Adéla: A o mulo našť i murdarel?
Albína: Ta o mulo na. Ča jed'iňe te kavka dar pre tute mukhel, hoj te daras no. Al'e
buter ňič .... E pračka avka hučinel?269

Adéla*: A vy víte, co může mulo udělat ...
269

Popper Karl R., cit. d., s. 343-367.
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Anastázie: Je takovej mulo, že za tebou

příjde. Přijde.

Takhle bude spát vedle starýho.

Víš jak?
Albína: Jen na tebe pustí strach a protože víc nic. Ale já sem
teď

viděla normálně

tebe vidim. Jenže nás tak nějak, že ti je slabo od srdce. Omdlela.

Může

takhle, jak

až umřít. Ale

já ne. Já, kdo umře, ke každýmu jdu. Každýmu mulovi já se vydám. Kdo umře z rodiny,
každýmu. Já jdu. Já se nebojim. To není strach. Postraší

tě.

Zastraší a sebere se a jde

pryč. Ale živých se boj! Protože ty tě můžou zabít. Živý! Člověk, živej! Mulo ti nic
neudělá,

protože s tebou jen tak

vláčí.

Postraší

tě

a nic. Ale živej

tě

zabije ne? Jestli

Nerom, nebo Rom, ne, jí zabije.
Adéla: A mulo nemůže zabít?
Albína: No tak mulo ne. Tak

jedině,

že strach na tebe pustí, že se bojíš no. Ale víc

nic ... To tak hučí pračka?

6.8. "ROM ROMEHA, GADŽO GADŽEHA,,27o

Ujišťující

výrazy a otázky

prokládány, byly velmi

prověřující

časté.

naši

důvěryhodnost,

Dokazují, že Romové si

kterými byly všechny rozhovory

uvědomují

svou

"důvěřivost".

není" synchronní pověrou" - vírou, která by si nárokovala "jedinou pravdu", ale je

Mulo

důvěrou

v

"absolutní událost". Romové si uvědomují a tiše respektují "neschopnost" Neromů zahlédnout
muly.

30. dialog
Anastázie: No a me gejl'om odej na, tuke phenav, kavka peske. Te merav, tuke dikhes te

hochavel. Tuke

čačipen

phenav. Hoj sa dikhl'om. Sa! He! Sa mange kerlas pes, sa

dikhavlas, sar avel. Imar hin kaj se pripadi. Ja ce hvarim, že ja mam strach od teho.
Adéla: Hej!
Anastázie: A tak vonka, kedz idzem to ... na že hvari, že by som ja ... ta ja hvarim, co já

vonka pujdzem, tak ta

nič.

Bo ona furt l'en. Al'e tak, že bi som šla tak, abo tak

večer

ta

neexistuje, že bija šla. Ja še bars bojim. Vo dne pujdzem, al'e už tak v noci, ta ne.
Adéla: Hej.
270 Romské přísloví, v překladu: "Rom s Romem, Nerom s Neromem", které je užíváno v situacích,
kdy Nerom není plně zasvěcen do kontextu a nemůže tudíž plně chápat sdělení řeči či jednání.
Obecněji vyjadřuje toto přísloví náražku na nesourodost "gádžovského" a romského světa.
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Anastázie: Hej. A jesť tak!
Adéla: A šaj o mulo kerel vareso goreder sar te mukhel dar?
Anastázie: No ta so tut

zamumuňinťa! Ačhola

pro than! Andre dar. Andre dar

ačhola.

Andre dar ačhola pes tuke.
Adéla: A šaj merel o manuš
Anastázie: Bo chudela tut jilestar!

Anastázie: No a šla jsem si ti takhle. Ať umřu, jestli lžu, ať vidíš, že jen pravdu mluvim.

Že všechno jsem viděla! Všechno! .Jo! Všechno se mi stalo, všechno se ukazovalo, jak
přichází.

Už jsou takový případy . .Já to řikám, já mám z toho hrůzu.

Adéla: Hej!
Anastázie: A když jdu tak ven ... no že

to nic. Protože ona

pořád

řikám,

že by sem... tak já řikám, co pudu ven, tak

jen. Ale že bysem šla

večer,

tak to neexistuje, že bysem šla. .Já

se strašně bojim. Přes den pudu, ale tak v noci, to ne.
Adéla: .Jo.
Anastázie: Opravdu! Tak je!
Adéla: A může mulo udělat něco horšího než pouštět strach?
Anastázie: No tak ty, co
zůstaneš

tě

zadusej! Zkoprníš na

místě!

Z hrůzy a v ní zůstaneš. V hrůze

stát.

Adéla: A může pak

člověk umřít.

Anastázie: Chytne tě od srdce.

31. dialog
Albína: Sa! Čačipen tuke phenav.
Madla: The tumenge pes ačhija, hoj
Albína: Avel andre a

normalňe

arakhť a

kole mules, so tumenca vakerlas a ...

tutar mangel te chal. Des te chal. Bešel tuha, Vakerel

tuha. Džal. Sar imar leskeri ora avel, no mušinel te džal het.
Adéla: A sako mulo šaj pijel abo ...
Albína: Dujeduchengero normalňe ušť el upre, pijel , vakerel tuha.
Adéla: A kada nane dujeduchengero?
Albína: A te nane dujeduchengero, ta ňič. Ča tut daravel. Mukhel pre tu dar a džal het.

Imar achaťilon. Dujeduchengero, ta normalňe tuha vakerel, pijel, chal, sao A džal.
Albína: Všechno! .Jen pravdu pravdoucí ti řikám.
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Madla: Vám se také stalo, že jste se setkala s mulem, který s vámi mluvil ...
Albína:

Přijde

k

tobě

a

normálně

si od tebe prosí jídlo. Dáš mu najíst. Sedí s tebou.

Mluví s tebou. Jde. Jak přijde jeho hodina, no, tak musí jít.
Adéla: A každý mulo může pít nebo ...
Albína: "Dvojsrdcý" normálně vstane, pije, mluví s tebou.
Adéla: A když není "dvojsrdcý"?
Albína: A když není "dvojsrdcý", tak nic. Jen

tě

postraší. Pustí na tebe strach a jde pryč.

Už jsi pochopila. "Dvojsrdcý", tak s tebou normálně mluví, pije, jí, všechno. A jde.

32. dialog
Anastázie: Kavka sar aven tuke sako rat kecivar. Ta oda ta

ča

len mukhel o somnakuno

Deloro. O DeI kerel na? Sa kale mukhel pro oda, kova, na? A te aven tut te dikhel. O DeI
sa na? A oja ora pes mušinel pale te postavin. Džan pale kaj has. Pale andre jama.
Adéla: A soske jon phiren palo svetos oda mule?
Anastázie: Ta kaj hin famil'ija. Kaj te aveha he adaj. Džanes so pes tut

napriklad, kaj bi

ňigda

tuha,

ňigda

ačhola ...

peske te na džal. Kaj te džives ... andro tristo roki

kaj te džives.
Adéla: Tristo roki!?
Anastázie: He me tuke prajinav! Avka tuke phenav. A jekhes pes tuha vareso bi

ačholas,

tu bi adarig bi džahas imar... nam ostala take kaj mul'a. No imar bi džanelas oda kaj
so ... Noa?
Adéla: Hej, hej.
Anastázie: Imar džanelas bi. La famil'ija no! Pale famil'ija. Ta maš rod zinu. No tak bi ši

tam chodzila, kde maš rod zinu.
Adéla: Hej, hej.
Anastázie: No tak bi ši ich šla našť evitz.
Adéla: A paUs o mule džan varekhaj? Džan pal'is varekaj abo ...
Anastázie: No to mule andre peskeri jama džal na.
Adéla: Aha!
Anastázie: Andre jama pale džal, kaj pašl'ol. Jov ča ušť el, od oj les hazdel, abo te
našťivinella famil'ija. No a sar našťivinel a pal oda našťevi so man ... te našťivinel imar

džal pale te paš ... odoj kaj pašl'ol andre jama. Ta avka hin.

Ačhil'a

pes manca kavka. O

Deloro te kamel - mulestar džidones kerla!
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Anastázie: Takhle jak choděj ti každou noc kolikrát. Jen aby je pustil zlať oučký a
dobroučký
přišli

Bůh. Bůh určuje

Pán

podívat.

Bůh řídí

ne? Všechny tyhle pustil na tenhle

svět.

Aby se na tebe

všechno, ne? A v tu hodinu se musí zpátky ukázat. Jdou zpátky,

kde byli. Do hrobu.
Adéla: A proč chodí po světě?
Anastázie: Protože jsou rodina. Aby

přišli

i sem. Víš, co bych ti

přála... například,

aby

nikdy s tebou ... nikdy si nešla. Ať žiješ ... až do tři sta let ať žiješ:'
Adéla:

Tři

sta let?!

Anastázie: Jo, to ti

sem byla

přišla,

přeju!

Takhle ti to

už ... abys nám tady

řeknu.

zůstala

Až jednou by se s tebou

i jako mulo. No už bys

něco

věděla

stalo, abys
to co jak...

Noa ne?
Adéla: Hej, hej.
Anastázie: Už bys

věděla.

Rodina no! Za rodinou. Tak máš rodinu. Tak bys tam chodila,

kde máš rodinu.
Adéla: Hej, hej.
Anastázie: Tak bys je šla navštívit.
Adéla: A pak

někam

mulovéjdou? Jdou někam?

Anastázie: No tak mulové jdou do svýho hrobu.
Adéla: Aha!
Anastázie: Do hrobu jdou, kde ležej. Oni jen vstanou, tam je zvedne, aby šli navštívit

rodinu. No a jak navštívÍ, po té

návštěvě ...

navštívit a už jdou zpátky ...tam kde ležÍ, do

hrobu. Tak tak to je. Stalo se mi tak. Pán Bůh když chce - z mrtvých živý dělá.

Přesvědčivý důkaz

o existenci mula nelze podat pomocí logiky založené na popírání

"přirozeného" světa.

Mulo není "psychosomatický"

či

"abnormální", je "absolutní událostí".

Mulo není jedinou proklamovanou pravdou - není synchronní pověrou -,
svrchované tradice a z hlediska jejího "zapamatování" jde

jistě

neboť

je zasazen do

o hodnotnou historickou

zkušenost, která důstojně řeší "vypořádání se se životem jako takovým".271 Byla mi velkou
poctou snaha a
člověku,

271

trpělivost,

se kterou se všichni snažili

vysvětlit

mi, jako nekompetentnímu

jaké to je mít mula jako "absolutní událost".

Dtilmen, Richard van, cit. d., s. 36.
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6.9. MULO A "DOBREJ PÁN BŮH"

nedorozumění

Aby nedošlo k

ospravedlnění před

pověry"

katechismem, zmíníme zde

Příchody

dogmatice.

a "obhajoba

duší

zemřelých

nejsou

nebyla chápána pouze ve smyslu

ještě stručně

příznakem

neznamenají ani, že by Romové byli pouze "vlažní"

toho, že by Romové byli
či

váhající

vůli

Současný

místní

považuje za

nevěřící

a

jak by mohlo být

a pokud tomu tak není,

z důvodů nesouhlasu lokální církevní autority s jejich pojetím víry.

řeckokatolický farář

"pověrečnou",

Romové nejsou praktikující

nechce Romy

věřící

křtít

z toho

Předchozí farář

tedy "nepravdivou".

farář současný.

obdobný názor jako

věřící,

pokřtění,

interpretováno. Je tomu spíše naopak. Všichni Romové jsou
pak proti jejich

možný vztah mula k církevní

důvodu,

Romy

Jeho výklad smysluplnosti aktu

křtu

že jejich víru

křtil, ačkoliv měl

byl však odlišný.

a jejich znalost oficiální církevní dogmatiky je minimální.

Neznají ani základy katechismu a

většinou umějí zpaměti

A však v každodenním, všedním

životě

pouze

několik

základních modliteb.
často

je víra v Boha prezentována

a ani mulové

nepřicházejí bez přičinění Pána Boha. "Dobroučkej Pán Bůh,,272 je všeho původcem. To On

dává, že

člověk

vstává z hrobu, a "když

leskeri ora" ("když

přijde

Jak

říká

jeho hodina", zase odchází. Termín "kana avel

jeho hodina") není sice

Boha" je z této formulace
nezpochybňuje.

přijde

zřetelná.

jasně

definován, ale

vůle

"dobrého Pána
Romům

Mulo je dogma, které existenci Boha nijak

Anastázie v posledním citovaném rozhovoru: "Pán

Bůh,

když chce,

z mrtvých živý dělá."
Již výše jsme zmínili
církevní

věrouky,

nejednoznačnosti

což je patrné i z citovaných

zařazení

mula z hlediska církevní

člověka,

který je bud' v očistci, nebo

zmíněno

ani jednou. V

člověk,

příbězích

který vstává z hrobu a

věrouky,

a rozporuplnosti definice mula v kontextu

rozhovorů.

bývá

zaskočil

Pokud je otázka položena

označen

nejspíše jako "duše"

přímo

či

na

"duch"

z "nebe". Církevní pojetí "pekla" nebylo

je však mulo popisován jako "homo totus". Jako "celý"

přichází

na tento

svět.

Reakce

dogmatikou jsou poznamenány mlhavou, vykonstruovanou

Romů při

představou

konfrontaci s církevní
o tom, jak

"věci

mají

být".

"Dobroučký Pán Bůh" není doslovným překladem. V rozhovorech Romové často užívají
"Deloro", což by v doslovném překladu znělo "Božíček". Protože toto označení by
v češtině mohlo znít jako zesměšnění či zprofanování, používáme k překladu výraz "dobrý" či
"dobroučký" či "dobrotivý" Pán Bůh, což je spíše ekvivalentí významu slova v kontextu těchto

272

zdrobněliny

rozhovorů.
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Tělesnost popisuje katolická církev jako "stav slabosti a smrtelnosti,,273 a tato slabost

má být

překonána

aktem

vzkříšení,

těla

které "probudí k životu i vaše smrtelná

svým

Duchem, který sídlí ve vás,,274. Bůh vrátí zesnulým "život těla", neboť On ,,[ ... J,oživuje mrtvé
a volá k bytí to, co není. ,<275 Po smrtná tělesnost není tedy sama o sobě v rozporu s církevní
dogmatikou. Duše je oddělena od těla v okamžiku smrti276 a kýženým cílem má být jejich
opětovné

podobě: "Při

spojení v nové

kdežto duše jde

vstříc

Bohu, i když

smrti,

zůstává

odloučení

duše a

těla,

tělo

propadá

rozkladu,

v očekávání, až bude znovu spojena se svým

tělem.,,277 K dočasnému oddělení dochází tedy vokamžiku smrti, kdy se odehrává tzv.

"soukromý soud", který hodnotí
projde

očišť ováním,

člověka

předurčuje

dle vztahu ke Kristu a

odplatu: "Bud'

nebo ihned vchází do nebeské blaženosti, nebo je ihned navždy

zavržen.'<278 Problém však nastává při vysvětlení toho, v jakém vztahu je okamžik smrti a akt
vzkříšení,

těla".

a z toho plynoucí pojetí nového "života
vzkřísí, v

diachronicky: "Je-li pravda, že nás Kristus

Vzkříšení

nelze definovat

poslední den', je také pravda, že jsme již

v jistém smyslu s Kristem vzkříšeni." 279 Je-li tedy člověk pokřtěný (což Romové ve velké
většině

jsou), již se podílí na nebeském

s Kristem položeni do hrobu, a tím také

životě vzkříšeného
zároveň

s ním

Krista:

vzkříšeni,

"Křtem

jste byli spolu

protože jste

uvěřili

v moc

Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.,,28o Ale tento život je "s Kristem skrytý v Bohu,,281.
Církevní dogmatika zde pouze konstatuje, že "blažené

společenství"

s Bohem

"překonává

jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost.,,282 Vzkříšení samotné nelze definovat v časové
perspektivě.

"Ono ,jak'

přesahuje

hranice možnosti naší

představivosti

a našeho rozumu; je

přístupné jen ve víře.,,283 A stejně tak pojetí nového "života těla" je zprostředkováno napětím

definice: "Jako chléb, který je plodem

země,

není už

obyčejným

chlebem po tom, co na

bylo svoláno Boží požehnání, ale je eucharistií složenou ze dvou
pozemské a z druhé nebeské, tak naše

těla,

které

přijímají

skutečností,

něj

z jedné

eucharistii, nejsou už pomíjející od

chvíle, kdy mají v sobě zárodek vzkříšení. ",284 Hlavním definujícím prvkem, který odlišuje
Katechismus katolické církve, Praha, Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří 2002, Č. 990.
7'
Lamtez, c. 989'
; cltace z R lm 8, 11 .
275 Řím 4,17.
276 "Při tomto odchodu, jímž je smrt, se duše oddělí od těla. Znovu se spojí se svým tělem v den
vzkříšení mrtvých." Tamtéž, Č. 1005.
277 7'
Lamtez, c. 997 .
278 7'
'v c. 1002 .
Lamtez,
279 7'
'v c. 1002 .
Lamtez,
280 Kol 2, 12.
281 Kol 3,3.
282 Tamtéž, Č. 1027.
283 7'
Lamtez, c. 1000 .
284 Tamtéž, Č. 1000.
273

V

274

'v

v

'v

v

'

v

v

?V

v
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tělesnost

života a

tělesnost

podléhá zkáze, vstane však

země

posmrtnou, je "nesmrtelnost". "Do
tělo,

které zkáze nepodléhá [ ... ] Toto

tělo

tělo,

se klade

které

porušitelné musí totiž

na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost,,285
Nesmrtelnost postulovaná

vzkříšením,

hranice našeho chápání. Je

přístupné

jen ve

spočívá

"Víra ve zmrtvýchvstání

perspektivu, ale

překračuje

víře.

Eschatologická koncepce katolické víry se tedy
tělu:

časovou

které jde mimo

ve

víře

především

vymezuje

vůči

smrtelnému

v Boha, který ,není Bohem mrtvých, ale

živých!,.,,286 Tělo nabývá jiné podstaty, ale zůstává stejně tak jako "duše" nepostradatelnou
součástí

pro akt

O jejich

vzrkříšení.

podstatě

Akt

vzkříšení

vyřknout konečný

nelze

nahlédnuta jen skrze víru a moment
člověka

i nové "živé

tělo"

jsou neuchopitelné a nesdělitelné.

soud. Jsou absolutní událostí, která

uskutečnění.

Dalo by se tedy

a po smrtného života je spíše než s představami

Romů

říci,

může

být

že církevní pojetí

v rozporu s tím, jak je pojímán

v současném euroamerickém kontextu, jenž definuje smrt jako fyzického selhání organismu a
poměrně striktně odděluje

tělo,

duši a

a

vytváří

v absolutní událost mula je ve srovnání s tímto
s církevním
Existuje
učení

učením

jistě

mnohem

mnoho

způsobů,

církve. Romové se také

ten však

často může

méně.

nicméně

oddělováním

často

Důvěra Romů

lidských substancí v rozporu

Spornost je nastolena až definováním aktu

jak by mohla být víra v muly

označena

za

pověru

vzkříšení.

z hlediska

v kontaktu s církevními autoritami dostávají do rozporu,

vyplývat z nedourčenosti a nemožnosti

takového pro samotné Romy, pro
Příkladem

tak dualitu lidské bytosti.

něž

striktně

definovat mula jako

jde o žitou událost, která tudiž nemá omezená kritéria.

takového konfliktu je následující úryvek z rozhovoru, sice z odlišného

velmi výstižný, který nahrály S. Uhlová a M.

Bořkovcová

prostředí,

v Praze na Smíchově:

"R. Č: ,A co se mi stalo, tady v tom kostele na Andělu, to jsem i já měla vztek na

toho

faráře,

von

říkal:

,A vy

věříte

na mrtvoly?' a já

řikám:

jako nevěříte na todle, na todle. Tak Pán Bůh není, když
,To je

úplně něco

jinýho, Pán

Bůh

,A potom jste

nevěříte

farář?

Když

na mrtvoly?, On prej:

je, ale mrtvoly ne.' To je blbost, když je jedno, tak

musí bejt i druhý. ,,,287

Krátký exkurz do církevní
klade daleko

větší důraz

na

věrouky

otevřenost

286

Tamtéž, č. 999, Kar 15,35-37.42.53.
Tamtéž, č. 993, Mk 12,27.

287

Úhlová Saša, cit. d.

285

ukazuje, že církev, pokud jde o po smrtný život,

možností než na

jednoznačná

tvrzení. Z toho pak -
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poněkud paradoxně

často

- plyne

v jednotlivých "konkretizacích"
obsahů

prohloubeno zmatením sémantických

slov

při překladu

nedorozumění.

To je ještě

slova mulo do

češtiny či

slovenštiny.
učení

Je otázkou, zda se od církevního
kde se všichni

šť astni

více odchyluje

shledáme, jak popisuje stávající

života pro euroamerický kontext P. Aries, nebo víra
plynoucí

představy

"pověrou"
pověry"

životě vůbec.
pověrou

a je otázka, nakolik je co

větší,

je zajisté mulo "vírou

v diachronní
z těchto

o po smrtném

označit

lze však

oddělením

Romů

po smrtného

v absolutní událost mula a z ní

Z hlediska pojetí, které kritizujeme, je obojí
či

synchronní. Z pohledu "naší
"pověrou", či

než se sluší", tedy

vhledu do toho, co a jak

"přežitkem"

zpřítomňuje

každý

spíše rozpínání se "profánního nebe" v současném
pověru.

euroamerickém kontextu za synchronní
definicí a v důsledku toho

"profánního nebe",

převládající představu

spíše diachronní,

perspektivě. Při důslednějším

přístupů,

představa

duše od

Vymezením místa smrti její fyziologickou

těla

se otupuje jednotné vnímání

světa.

Vytrácí

se onen "jemnější způsob, jak se pravda uvádí v jakýsi vibrační pohyb. ,,288 Má tendenci stávat
se neproblematizovanou pravdou

právě

proto, že staví svou pravdivost na hierarchickém

vrstvení stále dokonalejších "pravd" a ztrácí tak onu "míru",
na kterém lze zaznamenat, "jak naše citlivost
by se

říci,

že i

zradostněna

vůči pravdě

či "důvěru".

Je jedním z projevů,

byla vypěstována, vychována a dalo

myšlenkou, že pravda je jakousi podívanou pro naši rozumovou

schopnost [... ].,,289 Zdá se, že z hlediska užívání jiných kauzalit, kterým nelze upřít
hodnověrnost

a "pravdivost"

alespoň

v diskuzu "rekonstrukce",

zprostředkovávají napětí

mezi

dogmatem a tendencí problematizovat, tedy podstatu absolutní události, spíše mulové
v romské tradici než pietou

zprostředkované

"profánní nebe" všech blízkých.

V tomto smyslu mají víra v muly a výklad posmrtného života církevní
k

sobě

blíže než "lidové" modely,

Možná právě v tom je úskalí,
začínají

řici:

už v rámci ateistických

či

náboženských koncepcí.

se zdá, že mezi koncepty ateistickými i náboženskými se

stírat podstatné rozdíly. V následující citaci mluví C. Lévi-Strauss o "magii"

v konfrontaci s logikou
"vědy"

neboť

ať

věroukou

vědy. Rozšíříme-li

pojetí magie na procesy, které se odlišují od

tím, že chápou jako relevnantní odlišné modality jevů,

"Místo abychom tedy magii a

jako jevy paralelní, jako dva

vědu stavěli

způsoby

do protikladu,

můžeme
měli

s C. Levi-Straussem

bychom je spíše chápat

poznání, které jsou nesrovnatelné co do svých

teoretických a praktických schopností [ ... ], ale které nejsou nerovné co do druhu
předpokládaných

288
289

intelektuálních operací; mezi těmi nejsou ani tak rozdíly povahy, jako spíš

Ricoeur, Paul, cit. d., s. 29.
Ricoeur, Paul, cit. d., s. 30.
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rozdíly dané typem jevů, na něž se orientují,,290 Postupným vnikáním diskurzu
"experimetnální"
náboženských

vědy

konceptů

světa

dochází i k redefinicím "lidových"

a je otázkou, zda se tak nevzdalují od toho, na

označit

založeny - co nelze

"přirozeného"

do

za

méně či

více

intelektuálně

hodnotné a

čemu

čem

by

měly

být

jsou možná blíže

mulové v romské tradici.
Jak již bylo

řečeno,

víru v Boha mulové z hlediska toho, jak

což dokazují i následující ukázky rozhovoru, které jsou
záplavách v Jarovnicích. Pro
vyprávěny

čtenáře

věří

součástí

Romové, nepopírají,

delších rozhovoru o

"ztopené v teorii" nutno dodat že

příběhy

byly

zcela vážně, bez přídechu ironie, váhání či nejistoty.

33. dialog
Kristina: O DeI odoj kerde, bo dikhel o Deloro sar kidenas interesa!
Aneta: Interesa! Jon furt le romendar len,

čoren.

Achal'os! Interesa furt upre lena. Le

barvale na iI'al, al'e il'al le čoren! Čoren! A o DeI odoj pes zjavinďa. A jon les
napohosťinde. Na iIe les andre. Jon na džanas, kaj že Deloro. Al'e že Deloro, al'e už

kajso, ta dine les te chaI.
Adéla: Sar dičhol avri o DeI?
Kristina: Normalne. Čhingerdoro! Melaloro.
Aneta: O kak has.
Kristina: Kajse kale sandalki les has, kalo plašť os, pre sera krestos les has.
Adéla: A ko phenďa? O Roma Pcovatar?
Kristina: Adej ... phirlas ... o Roma na. He! O Roma, na! O Roma. Le paňeha phirlas.
Aneta: O Roma na!
Adéla: Čačes!?
Aneta: No a na? Le paňeha normalňe phirlas ajov sar šuko has. Ajov phirlas le paňeja.
Adéla: A imar sas o khangeri ne před ...
Iveta: O khangera mek na has so akana ...
Kristina: Na. na. Akana mekča kerde. A imar akana tiš na bajinel. A mek kiden interesa!
Mek na bajinen, pes ačhiI'a. A ov furt kiden.
Aneta: A o Roma bokhatar meren varesave. Bo barvale mište peske chana čororen.
Kristina: A čororen na mište, že nane les so te chal. Bokhatar meren.
Naďa: Trpinen. Ča kala koja podpora chudenas.

290

Levi-Strauss, Claude, cit. d., s. 31.
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Kristina: A čhave len hin tiž. Šedim, ošim čhave akana bokhatar meren. O čhave andre
škola phiren, te chal nane len so, gada, topanki te cinel. Kajso nane len

ňič.

Jon mušinel

sar te lellenge pale.
Adéla: Mek akana.
Kristina: No akana mek pale. Bo te na dela pale, ta bi vaš ola marna, vaj kaj hine o love.
Že na diňa lenge pale. Adaj jov mušinel ča lenge, o Dellenge del. Abo čhave a imar ňič.
A čhaje nange, melale. Topanki, gada, svetr nane ňič len. Sar delas brišind, na? Ta amen
daran. Na suť am ňič. Furt ča sledinas.
Aneta: Ča ora sledines. No akana o paňi has skoro aš ko Pacov. No imar na chibinel but
kadaj dži te avel

paňi.

No are amen, že furt das pozoris. Takže mištes na? Na sovas

ňič,

calo rat le čhavenca.

Kristina: To Pán Bůh tak

chtěl,

protože viděl Pán Bůh dobrej, že berou úroky.

Aneta: Úroky! Oni pořád od Romů berou291, kradou. Rozumíš! Pořád zvedaj úroky. Od
bohatých nebral, ale chudým krad. Kradou! A Pán
Nepozvali ho

dovnitř. Nevěděli,

že to je Pán

Bůh.

Bůh

se zjevil a oni ho nepohostili.

Kdyby byli

věděli,

že to je Pán

Bůh,

tak to by mu už dali.
Adéla: Ajak vypadá Pán Bůh?
Kristina:

Normálně.

Potrhaný šatičky,

špinavoučký.

Aneta: Byl žebrákem.
Kristina: Takový černý sandálky měl, černej plášť a na straně měl kříž.
Adéla: A kdo to řikal? Romové z Pacova?
Kristina: Tady ... chodil... Romové ne. Jo! Romové, ne! Romové. Po vodě chodil.
Aneta: Romové!
Adéla: Opravdu!?
Aneta: No a ne!

Normálně

chodil po vodě a byl suchej. A chodil po vodě.

Adéla: A to kostel ještě nebyl tehdy ...

291 Jarovnice jsou jednou z největších romských osad na východním Slvensku. Romská osada v
Jarovnicích se vyznačuje velkou sociální diferenciací. Po roce 1989 se zde výrazně prohloubily
sociální rozdíly v důsledku tzv. úžernictví -lichvy, která je provozována uvnitř sociálních sítí
v romské osadě. Úroky, které si berou jedni Romové na úkor druhých, nabývají mnohdy absurdně
vysokých částek vzhledem k tomu, že většina rodin žije pouze ze sociální podpory státu. Některé
rodiny se tak dostávají do situace nevyřešitelné životní nouze ajiní naopak žijí ve velmi
nadstandardním blahobytu i na poměry neromské. V tomto rozhovoru se tedy Kristina s Anetou
vyjadřují kriticky k Romům, kteří berou úroky, či spíše k celkové situaci v jarovnické romské osadě.
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Teď

Kristina: Ne. Ne.

akorát

dostavěli.

A už zas nelituj ou. A

ještě

zvedaj úroky. A už

nelituj ou, co se stalo. A pořád zvedaje
Aneta: A

některý

chudáků

chudých.

Romové

normálně

umíraj hlady. Protože bohatý se

dobře

najedí od

Kristina: A chudejm není dobře, že nemaj co jíst. Umíraj hlady.
Naďa: Trpěj.

Kristina: A
jíst.

Jenom tu podporu maje

děti

Oblečení

maj taky. Sedum, osum a hlady umíraje

ani boty koupit

nemůžou.

Děti

ch oděj do školy a nemaj co

Takovýho nemaj nic. Musej všechny peníze

vrátit.
Adéla:

Ještě pořád?

Kristina: No

teď

zase. Protože kdyby nedali, tak by je zbili, že kde jsou peníze, že jim

nedali zpátky. Tady jen jim musí, jen Pán
špinavý. Boty,

oblečení,

Bůh

dá. Anebo

děti

a už nic. A holky nahatý,

svetry. Nemaj nic. Jak pršelo. Tak se bojíme.

Vůbec

nespíme.

Jenom pořád sledujeme
Aneta: Jenom sleduješ hodiny. No
až sem by

přišla

voda. Ale my

teď

byla voda skoro až k Pacovu. Už

pořád

nechybělo

dáváme pozor. Takže je to dobrý, ne?

moc a
Vůbec

nespíme. Celou noc s dětma.

34. dialog
Kristina: Has jekh rakl'i Bucinatar. A odoj imar sikeder. Na akana, al'e sikeder.
Aneta: Imar rok.
Kristina: No imar rok! Avl'a adi jekh Bucinatar.

Phenďa,

že

hiňipaňi

Marica. Na akana.

He. Joj avl'a. Adej has. Džanes! Bucinatar joj pochadzinel. Rakl'i. Gadži. Rakl'i. Avl'a
adij na. Ta prosto gejl'a ko Pečus.
Aneta: Andre chalupka.
Kristina: Ko

Pečus

gejl' a. Mangelas lestar

ligendžam kadarik khatar amende. O

paňi,
paňi

he maro. A me les

diňam

maro. Amen

a o lavoris. Pindrangi.Topanki

ňič.

Pindrangi!
Adéla: A rakl'i sas?
Kristina: He rakl'i! Gadži has!
Adéla: A soske sas pindrangi?
Kristina: Avka, o Deloro

bičhaďa

adej! O Deloro la, hoj adej

bičhaďa.

Has adej na? No

ta ile o Roma na interesa.
Aneta: Stotišic.
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Kristina: Stotišic love, na. Oda, oda but. No akana avl'a koja rakl'i. Akana savore džene,

na, mangl'a maro,
Pečus.

Na kamelas

paňi.

O pindre lake

ňikhaj, ča

A

ňikhaj

na džalas

ča

Pečis,

ko

ko

odim. No akana phenďam lenge, sar joj pes te modlinel. Sa

amen savore pes modlinahas. Na
Gejl'a joj pindrangi na.

morďam.

Cinďi ňič.

sučam ňič.

Calo rat avri. Gejl'am akana pre jarka.

Pindre na has la cinde

ňič.

Sar šuko, phenas. Sar oda

phenav na? Phenav, o pindre, phenav, nane cinde la, phenav, sar šuki, phenav. Sar oda,
phenav. O

paňi

čhavore bolďa

na džal? A o

jojo

Bolďa!

paňi terďol

pre blaka kavka pregejl'a duvar.

E phedža kavka, me tut bolav, tu mire

Pečiskere

krestňatkos.

Phendža

kavka na.
Aneta: Me lake

čhiďom

e šl'apki, ne, palo pindre tele a diňom lake.

Kristina: Čačes. No a na? Bo pindrangi phirel
Aneta: Topanki lake

diňom,

že faďinla o pindre.

Kristina: Ňič! Akana joj phenel kavka. Me lake phenav, ta že kamav te džanel, či so adaj

pes

ačhola

odej pre Pacova na. A joj mange phenenl kavka: Ta šun kadej,

phenďal.

Adej na ela ňič a ča furt brišind dela. AÍe tumen furt mušinel furt pozoris te del.
Amenge kavka

phenďža

chudl'a poražka. A joj
joj, že

phenďa,

na. No. Pal'is kaj adaj hin jekh

phučl'a,

romňi,

so hini.. po pindro

že sar oda, kaj že chudl'a e poražka, ne, po pindro. No ta

že mušinel proste pes te modlinel, furt te modlinel. Hoj kavka lake

Doloro šaj lake odmukela. Že imar na ela la oda.Are na phirla! A imar phirla!! Ta o Dei
savorestar džanal, so keres so na! Na?

Kristina: Byla tu jedna žena z Budny. Ale to už

dřív,

ne teď, ale dřív.

Aneta: Už rok je tomu!
Kristina: No už rok! Přišla sem jedna gádžovka z Budny. Řekla, žeje Panenka Marie. Ne
teď.

No.

Přišla.

Byla tady. Víš! Je z Budny. Neromka. GádŽovka. Neromka.

Přišla

sem.

A rovnou šla k Petrovi.
Aneta: Do chalupy.
Kristina: Šla k Petrovi a prosila ho o chleba a o vodu. A my jsme jí dali chleba. My jsme

jí přinesli od nás. Vodu a lavór. Bosá byla. Boty neměla žádný. Bosá!
Adéla: A byla Neromka?
Kristina: Jo Neromka! Gádžovka!
Adéla: A proč byla bosá?
Kristina: Tak. Pán Bů ji sem poslal. To Pán Bůh, že ji sem poslal. Byla tu ne? No jak

Romové berou úroky.
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Aneta: Sto tisíc.
Kristina: Sto tisíc korun, ne. To je, to je

hodně.

No a

přišla

tahle žena - Neromka. A

všechny lidi, ne, prosila o chleba a vodu. Nohy jsme jí umyli. A nikam jinam nešla, jen
k Petrovi., k Petrovi.

Nechtěla

nikam, jen tam. Vůbec jsme nespali. Celou noc jsme byli

venku. Šli jsme k potoku. A ona šla bosá a mokrá nebyla, vůbec. Nohy neměla vůbec
mokrý. Jak suchý, říkali jsme. Jak je to možný, řikám? Řikám, nohy, řikám, nemá
mokrý,

řikám,

okny dvakrát

jak suchý,

přešla.

řikám.

Petrovi

Jak to,

řikám.

Voda

děti pokřtila. Pokřtila!

neteče?

A

řekla

A voda stojí, takhle nad

takhle, já vás

pokřtim,

vy

budete moje kmotřeňátka. Tak řekla.
Aneta: Já jsem si sundala svoje boty, ne, a dalajsemjíje.
Kristina: Doopravdy. No a ne? Protože chodila bosá.
Aneta: Boty jsem jí dala, aby si nenastydla nohy.
Kristina: Nic! A ona
A ona mi
pořád

říká

říká.

Já jí řikám, že bych

takhle: Poslyš,

řekla.

dávat pozor. Tohle nám

že co se stane tady v Pacově.

Tady se nic nestane a bude

řekla.

ochrnutou nohu. A ona se ptala,

chtěla vědět,

pořád

pršet. Ale musíte

No. Potom, jak tady je jedna žena, co je ... má

proč měla

tu mrtvici.

Proč

ochrnula na nohu. A ona

řekla, že se musí prostě modlit, pořád modlit. Že tak jí může dobrej Pán Bůh odpustit. A

pak se toho zbaví. Ale nechodila! A už chodila! Pán Bůh ví o všem, co děláš, co ne. Ne?
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7. ZÁVĚR - NEŽÁDANÁ REALIT A

zařaditelného

Pro mula

do démonologických
součástí

to, že je

zpochybňován.

racionální logikou do kategorie krajních situací, etnografickou tradicí

atlasů

a antropologií do kolonky duše

každodenního života. Jejich

Jsou "absolutní dálo stí" , která není
mulů

absolutní platnost. Performace
světa.

Mulové

Jejich

přítomnost

mlčení.

Není

zpřítomňují

ospravedlněním nějakého

a mimojazykovou

ale nenárokuje si

či potřebě

vracet se na tento

smyslu, ale je to absolutní
paměti.

zemřelými

skutečností

svět

vztahů,

sám o

Mulové nejsou personifikací

svět.

slov i

sobě.

Jsou

zemřelých

lidmi.

třeba

odklonit se od rozlišování mezi jazykovou

- mezi prezentací a reprezentací. Esenci, a tedy jednání

pouze institucím, které jsou v našem výkladovém rámci jejich nositeli. Mulové

zůstanou

démony, budou

"pověra". Neboť

vědomě"

zpochybňována,

není kodifikována ustanovenými rituály, ale "plností" gest,

Pro popis mula jako životní formy je

pojmu

není nikým z "významných druhých"

bázlivou úctu, respekt k lásce

lidí, mulové umožňují lidem stát se

jinak

je nejcharakterističtější

jako jednajících entit podporuje dialektické vnímání

relevantním, zapamatováníhodným prvkem

nepřipisovat

příchod

zemřelých

zařazeni

do

pověrečných

důkazů,

nejsou nadáni "intencionalitou" - není

a "užívali jazyka". Pro pochopení je

zůstanou uvězněni

povídek a

třeba přisoudit

i

mulům

v

že by "jednali

tuto moc. Jinak pouze

anachronicky opisujeme pouze ty procesy, kterých se sami dopouštíme.
Je

důležité

připustit

si svou vlastní tradici v pozitivním slova smyslu jako

"svrchovanou autoritu", abychom

popřípadě

mohli nahlížet i omezenost svou vlastní, s níž
neefektivně"

neustále konfrontujeme "nelogicky, neprakticky,

smýšlející Romy. "Základní

chyba je tu v nedostatku profesionální skepse. ,,292 Neboť abychom mohli takto uvažovat
z pozice "experimentální"
stejným

vědy,

je nutné zpochybnit existenci i všech ostatních

způsobem, čímž "démonům" přisuzoudíme
způsoby

všemožnými

spoluutvářejí různé

zasahování do chodu

modality

vztahů

nelogické, nerozumné, nehospodárné,
přívlastky

procesy

zvnějšňování

- chápání se

společnosti

vytvářejí

světa

umístění.

podle všeho významnou

měrou

označili

za

jedním slovem nesmyslné. Všechny tyto

způsobech "zvějšňování" světa.

Ovšem s tím, že

zde nepojímáme jako atribitrátní ve vztahu ke

ale stanovujícící esenci tornu, co postulují. Muly pak

vědomě

reality

Mulové i s jejich

kauzality, které "my" bychom

zbytečné či

pouze potvrzují nesrovnalost ve

skutečnosti,

jako

a

rovnocenné

prvků

můžeme

udržovanou tradici, symbolicky stvrzovanou identitu

či

nahlížet nikoliv

realitu, relikt okolní

Tesař, Jan: Protiněmecká opoziční jednotka na počátku okupace. In: Janeček, Oldřich (ed.):
Z počátkLt odboje 1938-1941, Praha, Naše vojsko 1969, s. 457.
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společnosti,

ani nižší vývojové stadium progresivní kultury, ale jako,

možnost elitního

vědění,

od politiky.

Můžeme

pak

stejně

tak

říci,

si tu

stejně

"ne-moderní sociologie", jednající, a mocí nadané entity

ne/reálné jako jiné mocí nadané entity: "Démony ne jako
například

dopřejeme-li

něco principielně

tak

odlišného

že jsou to démoni, kdo využívá politiku

k performování vlastní existence.,,293 S muly je třeba jaksi setřít "náš" zesílený smysl pro
reálné a imaginární, který vychází z historicky nashromážděného rozumu v "naší" tradici.
V kapitole pojednávající o obecných procesech tradice, jsme mluvili o tradici jako o

koncentrovaných lidských zkušenostech, které zužují možnosti volby, a
projevu lidské

vůle.

zároveň

jako o

Koncentrovat lidské zkušenosti znamená uchovat si je v paměti a dále je

praktiko vat. Lidská zkušenost je však stále vystavena novým
ověřených

vyvíjejí tlak na transformování již

podnětům,

zkušeností. "Aby lidé mohli

které

patřičně

zároveň

fungovat,

musí být schopni si nejenom pamatovat, ale také zapomínat minulost a musí umět rozlišit, co
a kdy je relevantní. Jenže sama kritéria relevance se v čase

mění.

třeba

Takže i když se

minulost nemění, její konstrukce ano?%' Záznam v paměti lze aktualizovat pouze
v

součinnosti

se zapomínáním. Tak se projevuje ona výše

zmíněná vůle

zapamatování. Rozporuplnost tvrzení o tradici jako zúžené
vytváří

dynamiku kulturních

můžeme

tvrdit, že dosavadní

vědomou
říci,

strategii jako u

procesů

a

zároveň

projevu

vůle

zahrnovaných pod pojmem tradice. V tomto smylsu

příchody mulů,

Manušů

volbě

v prioritách hodného

jsou projevem jisté

vůle, ačkoliv

ve Francii, jak o nich píše Patrick Williams. A

se nejedná o
můžeme

tak

že udržují-li se mulové i proti dominantní nevíře v muly, jsou tak důkazem jisté svobody,

kterou poskytuje "nalézání se v tradci".
Takové pojetí nás

přivádí

antropologů, etnologů, etnografů

o exotické,
postupů

vnějškově

k pohledu, který nám dovoluje upozornit na míjení se

a sociálních vědců s podstatou jevu, pokud se zajímají pouze

odlišitelné,

či

jevové prvky kultury.

Neboť

"skrze uplatňování takových

se vystavujeme riziku, kdy obcházíme realitu, která je ztělesněna mlčením Manušů, a

docela ji mineme.

Upřednostňuji

tedy popsat bez prodlení to, co

nemůže

být

řečeno

ani

spatřeno.,,295 Neritualizované jednání, mlčení a mluvení, to jsou věci "tohoto světa, ve kterých

se mrtví nalézají,,296, a o kterých Romové nemají co říci. Zájmy etnografické, etnologické,
folkloristické a srovnávací
vysvětlujících

soudružnost

vědy

mají své

společnosti.

opodstatnění,

nikoliv však v oblasti interpretací

Problém je, že jednostranným užíváním

těchto

Broz, L udVk
. d.
e ,CIt.
Andrews, MaIly, cit. d., s. 88.
295 W'll'
' k CIt
. d ., s. 70.
I lams, P
atnc,
296 W'll'
P
'
k
. d ., s. 11.
I lams, atnc, CIt.
293

v
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metodologií a

často

jejich

nedůsledným

užitím se

nedoceňují

setrvačné

"dlouhodobé

moment y,,297 , a přeceňuje se "závažnost prchavých okamžiků,,298.
Exkurzem z jedné romské osady lze konstatovat, že v "kumulovaných romských
sídlištích" nelze vyhledávat
integrovanou konceptualizaci
hierarchii hodnot

vědomě
světa.

zpřítomnující

udržovaný pojmenovatelný celistvý systém, ale
vzorů,

Nikoliv svébytný systém konkrétních norem a

plnost

světa.

ale

Integritulze nahlédnout pouze skrze to, co je

individuální: "Diskurz - kde - mrtví utvářejí Manuša: to je nezbytnost,,299. Přehodnocení
identity jako ryze individuálního procesu
k názoru, že u

Romů

i

"přes uzavřenost

vytváření

umožňuje přiklonit

integrity nám

změny

jednotlivých skupin mají kulturní

se

identický

směr. ,,300 Rozmanitost sociální neznamená, "že nedochází k reprodukci určitého souboru

specifických kulturních znaků.,,301 První historicky doložené záznamy o Romech na území
z Česka a Slovenska pocházejí ze 14. století. První doklady o trvalém usídlení jsou datovány
v některých oblastech již do 15. století. To je tedy

poměrně

dlouhá doba na to, aby se tradice

zcela "ztotožnila" vzhledem k tomu, že procesu "sedimentace"
je

přisuzována většinou

vesničany,

doba trvání dvou až

tří

určité

formy

generací. Romové

a přece byli považováni za někoho jiného - cizího.

Tvořili

či

podoby tradice

"vyrůstají

s ostatními

integrální část komunity

a přece byli jiní.,.302 Je důležité zvolit patřičný diskurz pro vystihnutí této "jinakosti". "Jde o
to odhalovat v
souběžnost

společensko-kulturních

poměrech

a v každodenních

,cizího' a ,vlastního', ,dlouhotrvajícího' a

,rapidně

se

světech

zkušenosti

měnícího'

v jejich

významových vztazích.,,303 Což je zároveň východisko, jak předejít vyprazdňování tradice.
napříč různým

Výrazným momentem je, že mulové jsou dohledatelní
sociálním uskupením a to v i

městském prostředí.

gádžovští - už nejsou ani v prostředí agrárním
Manušům,

života

běžnou

zamřelých

- tzv. revenanti

relevantní entitou. Je pravda, že oproti

jak je popisuje P. Williams ve své studii, nelze konceptulaizaci smrti a po smrtného

Romů

na východním Slovensku považovat za

vytvářeli důslednou
příslušnost

Zatímco duše

romských

a

negaci okolního neromského

výlučnost.

světa

vědomou

strategii, jíž by Romové

a potvrzovali tak svou vzájemnou

Romové na Slovensku o Romech

"nemlčí"

tak, jak to popisuje P.

Williams u Manušů?04 O mulech se mluví, dokonce i s humorem, ale jejich "neveřejné"
297 Tesař, Jan, cit. d.,
2987'
1amtez, s. 452 .

s. 452.

/V

Willams, Patrick, cit. d., s. 83.
Tošner, Michal, cit. d, s. 49.
301 Tamtéž, s. 53.
302 Kandert, Josef, cit. d., s. 99.
303 Dtilmen, Richard van, cit. d., s. 36.
304 Williams, Patrick, cit. d.
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sdílení rituálnosti, jejímž hlavním profilujícím prvkem je úcta, se shoduje. Je to
paměti

-

vytváření

právě způsob

životní kontinuity: "Metodologicky tedy jde o postižení mnohosti a

jednoty. ,,305
uplatněna

Zde by mohla být
v muly u "elitních"
zemřelých.

Romů

kritika

například

skrze výše analyzovanou studii o
mění

v Praze, ze které je evidentní, že se

určuje

Což by poukazovalo na to, že míra perifernosti

význam

návratů

subjektů.

praxi

víře

duší

Avšak zde

narážíme na problematiku moderního a tradičního a jejich vztahování k pojetí romské kultury.
Některé

kulturní prvky jsou jednoduše zcela neslučitelné s moderním

modernizace s sebou obnáší
"případy,

kdy neexistence

určité

konceptuální pojetí

určitých textů

světa,

prostředím města.

Také

vylučuje.

Jsou

neboť

jsou

které se s jiným

nezbytnou podmínkou existence jiných,

sémanticky navzájem neslučitelné.,,306 Některé "reality" mají velmi malou šanci na přežití
v městské

či

nezjevného,

společnosti.

moderní
mlčeného.

Tedy

ačkoliv

zůstávají,

prvek, je faktem, že stále

Spíše je nutné sledovat linie transformací a to i toho
by se v

"paměti"

mulů

z

a je otázkou, jaké modality

toho, jak vyplývá z jiných citovaných studií, víra v muly

stával estetický a toužený

vztahů

přetrává

se jimi ustavují. Krom

i v městském

prostředí

ve

své původní podobě. Článek Lucie Kvízové podává ojedinělé svědectví. Především je však
otázkou, nakolik by mizení

mulů

či

vypovídalo o zániku romské tradice

skupinou spíše ostrakizovanou v městském moderním

prostředí,

kultury, když jsou

kde žije

převážná většina

současných Českých Romů.

Romové jsou vystaveni konfrontaci s prostředím, které je
démoni
tzv.

stejně

vůči

nim dominantní a kde

tak jako fakt smrti jsou odsunuti mimo každodenní, všední obyčejnou realitu do

"nadřazené

reality"

okrajové postmoderní

či

vyhraněných

oblastí. Smrti se jako

důležitého

nemoderní filozofie nebo svérázným

Což není zcela mimo naše téma,
Romové se v současné

neboť

době začínají

skrze

některé

ve velkém

tématu chápou pouze

způsobem

extremistická hnutí.

studie a statistiky se ukazuje, že mnozí

počtu

hlásit k

různým

extremistickým

církevním hnutím. V západní Evropě především ve Francii a ve Španělsku k tzv.
Pentecostiliánům

a ve východní

momentu netransformuje
činí

a

původní

neověřitelnou

tradice v synchronní

pověru,

právě

v tomto

která z "absolutní události"
zdánlivě

nesmyslnou

hypotézou. Je však nepopiratelné, že náboženská hnutí tohoto charakteru
právě

Jakoby v reakci na pohlcení

306

k Svědkům Jehovovým. Zda se

"jedinou pravdu"? Je nad rámec této práce zabývat se zde dále touto

zakládají svou popularitu

305

Evropě

na externalizaci

světa

světa

"experimentální"

postulováním objektivních "pravd".

vědou chtěly

dosáhnout stejné

výpovědní

Tošner, Michal, cit. d., s. 48.
Lotman, J. M. - Uspenskij, B. A., cit. d., s. 42.
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hodnoty v oblasti "absolutních událostí", které jsou jinak v teoloogii
vědomým!

hermeneutiku. Tedy interpretaci, která je vždy zatížena
předpokladu
světu

přístupné

pouze skrze

vkladem subjektu -

víry. Problém je, že extremistická hnutí používají rétoriku a logiku poplatné

prosáklému moderní "experimentální"

vědou,

což ve svém výsledku inklinuje spíše

k ideologiím, a z "přirozené autority" se stává "despotický diktátor".
Jediná další možnost, krom výše
systému (kvalitativní

proměny

uvědomovaně

tradice

společnosti,

dvě

která má veškeré

je mnohdy i
otřesen

žity

fatálně.

mnohem

"sublimace" vlastních

zároveň.

potřebné

To je však stav pro

člověka

čelit

připisovaný

znesnadňující

našemu vlastnímu symbolickému

světu

je

musíme.li se postavit menšinovým skupinám lidí s odlišnými

společnosti,

jiné

do jiného

snažícího se uplatnit ve

zdroje k přežití, navýsost nepraktický a

definicemi reality, jejichž odlišnost je definována jako hloupost
musíme

konceptů

kultury), je snad pouze "dvojí loajalita", kdy jsou

"Status reality

méně,

zmíněné

či

záškodnictví, než když

jež naše vlastní definice reality považuje za hloupé, bláznivé

či

přímo hříšné.,,307 Právě proto jsou v současné době Romové vystaveni nutnosti umělé

seberealizace, nutnosti

vytvořit

vlastní koncepci jednoty a integrity, s níž by se mohli

prezentovat.
Tato otázka otázka "romské tradice" v kontextu
v

současné době

prostředí,

a moderní společnosti se však

dostává do centra zájmu nejenom v dichotomii

ale i v rámci vývoje, který lze zaznamenat

nepřehlédnutelné

tradiční

uvnitř

městského

a agrárního

samotných romských osad. Je

a nemožné skrýt fakt, že v tzv. romských osadách

či

"obytných zoskupeních

na nízkom sociokúlturnom stupni" či "kumulovaných romských sídlišťích,,308, které jsou
často

tradiční

podávány jako reprezentativní pro

ve všech životních oblastech, ve

sféře

ekonomické, sociální i kulturní. Aniž bychom

jedné z nich prioritu, je evidentní, že se
letech

proměnila

romskou kulturu, dochází k rychlým změnám

poměrně zásadně během

posledních

nejméně

jak subsistence, tak v některých aspektech sociální struktura i

kultury. Proto je problematizována návaznost, a tedy i

původnost

přiřkli

dvaceti

některé

prvky

toho, co je prezentováno

jako romská tradice či kultura.
Tento proces se zdá nevyhnutelným a
v kultuře majoritní či neromské. Je to

střet

koneckonců

ho lze zaznamenat v určité

řešení

svět, prostřednictvím dobře

307
308

i

s intenzivním náporem kulturního, ekonomického i

sociálního monopolu rozpínající se euroamerické moderní
univerzální schémata na

míře

společnosti,

která má svá

veškerých životních situací. "V jediném kole se

známého fenoménu

šířící

se

světovosti,

roztočil

celý

demokratizace, vlivu na

Berger, P. L. - Luckmann, Thomas, cit. d., s. 108.
Viz Jakoubek, M., cit. d., s. 152.

140

velké masy lidí, rostoucí důležitosti médií. ,,309 Fungování majoritní neromské společnosti a
způsoby

"bytí v osadě" již neprobíhají odděleně. Moderní monopol vniká do lokální, jinak

poměrně uzavřené společnosti

skrze média,

změny

sousední majoritní

společnosti,

sociální

politiku státu, nabídku sortimentu, peněžní kurz atd. a proměňuje "skromné živobytí
v materiální zaostávání,,310.
Pokud bychom
osadách, pak bychom

měli

současné

pojmenovat

skutečně

procesy odehrávající se v romských

mohli použít spíše slova jako rozpad

či

rozklad toho, co je

prezentováno jako tradiční: "Člověka naopak nemůže překvapit, nalezne-li osazenstvo osady
ponořené

do

nekonečné

zahálky, žijící jakýmsi zvláštním, jakoby zpomaleným životem

s mnoha prvky, které mají pro našince nepochybné znaky absurdity. Od rána do
zapnuté televizi [ ... J ,se velmi

zdařilo zatlačit vyprávění příběhů

večera

a jiné folklórní projevy do

ústraní.',,31l Vzhledem k současnému stavu by bylo absurdní setrvávat skálopevně na tvrzení,
že

současná

místa nazývaná romské osady jsou pravými "pokladnicemi" tradičního romského

folklóru, tak jak je to doposud
a udržovalo
době

většinou

určitý společenský

podrobeno zániku.

prezentováno. Zdá se, jako by to, co

a kulturní

Původní

řád,

tedy soudržnost

společnosti,

dříve

stvrzovalo

bylo v současné

solidarita se zdá být nabourána mocenskými spory, které

mají za následek spíše vzájemné "vykořisťování". Předpoklady, na kterých byla založena
harmonie a efektivita sociálního

řádu,

ustálené

způsoby

socio-kulturních

regulativů

a mnohé

kulturní formy bud' mizí, nebo se transformují.
Takový je pohled identifikovatelný "vnějším" pozorovatelem, který s vlastní
představou "původnosti" či "tradičnosti",

v tomto případě romské kultury, rozlišuje a

srovnává "fáze", které si sám oddělil a kterým určil jejich hodnotu. Sociální a kulturní řád i s
jeho normami, vzory a ideami není však

někde

"pod"

či

"nad"

společností,

ale je žitý

v "praktickém a scénickém uspořádání denního života jejích členů.,,312 V těchto zvnějšku
zaznamenatelných "fázích" žijí obyčejní lidé své životy, které musí mít kontinuitu, aby byly
srozumitelné a sdělné, aby mohl

člověk

obstát v životě se svým subjektivním výkladem

světa.

Otázkou je, jak kontinuitu postulují lidé, kteří vnější zaznamenávané změny žijí.
Vysvětlit

kontinuitu života znamená nalézat souvislosti, kterým je přikládána

relevance samotnými "aktéry

životů".

Nalézat souvislosti, které jsou vnímány jako hodné

Nora, Pierre: Mezi pamětí a historií, Problematika míst, in: CeFRes 1998, Č. 13, s. 7.
T osner, M'IC hal ,Clt..,
. d s. 46.
311 Hajská, Markéta: Fenomén zoči, in: Jakoubek, Marek - Poduška, Ondřej (ed.): Romské osady
v kulturologické perspektivě, cit. d., s. 109.
312 Arminem, llkka: Vyprávění životních příběhů a etnometodologie, in: Konopásek, Zdeněk (ed.),
Konopásek, Zdeněk (ed.): Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu, Praha,
Nakladatelství Karolinum 1999, s. 76.

309
310

v

141

zapamatování a které jsou zapomínány,

neboť

nutně zároveň

"každá vzpomínka je

i

zapomenutím, protože jde o volbu toho, kterou z mnohonásobných možností podržet
v paměti?13" Je velmi dobře možné, že tím, jak prezentujeme tradiční romskou kulturu, spíše
představu

projektujeme svou

kontinuity tím, že žitou

paměť shromažďujeme

včleňujeme

ji do historie. Zaznamenáním viditelných odlišitelných

uplatňujeme

vlastní koncept, ve kterém již je rozlomeno pouto totožnosti

na určitá místa a

jevů

anachronicky

paměti

a historie,

"konec toho, co prožíváme jako samozřejmé,,314. Kontinuita je nahrazena "usazeninou"
vyčleněnou

z místa a času.

Je otázkou, zda není možné nalézat jinak a jiné kontinuity. Nalézat kontinuitu

paměti

jako samozřejmého žitého života: "Paměť je život, který vždy nesou skupiny živých, a právě
proto je v neustálém vývoji,

otevřena

dialektice vzpomínky a

zapomnění, nevědomá ohledně

svých postupných deformací, vydána každému užití a zneužití, schopna dlouhých období
skrytosti a náhlých znovuoživení.,,315 Zda právě přítomnost dialektiky těchto procesů
"vzpomínky" a "zapomnění", "užití"a "zneužití", "skrytosti" a "znovuoživení", která je trnem
v oku těch, kteří se snaží vytvořit dichotomii "původního"-"tradičního" a "umělého"
v romské

kultuře,

není podstatou oné "odlišnosti", která

umožňuje

"reprodukci

určitého

souboru specifických kulturních znaků.,,316 Tato domněnka nachází své opodstatnění již jen
při

bližším seznámení s tím, jakým

společnosti.

způsobem

Málokdy jsou tyto impulsy

jsou

přejímány

přejímány "doslovně",

plánem efektivity". Mnohé zamýšlené rozumové kauzality
původní účel.

Užití praktických domácích

potřeb

a

"symbolických
parametrů,

nalézt

světů",

jako je náboženství

než jaké jim byly

některé

přisouzeny

či

tedy i se svým

přejímaných

léků, způsob

státu a chápání fungování struktury demokratického

nové impulsy moderní

státu,

inovací ztrácejí

znaků

svůj

využití sociálních výhod
stejně

jako koncepce

výklad historie, mohou nabývat odlišných

okolní neromskou

společností.

Zda

právě

určitým

podstatné momenty odlišení, které se neprojevují

definitivním souborem

"původním

- neúplnou a problematickou historií, ale v

zde nelze

konkrétním

samozřejmosti

žité

pamětí.

Je docela

dobře

určenému záměru,
uvědomělost

možné, že mnohé z praktických

je možné, že léky budou užívány

a i symbolické

světy

věcí začnou

patřičně

být užívány k svému

a jednou

převládne občanská

se ztotožní s většinovým pojetím. Zatím tomu tak však

Andrews, MoHy, cit. d., s. 90. (Viz Schudson, M.: 1990:220.)
314 Nora, Pierre, cit. d., s. 8.
315 Nora, Pierre, cit. d., s. 9.
316 Tošner, Michal, cit. d., s. 53.
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paměti

není. Nerelativizuje zde naše historie spíše to, co Je v uchovávané

spontánní a

absolutní?
Kategorizace "my" versus "oni" neprobíhá u

Romů prvoplánově

ani

explicitně.

Smysl

není založen na reprezantaci, ale v realizaci. Je otázkou, nakolik lze zachovat totalitu tohoto
světa,

je-li podmínkou jeho zachování umělá reprezentace, aby mohla být neromským

patřičně

respektována. Jak

vtěsnat

"veřejného"

muly do

kulturního specifika, je-li podstatou

jejich performace v životě spíše neritualizovaná plnost jednání a
přimknout

se zde k tvrzení, že "v

perspektivě

světem

sdělení.

sociálněvědného

soudobého

Dovolme

Sl

diskurzu se

,společnost stává textem a sociologická teorie autorským hlasem nezanedbatelné síly'. ,,317 Je-

li antropologova, sociologova, etnografova atd. invence, kterou podává v textu, externalizací
srovnatelnou s jinými
explanační

způsoby

světa,

chápání se

práce generující autora do role

pak je snad jednou z možností i tato

mluvčího,

který tak "posiluje

částečně

dočasně

a

realitu démonů a oslabuje realitu konkurenční, [ ... ]"318 Snad jednou z možností je reflexivita
momentálně

vlastní tradice jak té, která
umožňuje

zrcadlí

nahlížet na diverzitu spíše jako na

jako na konfronataci
poskytnout

větší

substanciálně

"přirozený" svět,

hraniční

odlišitelných

konceptů

v rámci

"vědecké".

prostor prolínajících se

celků.

skutečností

vědeckého

totalitě,

i

ne které je takový

"přirozeného" světa

zcela jiné, odlišující se od

těch

východiskem. Tedy zda není
rozmělňovat,

než je popírat

Přínosné

by mohlo být

"našich".

řešením

Naučit

než

právě vědomí,

svět

by snad

mohla umožnit lépe se chápat "jinakosti" a poskytovat pro ni v rámci možností
základní platformu pro realizaci.

Což

Lze pak vystihnout a snad i

prostor neprojevenému, neformulovanému a

vybudován. Reflexe vlastních

tak

alespoň

že existují kategorie

se zacházet s kategoriemi se zdá být

spíše zavedené kategorie, a to na obou stranách,

či ohraničovat,

a

připustit,

že i

věda

"je omylná, protože

věda

je

lidská" 319 a i v tomto směru naše poznání může rust.

Konopásek, Zdeněk: Sociologie babičkou (po dvou letech), in: Konopásek, Zdeněk (ed.): Otevřená
minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu, Praha, Nakladatelství Karolinum 1999, s.
219. (Viz Brown, R. H.: Social Science and the Poetics ofPublic Truth, in: Socilogical Forum 1990,5,
1, s. 55-74.)
318 B roz, LII dVk
. d.
e ,CIt.
319 Popper, KarI R., cit. d., s. 343-367.
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