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1. Úvodem 

 Postavy Romů se v rumunské literatuře vyskytují poměrně hojně a oproti 

jiným literaturám jsou nazírány často ze zajímavých úhlů (např. Rom Răzvan na 

knížecím stolci, obraz „dobrého Cikána“ v literatuře bojující proti otroctví). Je to 

logický důsledek dlouhodobé přítomnosti romského etnika na rumunském 

území. Od svého příchodu až do současnosti jsou jednou z největších 

národnostních menšin v rumunské populaci a jejich procentuální zastoupení je 

jedno z nejvyšších i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. Romové tak 

značně ovlivnili i rumunskou kulturu, zejména folklor. Většinová společnost byla 

jednoduše nucena se vypořádat s jejich kulturní a sociální odlišností. Proto je 

překvapivé, že fenomén Romů v rumunské krásné literatuře nebyl uspokojivě 

popsán v žádné rozsáhlejší a obecně dostupné práci. To se ale netýká jen 

Rumunska, i v jiných zemích patří toto téma mezi opomíjená.                         

V první polovině 19. století byl na základě filologických zkoumání obecně 

přijat názor o původu Romů z Indie. Po prvotním zájmu o romský jazyk se 

začaly v Evropě objevovat studie zabývající se jejich historií, způsobem života a 

také folklorem. V Rumunsku se zájem o Romy zvýšil zvláště ve druhé třetině 

19. století v souvislosti s bojem proti společensky a politicky již dále 

neudržitelnému otroctví. Ve 20. století se pak zajímají o romské menšiny 

zejména sociologové. Co se týče literatury, pro většinu rumunských rumunistů 

je téma této práce dosti okrajové a samotné obory romistiky, které jsou jak na 

pražské tak i na bukurešťské univerzitě v raném stadiu svého rozvoje, se 

zabývají primárně romským folklorem, případně literaturou psanou Romy. 

Rumunská literatura o Romech tudíž představuje téměř nezmapovaný prostor.  

Tato práce si neklade za cíl popsat vyčerpávajícím způsobem fenomén 

postavy Cikána v rumunské literatuře. Nevěnuji se vedlejším postavám Cikánů, 

kteří se objevují snad ve většině rozsáhlejších literárních děl z rumunského 

prostředí. Všímám si pouze beletrie - poezie, prózy i dramatu, kde jsou Romové 

a romské reálie hlavním tématem (v některých případech jde pouze o části 

literárních děl, v kterých Romové takto vystupují).  Nezabývám se ani odbornou 

literaturou a publicistikou. Pokud takovéto práce zmiňuji, je to pouze pro lepší 

orientaci a doplnění kontextu. Těžištěm této diplomové práce je starší literatura, 

která je spojena s rušením otroctví Romů a jejich emancipací. Šířeji se 
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zabývám také dvěma svébytnými díly: hrou Răzvan şi Vidra1 (Răzvan a Vidra) a 

eposem łiganiada (Cikaniáda). U literatury dvacátého století jsem se snažil 

přinést jakýsi přehled doplněný komentáři a základními daty a vsadit jednotlivá 

díla do širšího kontextu.   

V případě poezie a prózy jsem vybíral díla podle svého vlastního uvážení 

a jejich dostupnosti. Snažil jsem se popsat díla, která měla v určitém období 

jistý společenský vliv. V oblasti prózy mi byla nápomocna jediná obsáhlá práce. 

Jde o antologii Rromii în proza românească (Romové v rumunské próze)2 

vydaná romským bukurešťským nakladatelstvím Aven amentza a redigovaná 

Vasilem Ionescem. Jsou v ní uvedeny povídky a úryvky z románů, v nichž je 

zastoupena romská tematika. Tato antologie však kromě několikařádkového 

úvodu nepřináší ani základní bibliografické údaje o obsažených dílech nebo 

jejich fragmentech, natož pak nějaké komentáře. I v případě prózy jsem se tudíž 

snažil tyto komentáře vytvořit a přinést alespoň základní informace o jejích 

autorech, z nichž někteří nejsou dnes příliš známí. 

Tato práce není a nemůže být vyčerpávající. Za prvé pojednává o 

literatuře ve velmi dlouhém časovém úseku od jejích počátků až do 

současnosti, a za druhé jsem zvolil poměrně úzký úhel pohledu na dané téma. 

Jsem však přesvědčen, že i při takovémto pojetí může vzhledem k absenci 

jiných dostupných prací na toto téma, přinést nové informace a být 

východiskem k dalšímu bádání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Při psaní názvů originálů rumunských literárních děl a běžně nepřekládaných rumunských 
zeměpisných a vlastních jmen budu zachovávat rumunský pravopis včetně zvláštních znaků, 
které se čtou takto: znak ş odpovídá českému š,  Ń odpovídá českému c, ă je hláska podobná 
dozvuku českých souhlásek vyslovovaných bez opěrného e,  î,â jsou znaky pro temnou 
hrdelnou hlásku blízkou ruskému ы.   
2 Ionescu, Vasile. O mie de ani de singurătate; Romii în proza românească. Bucureşti: Editura 
Centrului rromilor pentru politici publice „Aven amentza“, 2000.    
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2.Historický úvod 

 

2.1 Od počátků do konce 18. století 

  

Původ Romů byl dlouhou dobu neznámý a vysvětlovaly ho nejrůznější 

hypotézy. Nejčastěji byli Romové nesprávně považováni za Egypťany. 

Uspokojivé vysvětlení přineslo až zkoumání romského jazyka. V druhé polovině 

19. století je díky srovnávací jazykovědě objevena podobnost mezi romštinou a 

sanskrtem a jako pravlast Romů je označena Indie.3 Stále však není objasněno, 

kdy a proč Romové Indii opustili a jakou cestou se vydali do Evropy. O 

rekonstrukci trasy jejich postupu se pokusil lingvista Franz Miklosich na základě 

rozboru různých dialektů romštiny. Podle něj Romové dorazili do Malé Asie přes 

Persii a Arménii. Silný slovanský  superstrát ukazuje, že následoval pobyt na 

Balkánském poloostrově. V dialektech středoevropských a severoevropských 

Romů je znát i nevelký, ale relevantní vliv rumunštiny. To znamená, že alespoň 

část z nich prošla rumunským územím. A nakonec v jazyce Romů z Anglie, 

Polska, Ruska a ze Skandinávie jsou znát stopy jejich pobytu v německé 

jazykové oblasti.4  

 První zmínky o Romech na sever od Dunaje jsou z let 1385 (Valašsko), 

1428 (Moldavsko) a z období kolem roku 1400 (Sedmihradsko). Ve Valašsku 

jde o dokument, kterým kníže Dan I. daruje klášteru Tismana mezi jiným i 

čtyřicet cikánských rodin (doslova „salaší“). V Moldavsku jde o podobný dar 

knížete Alexandra Dobrého (Alexandru cel Bun) klášteru BistriŃa.5 

V následujících letech jsou zmínky o přesunech Romů jako majetku stále 

častější. Ve stejném období se Romové objevují i v Sedmihradsku.  

 Romové byli v rumunských knížectvích otroky od samého počátku. 

Otroctví tam však existovalo již před jejich příchodem. Rozvinulo se hlavně 

během bojů s Tatary, kdy byli bráni do otroctví zajatí Tataři i s jejich otroky, 

které si přivedli s sebou (proto se vyskytují také teorie, že Romové se na 

                                                 
3 Cf. Grellmann H.M.G. Die Zigeuner, Ein historischer Versuch über die Lebensart und 
Verfassung, Sitten und Schicksahle dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprunge. Dessau 
und Leipzig, 1783, s. 216-260. 
4 Cf. Miklosich Franz. Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europa´s, III.  
Wien, 1873.  
5 Cf. Achim, Viorel. łiganii în istoria României. Bucureşti: Editura enciclopedică, 1998, s. 21-22. 
   



 8 

rumunské území dostali jako tatarští otroci). V 15. století již Romové 

představovali mezi otroky naprostou většinu a jméno Cikán se stalo 

synonymem slova otrok.   

 V podunajských knížectvích existovaly tři základní kategorie otroků. 

Zpočátku byli téměř všichni otroci majetkem státu (knížecí otroci, robi 

domneşti), později se díky donacím, nákupům, sňatkům i podílům na kořisti stali 

vlastníky otroků i bojaři (soukromí otroci - robi particulari) a od knížete a 

šlechticů přijímaly otroky ve formě donací i kláštery (klášterní otroci - robi 

mănăstireşti). Mezi obyvatelstvem rumunských knížectví tvořili Romové zvláštní 

kategorii. Nebyli považováni za plnoprávné osoby, ale za majetek svých 

vlastníků. S otroky se obchodovalo a někdy byli dokonce používáni jako 

platidlo. Hlavní povinností knížecích otroků bylo odvádět každoročně poplatek. 

Soukromí otroci byli od tohoto poplatku osvobozeni a pracovali přímo pro své 

vlastníky. Všechny spory mezi Romy s výjimkou vražd byly řešeny hlavou 

komunity, do které patřili. Za škody způsobené otroky ostatním občanům 

odpovídal jejich majitel, který je musel nahradit. Romové tedy sice neměli právo 

se hájit u soudu, ale ani nebyli trestně odpovědní.  

Sedmihradští Romové byli otroky pouze pokud žili na území, jež bylo v 

danou dobu pod nadvládou valašských nebo moldavských knížat. Ve zbytku 

Sedmihradska, stejně jako v celé střední Evropě, byli Romové svobodní a 

podléhali přímo panovníkovi, kterému platili daň. Zde se také již od 16. století 

začali usazovat na okrajích měst jako řemeslníci, představovali tu však občany 

„druhé kategorie“. 

 Romové byli velmi důležití pro ekonomiku v knížectvích. V převážně 

zemědělské společnosti byli nepostradatelnými dodavateli řemeslných výrobků, 

hlavně kovářských. Dalšími typickými činnostmi Romů byly výroba nádobí 

(căldăraşi), rýžování zlata (aurari), hudba (lăutari), medvědářství (ursari), práce 

se dřevem (rudari) atd. I v knížectvích se někteří Romové usazovali ve 

městech, kde hlavně opravovali městské brány a mosty, čistili ulice a latríny, 

kopali hroby a podobně. Většina Romů si však dlouho udržovala kočovný 

způsob života. V zimě pobývali na pozemcích svého majitele a v létě prošli 

obvykle pravidelný okruh obcemi, kde nabízeli své zboží a po návratu odvedli 

svému majiteli příslušné poplatky.  
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 Za základní jednotku v tradiční romské společnosti je považována rodina 

(salaş). Několik rodin žijících pohromadě tvoří skupinu (ceată, četa). Skupiny se 

obvykle specializují na jedno z výše uvedených povolání. Předák skupiny se 

v Moldavsku nazýval jude a ve Valašsku voievod. Tato osoba byla zodpovědná 

za odevzdávání poplatků majiteli a řešení sporů uvnitř skupiny. Původně 

neexistovaly žádné vyšší formy organizace. Později byla pro knížecí otroky 

zřízena funkce dozorce nad skupinami (vătaf) pohybujícími se na vymezeném 

území. Od 18. století byl tento dozorce nazýván bulibaşa. Zavedení těchto 

funkcí mělo usnadnit kontrolu nad Romy, obzvláště nad těmi kočujícími, a výběr 

poplatků. Od 16. století ve Valašsku i v Moldavsku existoval také zvláštní státní 

úřad, do jehož kompetence Romové spadali.   

  

2.2 Emancipace Romů  

 

V téměř nezměněných podmínkách žili rumunští Romové asi pět set let, 

až do poloviny 19. století. Po roce 1800 dochází v Rumunsku k překotnému 

vývoji ve společnosti. Zlomovým rokem na cestě k modernizaci a nástupu 

kapitalistického myšlení a vztahů je však rok 1821, kdy je omezen přímý turecký 

vliv. Vlastníci otroků si postupně začínají více uvědomovat jejich ekonomický 

význam, zapojují je do intenzivní zemědělské výroby a do práce v nově 

zakládaných manufakturách. Romové tím získávají větší hodnotu a je s nimi 

obchodováno více než kdykoliv předtím.   

Přestože podunajská knížectví nastupují cestu západoevropských a 

středoevropských zemí, je otroctví zachováno a není zpočátku ani vnímáno 

jako problém. V Rumunsku jsou v té době aktuálnější jiné otázky, jako je 

například sjednocení, demokratizace, pozemkové reformy a podobně. Změna 

nastává až od čtyřicátých let 19. století, kdy se vrací ze Západu první generace 

Rumunů, kteří tam studovali. Jde převážně o syny z šlechtických rodin, často 

právě z těch, které samy otroky vlastní. Právě ti pak začínají na problém 

romského otroctví upozorňovat jako na jednu z významných překážek na cestě 

Rumunska mezi kulturní evropské země a tak vzniká takzvaný abolicionistický 

proud.  
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První zmínka o Romech v rámci reformních návrhů pochází z Moldavska 

z takzvané petice karbonářů, tj. „Memoriul cărvunarilor", z roku 1822. Tento 

dokument je však zpracován středními a malými bojary, kteří jako vlastníci 

otroků nemají zájem na jejich propuštění, a tudíž se omezuje na návrhy na 

jejich usazení.6 V programu takzvaného konfederačního spiknutí (conjuraŃie 

confederativă) z roku 1839 navrhuje moldavský vládní úředník (comisul) Leonte 

Radu propuštění knížecích a klášterních Romů a jejich následné usazení a 

začlenění do společnosti. U soukromých otroků požaduje pouze opatření pro 

zlepšení jejich životních podmínek.7 Ve Valašku jmenuje mezi jinými cíli reforem 

i vymícení otroctví, které nazývá „společenskou leprou“ také redaktor 

memoranda z roku 1841 Dimitre (Mitică) Filipescu.  Tento problém má být řešen 

tak, že bude Romům přiznáno právo vykoupit se.8 Jako jedno z hlavních témat 

figuruje zrušení otroctví Romů v revolučním programu z roku 1848. 

Zákony, podle nichž byli nakonec otroci propouštěni, byly vydávány 

postupně. V roce 1843 byli propuštěni státem vlastnění otroci ve Valašsku, v 

roce 1844 nejprve v lednu klášterní a o měsíc později státní otroci v Moldavsku, 

v roce 1847 byli propuštěni církevní otroci ve Valašsku a konečně roku 1855 

byli v únoru ve Valašsku a v prosinci v Moldavsku osvobozeni všichni zbývající, 

tj. soukromí otroci. 

Prosazování abolicionistických myšlenek však z počátku nenacházelo 

velkou odezvu. Propuštění Romů vnímala zejména šlechta a církev jako útok 

proti svým právům a ekonomickým zájmům. V církvi se sice od konce 18. století 

objevovali osvícení duchovní, kteří se zajímali například o evangelizaci 

kočovných Romů, ale její špičky se všemi silami bránily proti jakýmkoli změnám 

stávajícího stavu. Jednou ze světlých výjimek byl kněz Eufrosin Poteca,  jeden 

z nejostřeji vystupujících demokratických intelektuálů vůbec, který žádal zrušení 

otroctví ve velikonočním kázání před knížetem Grigorem Ghicou roku 1827.9 

Od čtyřicátých let se začíná ve společnosti projevovat vliv navrátilců ze 

studií v zemích západní Evropy, který bude rozhodující v politice i kultuře let 

                                                 
6Filitti,  I. C. Frământările politice şi sociale în Principatele Române de la 1821 la 1828. In Opere 
Alese. Bucureşti: ed. Gheorgheta Penelea, 1976. 
7 Hurmuzaki. Supl. I/6, p.92. 
8 Vîrtosu. E. Réformes sociales et économiques proposées par Mitică Filipescu en 1841 - Un 
mémoire inedit.  In „Revue des Études Sud-Est Européenes”, VIII, 1972, nr. 1, p. 120, 114-115. 
9 Poteca, Eufrosin. Predici şi cuvântări. úvodní studie arhim. V. Micle. Mănăstirea 
BistriŃa/Eparhia Râmnicului, 1993, p. 23-24, 50-56.   
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padesátých, a který vyvrcholí sjednocením rumunských knížectví v roce 1859. 

Přínosem k liberalizaci společnosti byli i mnozí cizinci, převážně Francouzi, kteří 

opouštěli své domovy z politických důvodů a v Rumunsku našli útočiště. Mnozí 

z těchto cizinců upozorňovali právě na otázku otroctví. Švýcar Emile Kohly de 

Guggsberg považuje otroctví za největší ostudu rumunského národa a píše: 

„Odvážíte se považovat za součást civilizovaného světa, pokud ve vašich 

novinách budeme číst: mladá cikánka na prodej?”.10 Francouz Félix Colson 

navrhuje, aby byli zákonem propuštěni všichni Romové a aby byla jejich 

majitelům vyplacena náhrada deset až dvanáct zlatých.11 Podobný způsob 

propuštění bude uplatněn o šestnáct let později. Značný vliv na vzbuzení zájmu 

o otroctví měla také abolicionistická hnutí na Západě, zajímající se o otroctví v 

koloniích a ve Spojených státech amerických. Díky všem těmto okolnostem byla 

otázka romského otroctví vnímána stále naléhavěji velkou částí rumunské 

společnosti.  

Když v roce 1834 propustil Ion Câmpineanu romské otroky, které zdědil 

po rodičích, nenašel ve svém okolí pochopení a byl považován přinejmenším za 

podivína. Naproti tomu vydání zákonů o rušení otroctví v letech 1843, 1844 a 

1847, podle nichž byli propuštění státní a klášterní otroci, provázela mohutná 

abolicionistická kampaň a intelektuálové zároveň vyvíjeli tlak na soukromé 

vlastníky, kterých se tato vlna propouštění netýkala, aby i oni propustili své 

otroky. Mnozí z nich tak také učinili. V roce 1844 publikuje Cezar Bolliac v listě 

„Foaie pentru minte, inimă şi literatură“ výzvu všem intelektuálům, aby bojovali 

za osvobození Romů: „Tvořte společnosti, prohlášení, pište, chvalte, kritizujte, 

užívejte všech intelektuálních a morálních nástrojů a otroctví padne, protože už 

je zpola padlé a příští generace vás budou blahořečit jako opravdové apoštoly 

nebeské mise, bratrství a svobody /.../. Pojďte, pánové, pojďte všichni, kteří jste 

kdy vzali do ruky pero, ukažte vznešené city, vy, profesoři, novináři a básníci, 

budeme bojovat za jejich osvobození. Náboženství, státní zájem a duch 

pokroku lidu nám budou nápomocni. Cikán vám podá ruku a bude žádat ve 

jménu vašich morálních práv, které chcete pro společnost a zařekne vás ve 

                                                 
10 „VeŃi îndrăzni vreodată să vă număraŃi printre neamurile civilizate, atât timp cât se va putea 
citi înntr-unul din jurnalele voastre: de vândut o Ńigancă tânără?“ 
Cf. Achim, Viorel. Op. cit., s. 85. 
11 Cf. Achim, Viorel. Op. cit., s. 85-86. 
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jménu povinnosti, kterou vám tato práva ukládají“.12 Aktivní v boji proti otroctví 

byl i jaský list „Propăşirea.“ Když byl přijat zákon o propuštění klášterních Romů 

a jednalo se o osvobození státních Romů, vyšla v jeho pátém čísle z 6. února 

1844 mimořádná příloha (supliment extraordinar), ve které je oslavována 

„převeliká reforma“. Příloha obsahuje článek Mihaila Kogălniceana „Osvobození 

Cikánů“ (Desrobirea Ńiganilor), ve kterém chválí moldavského knížete za čin, 

jímž přiřadil jejich vlast mezi civilizované země.13 Příloha dále obsahuje čtyři 

básně věnované 31. lednu 1844, dnu, kdy byl zákon o propuštění klášterních 

otroků přijat.  

Koncem čtyřicátých let podporuje abolicionistické hnutí celá generace 

rumunských vzdělanců a po revolučním roce 1848 jsou tyto myšlenky přijímány, 

s výjimkou konzervativních bojarů, celospolečensky. V padesátých letech 

probíhá, zvláště na stránkách novin a časopisů, intenzivní diskuze na téma 

otroctví, v níž se střetávají často velmi protichůdné názory ohledně situace a 

způsobu osvobození soukromých otroků. Způsob abolicionistického myšlení se 

také vyvíjí s postupující dobou. Zpočátku bylo upozorňováno hlavně na bídné 

materiální podmínky a nehumánní zacházení s otroky, v padesátých letech pak 

nastupuje na scénu filozofická liberálně-humanistická argumentace, která 

vyzdvihuje přirozené právo člověka na svobodu a rovnoprávnost. Někteří 

začínají upozorňovat i na ekonomickou nevýhodnost otroctví, jako například 

Alecu Russo v článku publikovaném roku 1855, ve kterém se vyjadřuje 

k připravovanému zákonu o propuštění otroků v Moldavsku. Říká, že otroci 

představují kapitál, který přináší jen nepatrný zisk. Otroci si někdy nevydělají ani 

na ošacení a stravu. Z propuštění otroků se tak pro jejich majitele může stát 

                                                 
12 „FormaŃi societăŃi, declamaŃi, scrieŃi, lăudaŃi, satirizaŃi, puneŃi în lucru toate resorturile 
intelectuale şi morale şi robia cade, căci e căzuta pe jumătate şi d-voastră veŃi fi binecuvântaŃi 
de generaŃiile viitoare ca nişte adevăraŃi  apostoli ai misiei cereşti, a frăŃiei şi libertăŃii /.../. VeniŃi 
domnilor, veniŃi toŃi câŃi aŃi pus mâna pe condei, porniŃi de un sentiment nobil, profesori, 
jurnalişti, poeŃi şi să ne luptăm pentru slobozenia lor: religia, interesul statului şi duhul înaintării 
noroadelor ne vor fi în ajutor. łiganul întinde mână şi reclamă în numele d-voastră drepturile 
morale ce vreŃi în societate şi vă adjură în numele datoriilor ce vă impun aceste drepturi.“ 
Bolliac, Cesar. Către scriitorii noştri. In „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, nr. 40., 2. 
listopad 1844, s. 315-316. 
13 „Foaia ştiinŃifică  şi literară“ („Propăşirea”), I., nr. 5, 6. únor 1844, Suplement extraordinar, s. 
1-2. 
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výhodný obchod, protože obdržená náhrada bude vyšší než jejich cena na 

trhu.14  

 Spojením abolicionistického myšlení s romantismem, který byl v té době 

ve svém vrcholném období, se v literatuře objevuje postava „dobrého Cikána“. 

Díla z tohoto období vyjadřují soucit s nešťastným osudem porobených obyvatel 

rumunské země. Například Cezar Bolliac publikuje v roce 1843 básně Fata de 

boier şi fata de Ńigan (Dcera bojara a dcera Cikána) a łiganul vândut (Prodaný 

Cikán) a v roce 1848, u příležitosti osvobození otroků bukurešťskou revoluční 

vládou, píše báseň O Ńigancă cu pruncul său la statua libertăŃii în Bucureşti 

(Cikánka se svým dítětem u sochy Svobody v Bukurešti). Ion Heliade 

Rădulescu vydal v roce 1844 povídku Jupân Ion (Župan Ion), patetické 

vyprávění o zotročeném Cikánovi, který se stará o malé osiřelé děti svého 

pána. Ve stejném roce vychází také Istoria unui galben (Příběh jednoho 

zlaťáku) Vasile Alexandriho a po přijetí posledního ze zákonů rušících otroctví 

byla bouřlivě přijata divadelní hra łiganii (Cikáni) Gheorghe Asachiho, která se 

hrála 24. ledna 1856 v Jasech.  

Ve výše popsaném období, zvláště po propuštění státních a klášterních 

otroků, bylo již jasné, že definitivní zrušení otroctví je jen otázkou času. Spory 

však zůstávaly ohledně jeho provedení. Mladí liberálové chtěli okamžité 

osvobození všech Romů, ale bojaři upozorňovali na nutnost vyřešení osudu 

Romů po jejich propuštění a byli pro postupné umírněné reformy, protože se 

obávali narušení sociálních vztahů ve společnosti. K právnímu, sociálnímu a 

ekonomickému postavení emancipovaných Romů se vyjadřuje například článek 

otištěný v listu „Zimbrul”, který žádá, aby se „stát co nejdříve vyjádřil k 

organizaci této obrovské masy (propuštěných cikánů, pozn. aut.), která je ze 

stavu porobení a ponížení vržena do světa svobody, aby bylo zabráněno jejich 

demoralizaci tím, že by se naučili lásce k práci, a to za stálého dohledu nebo 

dokonce použití násilných prostředků trvajícím do té doby, než propuštěnci 

pochopí, že jen prací mohou zlepšit svoje společenské a materiální 

postavení”.15 

                                                 
14 „Steaua  Dunării”, I, 1855, nr. 28, 3. prosinec 1855, s. 109-110. InRusso, Alecu. Scrieri. 
Bucureşti, 1908,  
p.155-160. 
15 Chestia robilor. In„Zimbrul“, III, nr. 264, 12. prosinec 1855, s. 1054-1055. 
Cf. Achim, Viorel. Op. cit., s. 89. 



 14 

V praxi však bylo sociální a ekonomické hledisko propuštění téměř zcela 

opomenuto. Řešení tohoto problému bylo ponecháno na starosti 

propouštějících majitelů otroků. Díky této skutečnosti a také díky tomu, že 

sociální a ekonomické reformy té doby byly v praxi uplatňovány pomalu a často 

jen částečně, byla jen malá část propuštěných Romů zcela asimilována do 

rumunské společnosti, jak zamýšleli abolicionisté. Většina Romů se po zrušení 

otroctví ocitla mimo novou sociální organizaci rumunské společnosti, jejíž 

základy byly položeny v období od třicátých do šedesátých let 19. století.  

 Zrušení otroctví bylo součástí modernizace sociálních vztahů v 

rumunských knížectvích. Stalo se první z velkých sociálních reforem. Zrušení 

posledních zbytků poddanství a s tím spojený vznik drobného pozemkového 

vlastnictví přišly na řadu až v roce 1864. Obecně se přijímalo, že s otroctvím je 

třeba se vypořádat před otevřením daleko komplikovanějších a rozsáhlejších 

problémů, jako například pozemkové reformy. Některé radikálnější hlasy viděly 

ve zrušení otroctví Romů předzvěst dalších společenských změn.  

 

2.3 Vývoj romské menšiny po období emancipace 

  

Po vydání emancipačních zákonů se z rumunských Romů stali formálně 

svobodní občané a předpokládala se jejich asimilace mezi rolnické 

obyvatelstvo. Za tím účelem obdrželi kus orné půdy a po zrušení poddanství 

roku 1864 měli stejné postavení s rumunskými zemědělci. Takto však byla 

asimilována pouze malá část Romů. Většinou se přijetí půdy bránili a utíkali 

z vesnic, kde se měli usadit. Důvodem byly daně spojené s vlastnictvím 

pozemku a do roku 1864 také robotní povinnost. V té době vzniká problém 

s Romy, kteří se toulají po celém Rumunsku bez zdroje obživy, živí se převážně 

krádežemi a představují nepříjemnost pro usazené obyvatelstvo. Tito Romové 

byli často nuceni k usazování tak, že byli jejich skupiny rozděleny a každá 

rodina byla usazena v jiné vesnici.  

 V šedesátých letech 19. století tak v Rumunsku téměř neexistovala obec, 

kde by nežilo několik romských rodin. Existovaly také obce, na panstvích, kde 

žili Romové již před propuštěním, se stoprocentním romským osídlením. Velká 

část usazených Romů se dále živila prodejem tradičních řemeslných výrobků. 
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Ti, kteří nebyli zdatní v řemesle, se obvykle živili úklidem ulic a podobnými 

pracemi. Mnozí Romové také pokračovali v kočovném způsobu života.     

 Propuštění rumunských Romů z otroctví spustilo demografický proces, 

který překročil hranice Rumunska. Jednotlivci i organizované skupiny 

překračovali hranice Rakouska-Uherska, Ruska i balkánských zemí. Nově 

příchozí byli nazýváni rumunští nebo valašští Cikáni, jednalo se zejména o 

„Căldăraşi” a „Ciurari”, kteří mluvili romštinou s mnoha rumunskými elementy. 

Rumunsky mluvící Romové, „Rudari“ a „Ursari“, byli na Balkáně nazýváni 

„karavlasi“, tj. černí Valaši. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byli 

Romové mluvící jazykem se silným vlivem rumunštiny zaznamenáni v hojném 

množství i ve střední a západní Evropě. Tito Romové, kteří se sami nazývali 

„Rromi“, se lišili jazykově i kulturně od svých předků, kteří dorazili na západ 

Evropy o několik století dříve. V literatuře se proto hovoří o druhé velké migraci 

Romů. Romové mluvící valašskými dialekty dnes převažují celosvětově. 

  Výše popsané informace se týkají Romů z rumunských knížectví, tj. 

z Valašska a Moldavska. Značně odlišná byla situace u sedmihradských Romů. 

Pokud i zde existovalo v některých případech romské otroctví, bylo přes odpor 

bojarů zrušeno během vlády Marie Terezie a Josefa II. v druhé polovině 18. 

století. Stejní panovníci se zasadili o velmi tvrdý postup při usazování romského 

obyvatelstva, který pokračoval i po jejich smrti během celého 19. století. V roce 

1893 žilo v Sedmihradsku 151 tisíc Romů, jejichž sociální situace a způsob 

života se prakticky nelišily od ostatních národnostních skupin. Značně pokročila 

také jazyková a kulturní asimilace. Kočující Romové se zde vyskytovali ve zcela 

zanedbatelném množství. 

 

2.4 Romové ve 20. století 

 

 V roce 1918 bylo po připojení Sedmihradska, Bukoviny a Besarábie 

vytvořeno takzvané Velké Rumunsko. V něm podle sčítání lidu z roku 1930 žilo 

262 501 obyvatel, kteří se sami označili za Romy. To představovalo 1,5 

procenta obyvatel Rumunska. Romští obyvatelé se nacházeli v polovině všech 

rumunských obcí. Z celkového počtu romských obyvatel jich 37,2 procenta 

uvedlo romštinu jako mateřský jazyk. Ostatní označili za mateřštinu rumunštinu, 
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maďarštinu, případně jiný jazyk podle prostředí, v němž žili. Romové 

představovali velmi různorodou skupinu obyvatel také z pohledu sociálního 

postavení, profesí atd. To ukazovalo na značný stupeň asimilace a 

předpokládalo se, že jejich splynutí s většinovou společností je pouze otázkou 

času. Nejpokročilejší byla asimilace u venkovských Romů, kteří byli stále více 

svázáni se svou půdou povinnostmi zemědělce. Někteří Romové však stále žili 

tradičním způsobem života.  

 Meziválečné období přineslo výrazné změny do profesního života Romů. 

Rozvoj průmyslu a konkurence rumunských řemeslníků ukončily monopol 

Romů na nástroje pro zemědělce a učinily jejich tradiční řemeslné výrobky kvůli 

horší kvalitě neschopné konkurence. Některé druhy tradičních činností zanikly 

úplně, jiné se staly okrajovými. Romové se obvykle nebyli schopni přeorientovat 

na jinou činnost, bývalí řemeslníci se nestávali dělníky, ale v lepším případě 

zametali ulice nebo vykonávali jiné pomocné práce.  

 Ve stejném období se ale také začaly poprvé vytvářet romské 

intelektuální elity. Téměř současně, v roce 1933, byly vytvořeny dvě romské 

organizace, které ovšem zůstaly z velké části tribunami svých zakladatelů. 

Jednalo se o Generální asociaci rumunských Cikánů (předseda Calinic I. Popp-

Şerbianu) a významnější z nich, Generální unii rumunských Romů vedenou 

G.A. Lăzărescu-Lăzuricou, později Gheorghem Niculescem. Hlavním cílem byly 

emancipace a obrození romského národa, pozvednutí jeho sociální úrovně tak, 

aby se Romové jeden za druhého nemuseli stydět. Unie vydávala v roce 1934 

časopis „O Róm“ a v letech 1934-1941 „Glasul Romilor“ (Hlas Romů). V těchto 

tiskovinách se mimo jiné snažila prosadit do obecného povědomí název Rom 

místo Cikán. Obě organizace formálně existovaly do roku 1941. Výsledky jejich 

aktivity dosažené ve třicátých letech však byly velmi skromné. Největší úspěch 

spočíval v tom, že přitáhly pozornost celé společnosti k sociálním problémům 

romského etnika.     

 Od období emancipace v 18. století až do čtyřicátých let 20. století byla 

Romům věnována pouze nepatrná pozornost. Až se vzrůstajícím 

nacionalizmem a zvláště po nástupu režimu generála Antonesca byla nastolena 

tzv. „romská otázka“. Jako satelit Německa muselo i Rumunsko postupovat 

podle oficiální „biopolitiky“ a v asimilaci Romů bylo spatřováno nebezpečí pro 

čistotu rumunského národa. Nejznámější a nejrozsáhlejší akcí v rámci 
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rasistických opatření byla deportace cca dvacetipěti tisíc rumunských Romů do 

Transnistrie, území mezi Bugem a Dněstrem v zabrané části sovětské Ukrajiny, 

kam byli deportováni také Židé z Besarábie a Bukoviny. Pro tento transport byli 

vybíráni obzvláště problémoví Romové. Jako kritéria sloužila např. doba 

strávená ve vězení, nedostatek základních prostředků, kočovný způsob života, 

chybějící stálé zaměstnání atd. Pro nedostatek jídla, jiných základních 

prostředků nutných k přežití a tvrdé podnebí zahynula v Transnistrii asi polovina 

z deportovaných Romů. Ti, kteří přežili, se vrátili do Rumunska roku 1944 

s ustupující rumunskou armádou. Ostatních Romů se politika Antonescova 

režimu v praxi příliš nedotkla. Na rozdíl od jiných fašistických zemí zde nikdy 

neexistovaly plány na vypořádání se s Romy jako s celkem. 

 V komunistickém Rumunsku nebyli Romové považováni oficiálně za 

minoritní národnost a do poloviny sedmdesátých let jim nebyla věnována žádná 

zvláštní pozornost. Toto období přesto vneslo do soukromého života Romů 

určitý pokrok. Měli přístup k modernějšímu způsobu bydlení, k pracovním 

místům a tudíž stálému příjmu a dostávalo se jim i vzdělání. Jen nepatrná část 

z nich toho ovšem dokázala využít k trvalému zvýšení své životní úrovně. 

Většina Romů tak stále zůstávala na pokraji extrémní chudoby a díky poměrně 

rychlému společenskému rozvoji se nůžky mezi Romy a Rumuny stále více 

rozevíraly, a tím ještě více rostla jejich izolovanost. Kvůli tomuto dále 

neudržitelnému stavu byla od konce sedmdesátých let věnována Romům 

zvláštní pozornost, ale přes vynaložení značných finančních prostředků nebylo 

dosaženo hmatatelných výsledků. Zřejmě i proto, že nebylo brána v úvahu 

kulturní odlišnost tohoto etnika.  

 Již tak složitou sociální situaci Romů ještě zhoršil jejich demografický 

růst, který se stal další překážkou na cestě k jejich sociálnímu vzestupu a 

integraci. Došlo k němu zřejmě v důsledku Ceauşescovy snahy o zvýšení 

porodnosti, která se projevila nejvíce právě u této části populace. Jestliže 

v meziválečném období se jejich počet pohyboval kolem 300 tisíc, v roce 1977 

dosáhl podle tajné zprávy vypracované pro komunistické vedení 540 tisíc a 

v roce 1992 se odhady počtu Romů v Rumunsku pohybovaly od 819 tisíc do 

1010 tisíc Romů, což představuje 3,4, respektive 4,6 procenta celé populace a 

staví Romy na třetí místo v tabulce národností žijících v Rumunsku hned za 

Maďary, kterých je 7,1 procenta. 
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 I dnes se většina Romů odlišuje od většinové společnosti v parametrech 

jako je životní úroveň, zaměstnanost, dosažené vzdělání, zdravotní péče, 

demografický vývoj a čelí tak více než ostatní problémům spojeným 

s nezaměstnaností, negramotností a kriminalitou. Právě kvůli chybějícím 

dovednostem, vzdělání i nedostatku kapitálu se dá říct, že nástup volného trhu, 

kterému se Romové nejsou schopni přizpůsobit, dále zhoršil jejich postavení. 

 Na druhou stranu po roce 1989 Romové vstupují do veřejného života a 

snaží se více prosazovat své zájmy. Přes značnou roztříštěnost je romským 

organizacím a aktivistům společná snaha prosazovat národnostní uvědomění a 

vzájemnou solidaritu u celého svého etnika. Romové jsou na cestě k tomu, aby 

vytvořili moderní etnickou menšinu. Zároveň se však bude pravděpodobně 

značná část z nich ubírat nezávislými cestami.     
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3. Romové v literatuře tematicky spojené s jejich osvobozením z otroctví a 
emancipací 

 

3.1 Literatura období emancipace 

  

Jak již bylo řečeno v předchozí části, zvýšený zájem o Romy nastal až ve 

dvacátých letech 19. století. Zprvu šlo hlavně o novinové a časopisecké články, 

případně vládní dokumenty, hovořící o otázce otroctví Romů z politického, z 

ekonomického a někdy i z morálního hlediska. Některé z nich jsou uvedeny v 

„historickém úvodu“. První rozsáhlejší dílo zabývající se cíleně rumunskými 

Romy je Esquisse sur l´historie, les moeurs et la langue des cigains (Esej o 

historii, chování a jazyku Cikánů) od Mihaila Kogălniceana (1817 Iaşi – 1891 

Paris). Kniha je napsaná francouzsky a byla poprvé vydána v Berlíně roku 

1837. V té době tam autor studoval. Nejedná se však o beletrii, ale o odborné 

dílo popisující přesně to, co označuje jeho název. Důvod k jeho napsání 

vysvětluje v úvodu Kogălniceanu tím, že některé německé deníky otiskly více či 

méně pravdivé informace o kočovném životě, zvycích a chování Romů, které 

měly velký čtenářský ohlas. Zároveň se probouzel i zájem o romský jazyk, 

vycházející z indických dialektů. A protože sám Kogălniceanu pocházel z 

Moldavska, kde podle něj žilo asi 100 000 Romů, cítil se povolán přispět 

některými přesnými informacemi o tomto národu.16  Zhruba polovina publikace 

je věnována otázce původu Romů a jejich jazyka, nejrozšířenějším omylům v 

tomto ohledu, příchodu Romů do Evropy a jejich další historii a v závěru první 

části autor odhaduje jejich počty v evropských zemích. Druhá část asi 

padesátistránkového díla pojednává o jazyce Romů. 

Vzhledem k tomu, že v době různých zažitých mýtů o Romech je 

Kogălniceova práce napsaná jako seriózní vědecké dílo, je velmi přínosná pro 

poznání romského národa. Sám autor si bude po celý svůj další život udržovat 

zájem o romskou menšinu a stane se jedním z nejvýznamnějších přestavitelů 

abolicionistického proudu. 

 Dalším raným literárním příspěvkem k romské tematice je osmý dopis 

(Scrisoarea VIII.) Costache Negruzziho (1808 Trifeşti, jud. Iaşi - 1868 Iaşi) 

                                                 
16 Kogălniceanu, Mihail. SchiŃă asupra istoriei moravurilor şi a limbii łiganilor. Přeložil Gh. 
Ghibanescu. Iaşi: Tipografia Dacia, 1900, s. 1-3. 
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nazvaný Pentru ce Ńiganii nu sînt români (Proč Cikáni nejsou Rumuni).17 

Autorem je datován do června 1839. Jde o autobiografický popis rozhovoru 

mladého, liberálního, politicky aktivního potomka šlechtické rodiny (autora) a 

jeho staršího souseda, představujícího tradičně žijícího a konzervativně 

smýšlejícího moldavského šlechtice. Mluví spolu o Kogălniceově knize 

Esquisse sur l´historie, les moeurs et la langue des cigains (pojednávané výše). 

Pro souseda jsou Kogălniceovy závěry šokující a odmítá je přijmout. Nejvyšší 

autoritou jsou totiž náboženské texty a mezi nimi hrají důležitou roli i tzv. životy 

svatých (v pravoslavném prostředí mnohdy ještě fantastičtější, než na jaké jsme 

zvyklí z prostředí římsko-katolického). A v Životě svatého Grigora (ViaŃa 

sfîntului Grigore) je původ i osud Romů vysvětlen jinak. Jde o lid, který se snažil 

evangelizovat svatý Grigore, biskup v Agrigentu. Obyvatelé však jeho rady 

nebrali vážně. Nakonec vše došlo až ke křivému obvinění, které upozorňovalo 

na údajný nemravný život svatého muže a byla svolána rada těch 

nejvýznamnějších církevních přestavitelů, aby Grigora soudili. Pravda však 

vyšla najevo, svatý Grigore byl očištěn a viníci po zásluze potrestáni. 

Metropolita je v duchu Kristových slov „odpouštějte vašim viníkům“ ušetřil smrti, 

ale místo toho všichni, kdo se podíleli na pomluvách biskupa Grigora byli 

nejprve exkomunikováni z církve, pak jim byl zabaven veškerý majetek, 

z kterého měly být placeny modlitby za jejich duše, a konečně se od nich měli 

všichni pravověrní důsledně distancovat. Pak je ještě třikrát proklel; aby jejich 

tváře zčernaly jako uhlí a aby jejich jazyk byl nesrozumitelný všem křesťanům; 

aby byl jejich život ubohý a aby neměli své místo, aby žili na útěku; aby žili ve 

věčném otroctví, mohli být prodáváni jako dobytek, aby byli nazýváni cikáni, 

tudíž bandité, a aby je všichni Rumuni mohli bít a oni neměli právo se bránit. 

 Na této povídce je vidět, jak hluboko bylo v rumunské společnosti 

zakotveno vnímání Romů jako otroků a společenské spodiny. Autor vykresluje 

svého souseda jako dobrého a čestného člověka, který však co se osudu Romů 

týče neprojevuje žádný soucit. Všechna příkoří na nich páchaná jsou totiž dána 

jejich osudem a nelze se proti nim vzepřít. Naopak je normální a vlastně 

správné se na nich podílet. 

                                                 
17 Costache Negruzzi. Pentru ce Ńiganii nu sînt români. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de 
singurătate. Op. cit., s. 74. 
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 Literatura, kterou jsem zvolil za předmět této kapitoly, se objevuje hlavně 

ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století. Jeden z  rumunských intelektuálů 

věnující se ve své práci boji s otroctvím byl novinář, kritik, spisovatel, archeolog 

a politik Cezar Bolliac (1813, Bucureşti – 1881, tamtéž). Žák Iona Heliade - 

Rădulesca na koleji sv. Sávy a přítel budoucích představitelů revoluce z roku 

1848 se intenzivně věnoval sociálním a kulturním otázkám své doby a aktivně 

bojoval za odpovídající reformy. V tomto smyslu se vyjadřuje v prohlášení Către 

scriitorii noştri (2.10. 1844, Našim spisovatelům), z kterého cituji již 

v historickém úvodu.18 Text má charakter manifestu. Zdůrazňuje společenské, 

mimoliterární působení literatury, které má být cílem poezie a filozofie 19. století 

a kritizuje nezaujatou lyrickou tvorbu. Autor zde píše:  

 A trecut vremea petrarcilor...  

A jinde: 

 ...muzele d-voastră sînt vesele, sînt măreŃe, nu vor să se coboare, nu vor să 

intre în amărunturi: le place se rîză iar nu să plîngă, să laude dar nu să defaime... 

A proti tomu vyzývá:  

 ...muza d-voastră se poate inspira tot aşa de bine în bordeiul muncitorului şi 

sub cortul Ńiganului, ca şi în cîmpul slavei, ca şi în locaşul arhanghelilor.19  

 Na závěr tohoto manifestu dává příklad právě na otázce otroctví Romů. 

Upozorňuje na nedávné propuštění klášterních a knížecích otroků v Moldavsku 

a ptá se, zda by tato velká událost nezasloužila alespoň několik rýmů. 

V předposledním odstavci Bolliac upozorňuje na svou aktivitu týkající se otroctví 

Romů. V roce 1935 mu byla cenzorem vrácena „dizertace“ na téma otroctví a 

v roce 1936  posílá „psaní o Cikánech“ majoru Voinescovi.  

 Ve svém díle se Cezar Bolliac držel výše nastíněných pravidel poměrně 

důsledně, ne však bezvýhradně. Někdy však bývá poukazováno na skutečnost, 

že tomu bylo na úkor literárních kvalit jeho díla. Mnohé z jeho básní nezapřou 

publicistická východiska, jen jsou na rozdíl od běžného novinového článku 

zveršované.  Do této angažované tvorby spadají i tři básně plně inspirované 

údělem Romů: Fata de boier şi fata de Ńigan (1843, Dcera bojara a dcera 

                                                 
18 Viz tato diplomová práce s. 5. 
19 Bolliac, Cezar. Scrieri II., Bucureşti: Editura Minerva 1983. s. 30. 
Skončil čas petrarků ...vaše Múzy jsou veselé, velkolepé, nechtějí sestoupit, nechtějí vstoupit do 
všednosti. Rády se smějí a nerady pláčou. Rády chválí, ale nerady oponují ... vaše Múza se 
může inspirovat stejně dobře v dělnické chatrči a pod cikánským stanem, jako na poli slávy a 
v příbytcích archandělů. 
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Cikána),20 łiganul vândut (Prodaný Cikán)21  a O Ńigancă cu pruncul său la 

statua LibertăŃii în Bucureşti (1848, Cikánka se svým dítětem u sochy Svobody 

v Bukurešti).22 

 První z nich napsal Bolliac v roce 1843 a byla inspirována jeho vlastní 

zkušeností. Viděl, jak krutě se chovali ke „svým” Cikánům vážení občané v jeho 

okolí, členové Filharmonické společnosti a členové jeho vlastní rodiny. Když 

jednou poprosil svou matku, ať netrestá mladou Romku, a ta to zmínila ve 

společnosti jiných dobře postavených žen, vyvolalo to skandál. Ne však kvůli 

pohoršení z trestu, ale kvůli tomu, že je pro Bolliaca důležitější romská otrokyně 

než vůle vlastní matky. Právě tato událost byla východiskem k uvedené básni. 

Zde vyobrazená mladá bojarka je inspirována básníkovou sestrou.  

 Cezar Bolliac pracuje  v básni s  prostředkem antiteze, který je pro jeho 

tvorbu typický. Nejprve představuje, co znamená láska pro romskou dívku a 

poté, co znamená pro mladou bojarku. Báseň je uvedena v er-formě, autor má 

roli vypravěče, postupně však přejde v monolog mladé Cikánky. Na začátku je 

nám představena modlící se Cikánka, která bude potrestána za nedovolenou 

lásku k nám blíže neznámému Cikánovi. Verše z jejího monologu vyjadřují 

hlavní poselství celé skladby:  

Ce! pentru noi, Ńiganii, tu n-ai făcut nimica? 

În loc s-avem speranŃa, noi n-avem decît frica?  

În loc a ne iubi, 

Ne osîndeşti, stăpîne, ca să trăim în ură 

Aşa Ńi-e voia, Doamne? E dreapt-astă măsură 

La alŃii a robi? 

Şi cum am putea, Doamne, noi legea-Ńi să Ńinem? 

Iubirea şi speranŃa, şi milă, rugi, credinŃa, 

Ne sunt oprite toate! Ne iei şi chiar voinŃa! 

PoŃi da îndatorire cînd drepturi nu avem? 23 

  

                                                 
20 Bolliac, Cezar. Scrieri I., Bucureşti: Editura Minerva 1983. s. 66. 
21 Ibid., s. 82. 
22 Ibid., s. 249. 
23 Co! Pro nás, Cikány, jsi neudělal nic? /  Místo abychom měli naději, nemáme než strach? /  
Místo, abys nás miloval ,/ Odsuzuješ nás, Pane, abychom žili v nenávisti? / U jiných otročit? / A 
jak můžeme, Pane, dodržovat tvůj zákon? / Lásku a naději, milost, žádáš, víru, / Nám jsou 
odepřeny všechny! Bereš nám dokonce i vůli! / Můžeš nám ukládat povinnosti, když nemáme 
práva? Ibid., s. 68. 
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 Když je cikánská dívka trestána mrskáním, obrací se pozornost ke stejně 

staré bojarce. Básník ji prosí o slitování, vyjmenovává všechny radosti jejího 

života, popisuje lásku jako rozmarnou hru, pak se znovu vrací k lásce bičované 

Cikánky a využívá kontrastu. 

 Další uvedená báseň, łiganul vîndut, je také z velké části monologem. 

Právě prodaný Cikán popisuje žal své rodiny, mluví k Bohu i ke svědomí svých 

pánů. Tato báseň není na rozdíl od předchozí založena na kontrastu. Kritika 

stávajícího společenského názoru je jasně vyjádřena v posledním verši, když 

prodaný Cikán žalem umírá: 

 A doua zi, stăpînul mai că se întristase 

Aflînd c-a păgubit 

Patrusprezece galbeni, - atîta cumpărase 

łiganul ce-a murit.24 

 Poslední báseň je oproti předchozím oslavná. Je autorem datována 15. 

ledna 1848 a napsána u příležitosti osvobození otroků bukurešťskou provizorní 

vládou (guvernul provizoriu) ustanovenou během revoluce. Radost ze zrušení 

otroctví Romů je zde se samozřejmostí spojena s nadšeným vlastenectvím. 

Cikánka se zde raduje nad tím, že její dítě již nepozná otroctví, a že bude 

bratrem všem ostatním Rumunům. Až pateticky zde Cikánka přijímá 

sounáležitost s rumunským patriotismem.25 

  Romové jako představitelé utiskovaných a ponižovaných se objevují v 

mnoha dalších Bolliacových básních, nehrají zde však již ústřední roli. 

Například báseň Se naşte sau se face omul? začíná:  

łiganul şi clăcaşul 

Au fost gîndirea mea. 

Stăpînul, arendaşul 

Şi legea lor cea grea 

Muza mi-au pus în doliu.26  

 Další autor, který si ve své tvorbě všiml Romů, je Ion Heliade-Rădulescu 

(1802, Târgovişte – 1872, Bucureşti), vzdělanec velkého záběru, který velmi 

výrazně ovlivnil celou romantickou generaci osmačtyřicátníků. V této práci ho 

                                                 
24 Druhého dne, pán zesmutněl / Když zjistil, že prodělal / Čtrnáct zlatých, - za tolik koupil / 
Cikána, který zemřel. S. 85 (82). 
25 Ibid., s. 249. 
26 Člověk se rodí nebo je tvořen? / Cikán a nevolník / Byli mou myšlenkou. / Pán a pachtýř / a 
jejich tvrdý zákon / Múza mě oblékla do smutku. 
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uvádím v souvislosti s povídkou Jupân Ion (Župan Ion) napsanou v roce 1844. 

Nutno podotknout, že je pouze jednou z mnoha jeho povídek a nepatří mezi 

nejvýznamnější autorova díla. Nejznámější básně Iona Heliade-Rădulesca  jsou 

zejména poemy Zburătorul (Pokušitel) a O noapte pe ruinele Târgoviştii (Noc na 

zříceninách Târgoviště).  

Povídka Jupân Ion se skládá ze dvou částí. První část obsahuje vlastní 

povídku, v které Cikán Ion pracuje na stavbě domu kněze a chodí si nezvykle 

často, každý večer, pro výplatu. Tak se kněz dozví, že peníze tak nezbytně 

potřebuje proto, že živí kromě svých dvou dětí i dva sirotky po svých zesnulých 

pánech. Po poměrně stručné a strohé povídce následuje úvaha o popsané 

příhodě. Povídka autora dojímá a ptá se, kde se v tolik ponižovaném otroku 

mohla vzít láska a odpovědnost, kterou nenajdeme u většiny z nás. Jak mohl 

přijmout za svou křesťanskou morálku, když jeho pán, křesťan, ho držel v 

otroctví? Kde se v něm projevila láska k sirotkům, když by měl přirozené právo 

přenést na ně nenávist ke svému pánu? Kde je pud sebezáchovy, strach, že 

jakmile sirotci vyrostou prodají ho, aby měli z čeho žít? Nakonec Iona ukazuje 

na těch nejlepších místech v ráji. Na závěr přichází výzva k spisovatelům, 

prohlášení, podobné tomu, které známe již od Bolliaca. Pro ilustraci cituji 

několik řádků: „Domnilor poeŃi cu ideile secolului, fapta lui jupîn Ion vă poate 

inspira cît o muză, e demnă de timpii cei dîntîi ai creştinătăŃii, ce spărgea prin 

spălarea botezului fiarăle sclavului, o puteŃi considera ca o lovitură sacră ce 

rumpe legămintele blestemului...“.27 Jak vyplývá z popisu, jde i u Iona Heliade - 

Rădulesca o „angažovanou“ tvorbu.  

  Ve stejném roce, kdy vyšla povídka Jupân Ion, v roce 1844, kulminuje 

literární tvorba spojená s abolicionistickým proudem. To bylo spojeno s 

očekávaným a také později uskutečněným propuštěním klášterních a státních 

otroků v Moldavsku, když byl o rok dříve tento krok uskutečněn ve Valašsku. Po 

přijetí zákona o propuštění moldavských klášterních otroků 31. ledna 1844 

vyšla k této příležitosti v Jaském listě  Propăşirea zvláštní příloha - „Suplement 

extraordinar“.28 Čtyřstránková příloha obsahuje úvodní řeč Mihaila 

                                                 
27  In Heliade-Rădulescu, Ion. Opere Complete I., II. Bucreşti: Univers Enciclopedic, 2002.         
„Páni básníci idejí tohoto století, skutek župana Iona vás může inspirovat jako múza, je hoden 
časů prvotního křesťanství, zahubí vodou křtu šelmu otroctví, můžete ho považovat za svatý 
úder, který rozbíjí svázání kletbou...“ 
28 Suplement extraordinar in „Foaia ştiinŃifică  şi literară“ („Propăşirea”), I., nr. 5, 6. únor 1844.  
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Kogălniceana a čtyři básně oslavující „velký“ den zrušení otroctví (částečného). 

Na znamení získané svobody byla vytištěna na zeleném papíře.  

V příloze je patrná skutečnost, kterou bylo možno vyčíst i z výše 

popisovaných literárních děl této kapitoly, zde ale působí nejvýrazněji. Je zde 

patrný zájem o Cikány - otroky, méně již o Romy jako takové. Z dnešního 

hlediska může patos, kterým jsou provázeni propuštění Romové, kteří budou za 

pár let znovu zapomenuti, působit až tragikomicky. Osvobození Romů z otroctví 

je nahlíženo jako velký čin z pohledu lidskosti, ještě více je však zdůrazňován 

jeho význam pro rumunskou vlast. V tomto duchu se nese již úvodní studie 

Mihaila Kogălniceana Dezrobirea łiganilor. Autor zde vyjmenovává všechny tři 

zákony přijaté 31.1.1844, tj. pozemkovou reformu týkající se klášterních 

majetků, změnu systému zdanění duchovních a propuštění klášterních otroků 

(spolu s očekávaným propuštěním otroků státních). O přínosu prvních dvou 

zákonů může podle autora ještě proběhnout politická diskuze, třetí z nich je 

však nepopiratelně pozitivní. A následuje chvála tohoto kroku, z pohledu již 

naznačeného:  

Un asemenea act din partea ocîrmuirii noastre ne înalŃă Ńara deopotrivă cu 

staturile cele mai civilizate în principiului moralului şi a dreptăŃii. /.../ ... patria noastră, 

dezrobindu-şi Ńiganii, sfinŃeşte principiul că toŃi oamenii se nasc şi sînt slobozi, în vreme 

cînd coloniile FranŃiei şi multe staturi republicane a Unirii Americane de Nord gem de 

milioane de negri împilaŃi, în vreme cînd robia încă, în adunările legislative a acestori 

Ńări, numără atîta partizani.29  

Poté „třikrát“ chválí knížete i zákonodárce za přijetí zákona a zmiňuje 

některé jeho dílčí aspekty.  

Následující čtyři básně se nesou, jak již bylo řečeno, v oslavném, až 

patetickém duchu. První z nich je nazvána Urarea (Blahopřání), její autor je 

Costache Negri (1812, Iaşi – 1876, Târgu Ocna). Díky krátkým veršům a 

několikrát opakovanému refrénu zabírá tato báseň největší část přílohy 

(suplement). Vyzývá Romy k radosti a obligátnímu vděku zákonodárcům. Pro 

ilustraci uvádím refrén a zároveň úvodní sloku básně: 

 

                                                 
29 Podobný akt naší vlády povyšuje naši zem nad státy vyspělejší v morálních a právních 
principech. /.../ ...naše vlast, poté co osvobodila Cikány, světí pravidlo, že se všichni lidé rodí a 
jsou svobodní, zatímco ve francouzských koloniích a v mnohých republikánských státech 
Severoamerické Unie úpí miliony porobených černochů, zatímco v legislativních shromážděních 
těchto zemí má otroctví ještě mnoho obhájců. 
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SculaŃi, 

Măi fraŃi, 

SculaŃi! 

Din greu somn vă deşteptaŃi. 

Ca nişte turbaŃi 

AlergaŃi 

CîntaŃi 

JucaŃi 

Şi v-adunaŃi, 

Fii şi taŃi. 

Păhar închinaŃi, 

Căci bir nu daŃi, 

Şi de pîngăraŃi 

SînteŃi scapaŃi, 

RăscumpăraŃi. 

Deci vărsaŃi, 

TurnaŃi 

Şi închinaŃi 

MulŃi ani la deputaŃi 

Şi din inimi strigaŃi: 

Hura, 

Măria-ta!30 

 Další dvě básně autorů Vasile Alecsandriho (1818, Bacău – 1890, 

Mirceşti, jud. Bacău) a Nicolae Istratiho (1818 – 1861, Fălticeni) jsou nazvány 

shodně 31 Ianuarie 1844 (31. leden 1844). Stejně jako ta předchozí jsou 

vlastenecky a oslavně laděné, ale oproti předešlé se zdají být významově 

hutnější. V Alecsandriho básni je oslavován památný 31. leden jako nakročení 

ke „světlým zítřkům” (poslední sloka): 

Cinste, slavă şi mărime pentru tine-n veci să fie, 

O, Moldovo mult iubită, tu, ce dai sfînta dreptate, 

BraŃul tău care sfărîmă astăzi jugul de robie 

Însaşi Ńie pregăteşte viitor de libertate.31 

                                                 
30 Vstávejte, / Moji bratři, / Vstávejte! / Z těžkého spánku jste se probudili. / Jako pominutí / 
Utíkejte, / Zpívejte, / Hrajte / A shromážděte se, / Synové a otcové. / Pozdvihněte poháry, / Že 
účty neskládáte, / A ponižování / Jste unikli, / jste vykoupeni. / Tak pijte, / Nalévejte / A 
pozdvihujete / Mnoho zdraví poslancům / A ze srdce volejte: / Sláva, / Vaše Výsosti! 
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 V třetí básni „suplementu” jsou Romové „zpřítomněni” tím, že má 

představovat jimi vyřčenou modlitbu. Báseň má také dva podpisy. Kromě 

autorova „N.I.” ještě „łiganii emancipaŃi” (emancipovaní Cikáni). Toto pojetí je 

však jediné, čím se báseň výrazněji odlišuje od předešlých, obsahově se nese 

ve stejném duchu. Těžko si však můžeme představit, že toho dne propuštění a 

stále zubožení Romové myslí především na ctihodné poslance a na slávu nové 

vlasti:  

Deputatul brav aice în memorie trăiască, 

Să nu uităm pe barbaŃii de abuzuri stîrpitori 

Ruginiriea să se şteargă, unirea mai mult sporească, 

Şi lumea simpatizeze cu-ai noştri dezrobitori.32 

 Poslední, čtvrtá, báseň má také shodný název, je ovšem psána ve 

francouzštině. Jmenuje se tudíž v originále 31 Janvier 1844 (31. leden 1844). 

Jejím autorem je M. A. Corradini. 

  I přijetí dalších zákonů o otroctví bylo spojeno se zvýšenou literární 

aktivitou. Již výše jsem psal o básni O Ńigancă cu pruncul său la statua LibertăŃii 

în Bucureşti Cezara Bolliaca, která má mnoho společného s básněmi ze 

„Suplementu”. Po přijetí posledního z těchto zákonů, v prosinci roku 1855, když 

se stalo otroctví  v Rumunsku definitivně minulostí, pak byla sehrána v 

Národním divadle v Jasech krátká jednoaktová divadelní hra „se zpěvy” 

napsaná Gheorghem Asachim (1788, HerŃa - 1869, Iaşi) łiganii (Cikáni).33 

Dnem jejího prvního uvedení byl 24. leden 1856. Tato hra se od ostatní zde 

uváděné literatury spojené s emancipací Romů liší nejen tím, že je dramatickým 

dílem. Zároveň tu nepůsobí tak výrazně skutečnost, že jde o příležitostné a 

oslavné dílo ke dni zrušení otroctví. Tato skutečnost je sice nezbytná pro 

rozuzlení zápletky příběhu (zamilovaní „bílý“ Rumun Cimbru a romská dívka 

Anghelina se mohou vzít) a tvoří vyvrcholení celého díla, ale vstupuje do děje 

až ke konci a jde o vyústění z pohledu osob ve hře naprosto nečekané. Toto 

pojetí lze vyčíst i z autorova úvodu ke knižnímu vydání scénáře. Stejně jako 

                                                                                                                                               
31 Čest, sláva a velikost ať jsou pro tebe na věky, / Ó Moldávie milovaná, ty, která dáváš svaté 
právo, / Tvá paže, která dnes roztříštila chomout otroctví / Tobě samé připravuje budoucnost ve 
svobodě.  
32 Dobrý poslanec ať tu žije v paměti, / Nezapomeňme na muže, kteří vykořenili zlořád.. / Ať 
zmizí stará rez, ať se daří jednotě, / Ať lidé sympatizují s těmi, co nás propustili.  
33 Asachi, Gheorghe. łiganii. In Opere, vol II. Chişinau, 1991, s. 81. 
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ostatní zde mluví o pocitu hrdosti a vděčnosti ke své vlasti, v jedné větě se však 

zmiňuje také o obsahu předkládaného díla: „...s-au improvizat idilul de faŃă, 

dupre caracterul etnic a Ńiganilor şi dupre modelul comic ce ni-au lăsat intre alte 

scrieri anticul Teocrit“.34 Výsledkem je, že hra łiganii je ze všech dosud 

pojednávaných beletristických děl nejvíce o skutečných Romech a také je, 

myslím, zajímavější i z literárního pohledu. Odvoláním se na Teocrita, antickou 

autoritu, nám autor sám zjevuje svou příslušnost ke klasicistickému proudu. 

Gheorghe Asachi byl jedním z jeho nejvýznamnějších představitelů. Autor nám 

mimo divadelních her (Petru Rareş, Elena Dragoş) zanechal básnické skladby 

vycházející s klasicistických principů, ale i skladby vlastenecké a příležitostné 

(do této části jeho tvorby patří i „naše“ hra). 

 Děj se odehrává v cikánském táboře u okraje moldavské vesnice. 

Zápletka je poměrně jednoduchá, schématická. Cikánský kovář Tufoi má dvě 

dcery, dvojčata. Anghelina je krásná, Ardela ošklivá. Anghelinu si vybral za 

ženu poloslepý syn bulibaši Gevrila, ale Anghelina ho nechce také proto, že je 

zamilovaná do moldavského pastýře Cimbra. Ardela by si ho vzala, ale tu zas 

nechce on. Na sňatek Angheliny a Gevrily je značný tlak. Sňatek s Cimbrou 

není možný kvůli platným zákonům, Gevrila je syn bulibaši a na sňatku má 

zájem i správce Nistor. Z jejich vzájemného rozhovoru, kde Nistor Anghelinu 

přesvědčuje, že vzhled Gevrily ji nemusí tolik vadit, se dá odvodit proč:  

...el (Gevrila) ca bulubaşă, are să umble pin Ńarp, să adune dabile de la cete, să 

caute pe cei fugiŃi, să mîie cetele pe la beilic; las, nu te teme, că-i voi găsi eu de lucru, 

cînt tu, bulubăşiŃă, vei şedea aice lîngă rezidenŃia ta, lîngă şetre, cungiurată de lăişiŃă, 

vei primi închinarea curtenilor, între care cel mai întăi voi fi eu,...35  

Kvůli všem těmto tlakům nakonec skutečně dochází k zasnoubení, které 

je však v rozhodujícím okamžiku přerušeno příchodem četníků, s nimiž přichází 

i již bývalý pastýř Cimbra ve vojenské uniformě. Při jeho příchodu ještě okřikuje 

Nistor Cikánky, které litují Anghelinu a Cimbra: „...alta-i e alb şi alta-i negru“36. A 

Cimbru prohlašuje: „De acum, alb şi negru e totuna!“37 

                                                 
34 „...složil jsem tuto idylu, podle etnické povahy Cikánů a podle modelu komiky, který nám 
zanechal, mezi jinými spisy, antický Teocrit.“ Ibid., s. 81 
35 ...on, jako bulibaša bude chodit po celé zemi, aby vybíral daně od čet, aby hledal uprchlíky, 
aby posílal čety na robotu;  nech to být, neboj se, to já mu najdu práci, zatímco ty, bulibaška, 
budeš sedět ve své rezidenci, u stanů, obsluhovaná Cikánkou laieškou, a budou se ti dvořit 
dvořané, mezi kterými já budu na prvním místě, ... Ibid. s. 92 
36 „jedno je bílá a něco jiného je černá“ Ibid. s. 100 
37 „Od teď jsou bílá a černá totéž“ Ibid. s. 100 
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Poté čte biřic oficiální prohlášení o zrušení otroctví. Zvláště správce 

Nistor je zaskočen a rozčílen. Nevěří, dokud zprávu nepotvrdí přicházející 

Andronic, syn majitele panství. To, že jde o syna, nikoliv majitele, má svůj smysl 

v tom, že Andronicova slova vyznívají spíše v duchu názorů nastupující 

liberálnější generace. On sám se totiž zdá být se změnou spokojen. Nakonec 

jsou přerušené zásnuby dokončeny. S tím, že Anghelina se zasnubuje 

s Cimbrem a Gavrile, který již nemá nad ostatními Cikány žádnou moc, se rád 

spokojuje s její sestrou Ardelou. Hru doplňují další drobnější postavy: Cikáni 

Cîrciudei, Arlean, Matus, který se jako bojarův kuchař dostal až do Paříže, a 

skupinka dalších Cikánů a venkovanů.   

 Ač ve srovnání s jinými příležitostnými literárními skladbami vnímáme 

Asachiho Cikány nejvíce jako lidi „z masa a z kostí“, nejedná se stále o jejich 

realistické představení. Z celkového dojmu z Cikánského tábora vyzařuje něco 

na způsob venkovské idyly, v něčem drsné, ale poetické. I zdejší Cikáni jsou 

otroci, ale jsme zde ušetřeni obrazů krutého zacházení, které známe 

z některých jiných literárních děl se stejným námětem - básní i prózy. Otroctví 

tu je představeno v mírnější formě, nazval bych ji nesvobodou, která se 

projevuje například v hlavní zápletce, v nemožnosti naplnění vztahu Angheliny 

a Cimbra. Na druhé straně kuchař Matus vypráví své zážitky z cesty se svým 

pánem do Francie, kterou si užil více než by se na opravdového otroka „slušelo 

a patřilo“. Toto pojetí je vyvolané jednak tím, že se jedná o dílo oslavné, nemá 

již za cíl kritizovat a burcovat, a jednak tím, že je určené pro divadelní publikum. 

Divadelní hra je vnímána živěji než báseň nebo próza, autor byl svázán 

klasicistickými pravidly a také pravděpodobně chtěl být k publiku ohleduplný. 

V tomto smyslu mě zaujala i promluva mladého bojara Andronica, která 

je už součástí závěrečné oslavné scény. Jeho umírněně spokojená řeč je velmi 

prozaická, až didaktická. Zní jako kdyby měla přesvědčit i ty, kteří ještě 

zůstávají s novým zákonem tajně nespokojení a zároveň dává dobrý příklad:  

De azi înainte Ńiganul îi slobod ..., şi îndatorit a păzi cu sfinŃenie, a se face om 

casaş, cinstit cu frica lui Dumnezeu! / Deci foştilor proprietari de Ńigani se prosforează o 

dezdăunare din partea Visteriei, însă părintele meu lasă acii bani tot în folosul foştilor  
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săi robi, spre a-i întrebuinŃa după cum va chibzui guvernul.38   

Tento projev je doplňován provoláváním slávy novému zákonu i těm, 

kteří ho připravili. Oslava svobody přechází do obligátní oslavy vlastenecké:  

Auzi, române sunetul, 

Prin buciumul d-aramă! 

Europa a noastră patrie 

O cheamă-n ei sîn! 

Acest apel a gloriei 

Ni cheamă la-nviere, 

Lege, unire cere, 

Prin care a triufa 

  Moldova!39 

V tom se Rumuni objímají s Cikány a tancují tarantelu, zpěv pokračuje 

hórou: 

Într-a Ńărei zile sfinte 

Ş-azi e noul an, 

Liberu-i de-amu înainte 

Cel ce au fost Ńigan 

Vivat cel ce ordonează 

Omenirei dar, 

Vivat cel ce prosforează 

Pe al patriei altar.!40 

Pokud platí o  Cikánech Gheorge Asachiho to, co jsem o nich napsal, 

totiž že jsou ze zatím posuzovaných děl nejzajímavější z literárního pohledu, 

pak u díla Vasile Alecsandriho (1818, Bacău – 1890, Mirceşti, jud. Bacău) se 

dostáváme o další krok dále. Vasile Alecsandri je oprávněně považován za 

jednoho z nejvýznamnějších osmačtyřicátníků, za výborného básníka, 

dramatika i prozaika. Angažoval se i ve společenském životě. Jeho dílo 

                                                 
38 Odedneška dál je Cikán svobodný..., a je povinen se svatě strážit, aby se usadil, byl čestný a 
bohabojný člověk..., / Protože bývalí vlastníci otroků obdrží odškodnění od státu (Visteria - úřad 
plnící funkci ministerstva financí), můj otec dá tyto peníze k dispozici svým bývalým otrokům, 
aby je využili podle rozhodnutí vlády. Ibid. s. 101 
39 Slyš, Rumune hlas, / Měděné trubky! / Evropa naší vlast / Volá do svého lůna! / Toto volání 
slávy / Nás volá k znovuzrození, / Právo, sjednocení, žádá, / Kterým triumfuje / Moldávie!      
Ibid. s. 103. 
40 Ve svatých dnech této země / A dnes je nový rok, / Nadále je svobodný / Ten, který byl 
Cikánem / Ať žije ten, který nařizuje / lidstvu tento dar, / Ať žije ten, který ho pokládá / Na oltář 
vlasti.! Ibid. s. 103. 
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obsahuje často společensko-politickou kritiku, která reflektuje dobové problémy, 

ta se však prolíná s upřímným vlastenectvím. 

S jednou jeho básní jsme se již setkali v „Suplementu“ z roku 1844. Tato 

příležitostná báseň se nese v duchu jiné, oslavné, poezie, proto jsem se jí 

věnoval v jejím rámci. Ve stejném roce vydal spisovatel, v tomtéž listu, kde 

vyšel i „Suplement,“ v Propăşirea, povídku Istoria unui galbîn (Příběh jednoho 

zlaťáku).41 V povídce se popisuje noční rozhovor holandské zlaté mince (zlaťák) 

a turecké drobné mince (para), kterému naslouchá jejich majitel, sám 

spisovatel. Namyšlený zlaťák a para se nejprve hádají, po chvíli však zjistí, že 

se znají, že byli dokonce milenci. Od doby jejich rozloučení už ale uplynulo tak 

dlouho a oni se změnili tak, že se nepoznali. Jejich rozhovor je najednou plný 

dojetí a zlaťák začne vyprávět své osudy od okamžiku jejich odloučení až 

k opětovnému shledání, čímž povídka končí. Z této povídky mě zajímá pouze 

jedna epizoda, kdy se zlaťák dostává do rukou cikánské dívky a sleduje její 

osud.  Povídka se značně liší od všeho, co bylo dříve popsáno. Epizoda s 

krásnou a mladou Cikánkou Zamfirou by se ještě dala rozdělit na dvě části: 

lyrickou, jakýsi úvod, a epickou (epizoda tvoří jeden celek, části patří k sobě, 

obě mají v rámci povídky své společné místo a logické uspořádání a také se 

prolínají, rozdělení je tedy jen pracovní). Neobvykle začnu popisem druhé části, 

protože podle té epizoda bezvýhradně zapadá do této kapitoly. Zamfira žije do 

svých sedmi let bezstarostným dětským životem mezi kočujícími Cikány. V té 

době je však jejich pán nucen, kvůli svým dluhům, prodat své Cikány v dražbě. 

Zamfira je prodána jinému majiteli než její rodiče, a v srdcervoucí scéně je od 

nich odvedena. V jeho domě je využívána a zneužívána nejrůznějším 

způsobem. Ve věku šestnácti let ji od jejího pána unese mladý, hezký a silný 

Cikán Nedelcu, s kterým se znala od dětství. Spokojeně spolu žijí za hranicí v 

Moldavsku, než je, asi po půl roce, objeví náhodně bojar - majitel Zamfiry, který 

je na cestách a překvapen bouřkou se skryje v Nedelkově stanu. Nedelcu ho při 

obraně sebe a Zamfiry zabije a po několika dnech je sám dopaden a pověšen. 

Zamfira se zblázní a po několika měsících také umírá. Základní dějové schéma 

je podobné mnoha jiným příběhům ukazujícím nelidskost otroctví (pravda, 

mnoho z nich bylo napsaných o dost později). Alecsandriho příběh však 

                                                 
41 Alecsandri, Vasile. Istoria unui galbîn. Bucureşti: Editura Tineretului, 1960. s. 27. 
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vyzvedávají z průměru jeho výborné vypravěčské schopnosti. Většina jeho 

prózy je napsána v ich-formě, jde o popis zážitků protagonisty děje, často s 

autobiografickými rysy, např. Călătorie în Africa, O primblare la munŃi.  Ostatně i 

děj Istoria unui galbân je zasazen do takového rámce. Jde o prožitek 

samotného vypravěče a ozvláštňuje ho i rámcový příběh ve formě dialogu. 

Další prvek, kterým příběh Zamfiry vybočuje z často poněkud „suché“ 

angažované literatury, je jeho lyrický plán. V něm můžeme cítit Alecsandriho 

zaujetí a lásku k rumunské krajině, jejím prostým obyvatelům a jejich folkloru. 

Než začne „zlaťák“ vyprávět vlastní příběh Zamfiry, nechá se unést její 

přirozenou krásou a s „parou“ se baví také o životě Cikánů. Jejich pohled na ně 

je vlastní romantické literatuře. Cikáni jsou ponížení a chudí, ale v jejich 

prostém a z našeho pohledu polodivokém životě je i cosi krásného. Fascinuje i 

jejich (zdánlivá) svoboda:  

Toată copilăria sa Zamfira o petrecuse în călătorii dintr-un Ńinut într-altul, 

oprindu-se cu şătrele vara în apropierea tîrgurilor şi iarna în fundul codrilor, sub bordeie 

de pămînt. Acest vreme fu pentru dînsa o vreme fericită, căci îndată cum răsărea 

soarele, ea alerga pe cîmpi cu ceilalŃi copii, alungînd fluturi din floare în floare, se 

rătăcea prin lunci după cules mure, după cuiburi de păsări, sau culegea lemne verzi de 

făcut fuse şi linguri la strung. 

Duminicile se ducea la horile din sat, se da în scrînciob, privea cum giuca ursul 

după sunetul daerelii, şi sara, cînd se întoarcea la şatra, se aduna grămada cu ceilalŃi 

copii pe lîngă foc, asculta poveşti de la moşnegi şi adormea voioasă în cîntecele 

fluierilor. Nu avea nici o grijă!... puŃin îi păsa că de-abia o acoperea o cămeşuică ruptă, 

căci dacă-i era cald, ea se scălda în Olt, şi de-i era frig, ea giuca tananaua, cîntînd din 

gură....42 

Ve stejném duchu popisuje jedoucí vozy kočujících Cikánů, jejich tábory i 

Cikány samé. Zmiňuje se také o nadpřirozených schopnostech Cikánek (zlaťák 

                                                 
42 Celé své dětství strávila Zamfira na cestách z místa na místo, v létě se s šatrou zastavovali 
poblíž měst, v zimě v hlubokých lesích, v zemljankách. Tato doba pro ni byla časem štěstí, 
protože jakmile vyšlo slunce, běhala s ostatními dětmi po polích, honě motýly z květu na květ, 
bloudila v luzích hledaje ostružiny a ptačí hnízda, nebo sbírala zelené dřevo na výrobu vřeten a 
lžic. O nedělích chodila na náves, kde se tancovala hora, houpala se na houpačce, dívala se, 
jak medvěd tancuje podle zvuku tamburíny, a večer, po návratu do tábora, se sešla se všemi 
ostatními dětmi u ohně, naslouchala vyprávění starců a usínala spokojeně za zvuku píšťaly. 
Neměla žádné starosti...! Málo jí záleželo na tom, že ji sotva pokrývala roztrhaná košile, protože 
když bylo teplo, zchladila se v Oltu, když byla zima, hrála tananu a při tom si zpívala...          
Ibid. s. 56. 



 33 

k paře): „Ştii, scumpa mea, că Ńigancele sunt foarte ghibace în tot soiul de 

vrăjitorii şi de descîntice de diochi, de şerpe, de dragoste ş.c.l.“43 

Cikánky s takovými schopnostmi se vyskytují velmi často v rumunské 

literatuře jako drobné, vedlejší postavy, doplňující literární obrazy. I v literatuře 

mající vazbu na romské otroctví se velmi často můžeme setkat s prokletím 

jejich utiskovatelů, hledání pomoci v zaříkávání atd. Z této pověsti o 

nadpřirozených  schopnostech doprovázející Cikánky vychází i některé 

fantastické povídky pozdějších období. 

V předchozích zmínkách o lyrických pasážích jsem měl však nejvíce na 

mysli ty okamžiky, kdy se zlaťák rozplývá nad krásami a šarmem své nové 

majitelky. Proto z básně na závěr ještě jednou cituji: 

Ochii, ca seninul după ploaie sau ca floarea de cicoare. 

Genele, lungi ca un văl de mătasă. 

Sprîncenele, bine arcate ca arcul amoriului. 

Obrazii, rotundo-lungăreŃi şi văpsiŃi uşurel de purpura aurorii,  

care de cîte ori se iveşte totodată şi zîmbeşte,  

pentru înlesnire rimei şi plăcerea poeŃilor.44 

... 

 

3.2  Pozdější literatura reflektující emancipaci Romů  

 
Po přijetí a provedení všech osvobozovacích zákonů přišlo na řadu 

řešení dalších problémů. Romové ustupují do pozadí společenského zájmu. 

Literatura přímo se angažující v jejich prospěch téměř mizí. Společensky aktivní 

autoři, kteří se věnovali romské otázce, přesunují svou pozornost k jiným 

aktuálním tématům. Příběhy Romů však můžeme samozřejmě v rumunské 

literatuře nacházet i později, i když v menší intenzitě. Jedná se jak o 

memoárovou prózu osobností vzpomínajících na situaci před zrušením otroctví 

a na průběh osvobozování Romů, tak o oživení tohoto období v povídkách 

autorů následující generace.  

                                                 
43 „Věz, má drahá, že Cikánky jsou velmi zběhlé ve všech druzích kouzel a zaříkadel proti 
uhranutí a hadům a zaklínání milostných atd.“ Ibid. s. 55. 
44 Oči jako nebe po dešti nebo jako květ čekanky. / Řasy dlouhé jako hedvábný šál. / Obočí 
klenuté jako Amorův luk lásky / Tváře protáhle zaoblené a lehce zrůžovělé ranními 
červánky/které se usmívají pokaždé, když se objeví / a tím pomohou najít rým a potěší básníky. 
Ibid. s. 49. 
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Autobiografickou povídku s romskou tematikou napsal například i autor 

Příběhu jednoho zlaťáku Vasile Alecsandri. Jmenuje se Porojan45 a vyšla v roce 

1880. Neměla již tedy za cíl vyjadřovat se přímo k aktuální otázce otroctví. 

Povídka má formu dopisu a byla inspirována smrtí autorova přítele z dětství 

Vasile Porojana. Porojan byl jedním z romských otroků Alecsandriho rodičů. 

Každý den společně prožívali všemožná klukovská dobrodružství, právě taková, 

na něž pak lidé často celý život s nostalgií vzpomínají. V té době si byli téměř 

rovni („téměř“ znamená například to, že za jejich klukoviny byl vždy potrestán 

pouze Vasile, nikoli mladý pán). Jejich cesty se rozešly odchodem Alecsandriho 

do penzionátu a Vasileho odchodem do učení. Jejich cesty se i nadále 

prolínaly, stále k sobě cítili pouto jisté sounáležitosti, ale společenská propast 

mezi nimi se stále zvětšovala. Jak říká autor: 

 ...eu, tovărăşul lui de odinioară, puteam să devin, din simplu comis ce eram, 

postelnic mare, ministru, domn46 chiar!...Porojan avea să rămîie pitar şi numai pitar 

pînă la sfîrşitul vieŃii sale!... Stranie nedreptate a soartei!47  

Povídka částečně odpovídá žánru „vzpomínek z dětství“, také však 

přináší zajímavou zpětnou reflexi období emancipace Romů. Její zajímavosti 

ještě přispívá to, že nejde o teoretický, ale o velmi osobní pohled. Při 

vzpomínkách na svá další setkání s Vasilem Porojanem se Alecsandri dostává i 

do okamžiku, kdy po smrti svých rodičů propouští zděděné otroky. Propuštění 

Romové to přijímají většinou s radostí, ale vidíme i určité pochyby, které 

upozorňují na zajímavý aspekt propouštění Cikánů: 

 Vreo trei bătrîni însă au început a plînge şi a-mi zice: Stăpîne, stăpîne, ce-Ńi am 

greşit ca să ne urgiseşti astfel, păcătăşii de noi!?... Ne faci slobozi?... Cine o să ne 

poarte de grijă de azi înainte? Cine o să ne hrănească, cine să ne îmbrace, cine să ne 

cunune, cine să ne îngroape?... Stăpîne, nu te îndura de noi şi nu ne depărta de mila 

măriei-tale! 

Vorbe deşarte pentru mulŃimea ce intrase în paroxismul beŃiei!... ToŃi, 

părăsindu-şi bordeiele, plecară a doua zi cu tot avutul lor ca să meargă... Unde?... Nu 

o ştiau nici ei, dar se porniră ca să calce peste orizon şi să afirme dreptul lor de oameni 

                                                 
45 Alecsandri, Vasile. Porojan. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 120. 
46 V roce 1858 byl Alecsandri na seznamu 38 bojarů, z kterých měl být v lednu 1859 vybrán 
Moldavský kníže. Byl jedním z kandidátů s velkými šancemi na zvolení.   
47 já, jeho někdejší druh, jsem se mohl stát, z obyčejného komise (comis, funkce ve státní 
zprávě), kterým jsem byl, velkým postelnikem (postelnic mare, nejvyšší bojarská hodnost), 
ministrem, dokonce i knížetem...!36 Porojan měl zůstat pekařem a jen pekařem až do konce 
svého života...! Jaká podivná nespravedlnost osudu! Ibid. s. 123. 
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liberi... Laia se opri la cea întîi crîşmă, pentru ca să celebreze noua lor poziŃie socială, 

apoi se opri la a doua crîşmă, pentru ca să cinstească în sănătatea cuconaşului, apoi 

se opri la a treia, pentru ca să boteze cu vin liberduşca..., ..., Peste şase luni, s-au 

întors cu toŃii la Mirceşti, goi, bolnavi, morŃi de fame, îngheŃaŃi de ger, şi au căzut în 

genunchi, cu rugăminte ca să-i primesc iar robi ca în vremurile bune, după cum 

spuneau ei...48  

Sám Alecsandri poté píše, že sa pak zamyslel nad vhodností způsobu 

propouštění Cikánů. Vasile Porojan se však nevydal cestou většiny. Ten 

pracoval dále jako pekař a nakonec se usadil v Peatře. Tak s ním spisovatel 

ztratil kontakt. Přesto, že se Porojan vydal rozumnější cestou, když se s ním 

autor po letech znovu setkal, byl Porojan bez práce a bez přístřeší a proto ho 

Alecsandri přijel jako pekaře ve svém domě v Mirceşti. Cikán však po dvou 

dnech zmizel i se správcovým koněm. Od té doby se oba setkali ještě jednou v 

Peatře. Vasile Porojan byl zestárlý a zesláblý, nemocný a znechucený světem. 

Závěrečné hodnocení přenechám autorovi, protože on sám říká, čím osud 

Vasile Porojana přesahuje svým významem osud „nějakého Cikána” a čím 

částečně přesahuje osobní rovinu:  

Sărmanul! a părăsit-o în sfîrşit, luînd cu el partea acea din tabloul social care ne 

arată familiile boiereşti înconjurată de servitori Ńigani, precum erau casele patricianilor 

romani pline de sclavi aduşi din lumea întreagă.49  

Další autoři, kteří přispěli v druhé polovině 19. století do tvorby tematicky 

přímo spojené s obdobím otroctví Cikánů a jeho zrušení jsou zejména Leon 

Negruzzi (příbuzný slavnějšího Costache Negruzziho), Radu Rosetti a 

Gheorghe Sion. K období rušení otroctví se ve svých vzpomínkách vrátila i 

velká osobnost rumunského života 19. století Mihail Kogălniceanu.  Jde 

zejména o přednášku pronesenou v roce 1891 při slavnostním zasedání u 

                                                 
48 Asi tři starci místo toho začali naříkat a říkat mi: „pane, pane, čí jsme se proti tobě provinili, že 
nás takto opouštíš, nás hříšníky...!? Osvobozuješ nás...? Kdo se o nás ode dneška bude starat? 
Kdo nás bude živit, kdo nás bude oblékat, kdo nás bude oddávat, kdo nás pohřbí? Pane, buď 
tak laskav a nevzdaluj nás ze své milosti!“ / Plané řeči pro množství ostatních, kteří byli jakoby 
opojeni! Všichni druhého dne opustili své příbytky a odešli s veškerým svým majetkem... Kam? 
To nevěděli ani oni sami, ale vydali se přejít za obzor, aby stvrdili své právo svobodných lidí... 
Tlupa se zastavila hned v první hospodě, aby oslavil svou novou společenskou situaci, pak se 
zastavil v druhé hospodě, aby připil na zdraví pána, pak se zastavil v třetí hospodě, aby pokřtil 
vínem svobodičku... / ... Po šesti měsících se všichni vrátili do Mirceşti, nazí, nemocní, opustil 
tento svět, vymrzlí, a padli na kolena s prosbou, abych je přijal i jako otroky, jako za dobrých 
časů, jak oni říkali... ; Ibid. s. 125-126 
49 „Chudák! Nakonec opustil tento svět, a vzal s sebou část toho společenského obrazu, který 
nám ukazuje bojarské rodiny obklopené cikánským služebnictvem, stejně jako domy římských 
patricijů byly plné otroků přivedených z celého světa.“; Ibid. s. 127 
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příležitosti dvacátého pátého výročí založení Rumunské akademie. Celá 

přednáška byla později několikrát vydána pod celým názvem Dezrobirea 

Ńiganilor, ştergerea privilegiilor boiereşti, emanciparea Ńăranilor (Osvobození 

Cikánů s otroctví, zrušení šlechtických privilegií, emancipace venkovanů). Jak 

vyplývá z názvu, v přednášce zmiňuje Kogălniceanu tři velké sociální reformy, 

které se uskutečnily v Rumunsku během předchozích desetiletí. Jde především 

o „technický“ popis průběhu reforem a osobní zaujetí se omezuje na 

zdůrazňování jejich důležitosti. Přednáška je natolik známá, že jsem ji 

neopomenul uvést, ale nepatří do literárních žánrů pojednávaných v této práci, 

proto se jí nebudu šířeji věnovat. 

Leon Negruzzi (1840, Iaşi – 1890, Trifeşti) napsal povídku łiganca 

(1876, Cikánka) 50. Výběr tématu nebyl u tohoto autora motivován zvláštním 

zájmem o Romy. Literatura pro Leona Negruzziho nebyla hlavní životní náplní, 

ale spíše koníčkem. Napsal celkem šest povídek a vždy si vybíral témata 

romantická a zároveň šokující. Inspiroval se například zločiny, sebevraždami, 

prostředím hazardních her a podobně. Autorovi také chyběl cit pro hlubší 

psychologické propracování postav a jejich vztahů. I děj této povídky je velmi 

přímočarý. Odpovídá záměru popsat kruté zacházení s Romy, které bylo v 

Rumunsku běžné ještě v době autorova dospívání, a na jeho často tragické 

důsledky.  

Šestnáctiletá Cikánka Irina porodila dítě, které počala s bezcitným a 

sobeckým majitelem panství Iorgu Scurtem. Irina se do bojara zamilovala a 

proto se jeho nezájem o ní podepsal nejen na její psychice, ale i na jejím 

fyzickém stavu. Při každé příležitosti se snaží dát o sobě vědět, to bojara však o 

to více odrazuje, chce o ní vědět co nejméně. Protože svého pána stále miluje, 

není pro ni hlavním nepřítelem on, ale ženy v jeho přízni. Nejprve se svou 

matkou, „babou” Neagou, proklejí a uhranou jeho ženu Zincu, která se shodou 

okolností opravdu zblázní a je odvezena do ústavu. Její odchod, jak se však 

dalo přepokládat, nevrátí Irinu do bojarovy přízně. Ten si brzy vybere jako 

milenku Luisu, svou německou služku. I mezi nimi však vzniknou spory a Luisa 

utíká od dvora. Chce se skrýt u Iriny, protože u ní předpokládá zášť k bojarovi. 

Ta se však na Němku málem vrhne a ublížila by jí, kdyby nezasáhla její matka, 

                                                 
50 Negruzzi, Leon. łiganca. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 85. et in 
Convorbiri literare, X, 1876. 
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která se rozhodne Luisu skrýt. Baba Neaga je poté bojarem vyslýchána a 

přitom dochází k další scéně s Irinou, kde odmítá ji i jejich dítě. Neaga ho poté 

proklíná s tím, že nepřežije další den. Ráno se bojar, po probdělé noci, chystá k 

odjezdu, ale s pomocí Irinina bratra a některých dalších Cikánů je po cestě 

přepaden, svázán a Cikáni jsou za jeho neustálého úpění připraveni ho zabít. 

Iorgu najde účinnou zbraň v tom, že se milosrdenství dovolává u Iriny. Ta ho 

nakonec odváže a umožní mu útěk. Baba Neaga ho však dostihuje a napřahuje 

se k ráně sekerou. Mezi ni a bojara však skočí Irina, kterou rána zabíjí. Již 

předtím slabostí umírá i její dítě. Bojara sice zasáhnou některé rány, ale 

dostane se k okraji lesa, kde ho zachrání jeho lidé. Iorgu po této události dlouho 

leží těžce nemocen. Když se uzdraví, prodá všechen svůj majetek, zajistí své 

děti do budoucna a odjíždí do ciziny. Doma už o něm nikdo nikdy neuslyší.  

 V této povídce vidíme motivy, které se budou objevovat i v dalších 

literárních dílech popisujících život Romů v otroctví. Ve velké části těchto děl je 

pro děj stěžejní milostný vztah bojarů a jejich romských otrokyň, který mívá 

tragické důsledky, pokud je některým z nich vnímán jinak, než jako samozřejmé 

uplatňování práva pána nad svým majetkem, v tomto případě tělem své 

otrokyně. To vidíme v této povídce u Iriny, která se netrápí jen proto, že porodila 

dítě, jehož otcem je bojar, který se k ní už nechce hlásit. Takové situace byly u 

pohledných mladých Cikánek poměrně časté a byly považované za normální. 

Osudové pro ni bylo to, že se do bojara přes jeho přezíravé chování zamilovala.   

 Dalším prvkem, který se zde objevuje, jsou magické, nadpřirozené 

schopnosti některých Cikánek. Jsou naznačeny, jak ještě uvidíme, i v mnoha 

dalších povídkách tohoto období a často se s tímto atributem setkáváme i u 

romských žen, které vystupují jako vedlejší postavy v rumunské literatuře, jež 

se Romů prvoplánově netýká. Vrcholem využití tohoto prvku v literatuře jsou 

některé pohádkově až fantasticky laděné příběhy, s nimiž se setkáváme v 

pozdější fázi jejího vývoje (od první poloviny 20. století). V příběhu Iriny 

můžeme tušit čáry za „pomatením se” bojarovy manželky, proti které se obrátil 

Irinin hněv a proti které směřovala matčina zaklínání.  

 Poměrně rozsáhlý materiál k romské tematice poskytuje dílo dnes 

nepříliš často zmiňovaného spisovatele Radu Rossetiho (1853, Iaşi - 1926, 

Bucureşti). Část jeho tvorby lze zařadit do kategorie memoárové prózy, autor 

však nepopisuje to, co sám zažil, ale to, co v mládí slyšel od starších. Téměř 
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stejná formulace je vlastně přímo v názvu první povídky: Amintiri. Ce-am auzit 

de la alŃii (Vzpomínky. Co jsem slyšel od ostatních).51  Rosseti zde velmi stroze, 

ale výstižně popisuje podobu otroctví. Zmiňuje bití a tělesné tresty užívané 

nejen krutými šlechtici, ale i pány obecně považovanými za slušné a dobré lidi, 

sexuální zneužívání a jiné, přinejmenším nemorální aspekty vztahu k Romům, 

považované však ve své době za samozřejmé. Obecné informace doplňuje 

popisem některých stránek života pěti set Cikánů, kteří byli v majetku autorova 

děda.  

 Ze života svých předků čerpá ještě v dalších dvou dílech, které mají 

dokreslovat názory a přístup k Romům v tehdejší společnosti. První z nich, 

PăŃania cucoanei IlenuŃei (Nehoda paní Ileanky)52, zachycuje na rodinném 

večírku náhodně vyslechnutý rozhovor dvou dam, autorových tet, 

vzpomínajících na „staré dobré časy“. Dostanou se i k samozřejmému bití 

Cikánů, v kterém si paní Ileana velmi libovala. Naopak její společnice NataliŃa, 

která, jak tvrdí, nikdy nikoho neuhodila, je v hodnocení tohoto aspektu 

zdrženlivější. Jako argument nabízí představu, jak by se cítila, kdyby někdo zbil 

ji. Na to paní IlenuŃa přichází s historkou o tom, jak i ona jednou dostala 

výprask. Jednou si vyhlédla mladšího milence, Itala, který si nechal říkat 

maestro Orlando a živil se jako učitel zpěvu a zpěvák. Paní si ho přivedla na 

svůj dvůr, kde si ho vydržovala a byla i spokojená do té doby, než ho přistihla 

při něžnostech s cikánskou služebnou. Oba je nechala zbičovat a Orlandovi 

přikázala ihned opustit její dům. On však prosbami na kolenou dosáhl odpuštění 

a dalších čtrnáct dní se snažil paní IlenuŃe zavděčit. Jedné noci však místo 

něžností svou paní svázal a s mladou a krásnou Cikánkou jí dali stejný počet 

ran bičem jako předtím ona jim, ze stolu v pokoji vybrali pět tisíc zlatých a od té 

doby o nich už nikdy nikdo neslyšel.  

 Druhá povídka, s názvem łiganul (Cikán)53 popisuje zkušenost autorova 

děda Lascara Rosettiho. Lascar Rosetti se v roce 1843 vrátil ze studií v 

Německu a byl pohoršen chováním, jaké bylo v Rumunsku běžné vůči Cikánům 

a poddaným. Jako důkaz proti obecně zažitému názoru, že lenosti, zlodějství, 

                                                 
51 Rosseti, Radu. Amintiri. Ce-am auzit de la alŃii. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de 
singuritate. Op. cit., s. 5. 
52 Rosseti, Radu. PăŃania cucoanei IlenuŃei. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. 
cit., s. 62. 
53 Rosseti, Radu. łiganul. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 67. 
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lžím i jiným podvodům Cikány nelze odnaučit, protože jsou součástí jejich 

povahy, vybral si ze svých Cikánů jako komorníka mladého Costacheho a 

poskytl mu výchovu a jednání na úrovni, kterou znal ze Západu. Dlouho to 

vypadalo, že experiment bude úspěšný. Costache rostl v mladého úspěšného 

muže a mezi Lascarovými známými byl velmi oblíben. Protože ho jeho pán platil 

jako svobodného služebného nashromáždil i slušné úspory. Vše se však 

obrátilo kvůli milostnému vztahu s rakouskou komornou Minou. Začal jí kupovat 

drahé dárky, na což si Mina rychle zvykla a úspory se rychle ztenčily. Když si 

přála nové kozačky, už je neměl za co koupit. Protože mu Mina hrozila, že si o 

ně řekne jednomu mladému šlechtici, který o ni měl zájem, rozhodl se je ukrást. 

Krádež byla odhalena a jeho obliba byla tatam. Známí a příbuzní se chopili této 

příležitosti, aby ukázali pravdivost svého tvrzení, že Cikán nikdy nemůže vyrůst 

v dobrého člověka. Lascar Rosetti podlehl a rozhodl se Costacheho poslat zpět 

mezi své Cikány na venkově, i když tajně plánoval, že ho po několika týdnech 

vezme zpět k sobě. To však Costache nevěděl a spáchal sebevraždu. To jeho 

pána hluboce ranilo. Uvědomil si, že tou drobnou krádeží se nedopustil ničeho 

horšího, než čeho se dopouštěli lidé všech vrstev okolo něj a často v mnohem 

větším měřítku. A v budoucnu si mnohokrát ověřil, že dobrý přístup k Cikánům 

a poddaným nese své ovoce. 

 Obě tyto povídky jsou věrným, až fotografickým převyprávěním toho, co 

autor slyšel. Zdá se, že nám popisuje vše přesně tak, jak se to událo, nic 

nepřidává, nic neubírá. Společenská kritika v těchto povídkách již není natolik 

aktuální, takže je většina čtenářů vždy četla jako svědectví, jak to kdysi 

fungovalo, s určitým morálním ponaučením. Další dva Rosettiho příspěvky k 

tématu jsou od předchozích trochu odlišné. Autor se neúčastní jejich děje a jde 

o čistě literární fabulaci. Povídka łigăncuşă de la ietac (Cikánečka z pokoje)54 

je svým dějovým schématem podobná již popsané povídce łiganca od Leona 

Negruzziho.  

V této povídce si vybere bojar Sandu Hortopan krásnou patnáctiletou 

Cikánku Anicu jako svou souložnici. Než však byla pro tuto službu připravena, 

starý bojar zemřel. Když se vrátil do Moldavska z Paříže Hortopanův synovec 

Vasile, jeho univerzální dědic, setkal se hned při příchodu na bojarský dvůr 

                                                 
54 Rosseti, Radu. łigăncuşă de la ietac. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., 
s.11. 
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s Anicou, která ho hned okouzlila. I ona však byla zasažena vzhledem a mládím 

nového pána. Brzy se mezi nimi rozvinul pro oba krásný milostný vztah trvající 

poměrně dlouhou dobu. Zřejmě pod vlivem svého pobytu v Paříži se Vasile 

nechoval k Anice jako k cikánské otrokyni, ale stejně, jak by se choval k nějaké 

mladé dámě. Anica měla dokonce i svou služebnou. Jejich vztah však 

samozřejmě nikdy nemohl být oficiální. A přes pravděpodobnou upřímnost 

svých citů k Anice se bojar Vasile brzy poté, co se rozkoukal v jaské 

společnosti, zamiloval a krátce potom oženil s Marií, slečnou stejného stavu. 

Mladá Cikánka byla zdrcena a spáchala sebevraždu, ačkoliv se k ní Vasile, 

vzhledem k jejímu romskému původu a rumunským společenským zvyklostem, 

choval i po ochladnutí jeho milostných citů nadmíru korektně. Už se ani 

nedozvěděla, že ji Vasile udělil svobodu a byl ji také připraven obdařit bohatým 

věnem. Novomanželé ji však přežili sotva o týden. Při návratu z návštěvy 

sousedního panství s nimi vjel opilý vozka Grigore, Cikán, který odedávna toužil 

po Anice, do řeky Siret, kde všichni utonuli. Ve stejné vodě, kde zahynula i 

Anica. 

 Přes podobnost schématu přináší povídka łigăncuşă de la ietac oproti 

Negruzziho Cikánce jeden nový prvek. Bojar, který se miluje se svou cikánskou 

otrokyní není ani krutý, ani bezohledný a sobecký.  V zde popisovaném vztahu 

můžeme najít skutečný cit z obou stran. Ať by však byla láska obou partnerů 

jakkoli hluboká, nikdy nemůže být takovýto nerovný vztah dlouhodobě naplněn, 

a to kvůli společenským konvencím. Naopak, pokud jsou ve hře city a nikoli 

pouhá pragmatičnost, je velké nebezpečí tragického vyústění. Tragický konec 

vyvolaný nárazem na společenské konvence jsme viděli i na jiném poli než 

milostném v povídce łiganul  od téhož autora. 

 Posledním příspěvkem Radu Rosettiho, o kterém chci psát je cyklus 

Păcatele sulgerului (Hříchy dvorského hodnostáře55).56 V několika kapitolách 

tohoto cyklu jsou jedněmi z hlavních postav i Cikáni, kteří žijí na dvorech, na 

nichž se hlavní hrdina pohybuje. Můžeme zde najít popis nejrůznějších aspektů 

ze života zotročených Romů. Například v sedmé kapitole nazvané Capitolul VII. 

În care vedem cum se cerceta un furt în veacul XVIII (Sedmá kapitola. V které 

                                                 
55 Sulger byla v rumunských knížectvích vyšší šlechtická hodnost. Původně se tento hodnostář 
staral o zásobování vojska a knížecího dvora. 
56 Rosseti, Radu. Păcatele sulgerului. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 
33. 
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vidíme, jak se vyšetřuje krádež v 18. století) je ztráta dvou šlechticových koní 

vyšetřována tak, že jsou bez jakéhokoli předchozího vyšetřování biti téměř 

všichni Cikáni žijící na dvoře, dokud alespoň některý z nich nepodá žádané 

informace. Jinde můžeme najít jiný úhel pohledu na erotický vztah bojar - 

cikánská otrokyně. Pánem protěžovaný, dá se říci elitní Cikán Ion Tiron se 

ožení. K tomu bez problémů dostane od pána svolení a ten mu dokonce vystrojí 

bohatou svatbu. Po delší době si však bojar vybere náhodně Ionovu manželku 

Catarinu jako svou souložnici. Tomu nezabrání ani Ionova blízkost pánovi a 

mnoho let věrných služeb. Šlechtic považuje všechny své otrokyně za svůj 

majetek a od jejich manželů a rodin si je s oboustranně chápanou 

samozřejmostí vypůjčuje. Protože je jeho způsob jednání běžný, nečeká, že by 

mohl pobouřit některého z manželů.  

Ve většině povídek vidíme tragické vyústění vztahu pána a otrokyně. To 

je však dáno volbou literárního tématu a romantického pohledu na něj. Přijímání 

pánovy vůle s již zmíněnou samozřejmostí bylo zřejmě běžnější. Pro ženy 

mohlo být období, kdy žily v blízkosti šlechtice mnohdy příjemné. Přece jen se 

tak dostaly do jiného prostředí. Celý svůj předchozí život prožily v cikánském 

táboře a náhle o ně bylo pečováno jako o dvorní dámy. Jindy mohlo být toto 

období nepříjemné, ale bylo považováno za nevyhnutelnou součást života 

mladých romských žen. Zajímavým psychologickým aspektem je, že pokud 

mladá Cikánka neprošla panskou ložnicí, nemohla se považovat za přitažlivou. 

S výše popsaným přístupem se zcela ztotožňuje Catarina. Ne však již Ion Tiron, 

který byl přece jen zvyklý na prominentní postavení mezi ostatními Cikány. 

Proto po příchodu domů svou manželku, která nejeví žádné známky lítosti a 

pobouření, zbije. To samozřejmě pozná bojar, když za ním Catarina následující 

večer přijde. A samozřejmě nemůže toto chování nepotrestat. A proto spěje i 

zprvu ideálně plynoucí Tironův život z důvodu neakceptování společenských 

konvencí k tragickému vyústění. 

 Podobné poselství jako Rosettiho svědectví o pokusu jeho dědečka o 

„převychování” romského otroka57 má i povídka od Gheorghe Siona (1822, 

MamorniŃa – CernauŃi – 1892, Bucureşti) s dosti obecným názvem 

                                                 
57 Viz tato diplomová práce s. 37. 
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Emanciparea Ńiganilor (Emancipace Cikánů).58 Byla napsána roku 1860, a je 

součástí cyklu Suvenire contimpurane (Současné suvenýry), který vyšel v roce 

1884.59 Mladý Cikán Dincă se po smrti bojara stane osobním sluhou jeho 

přeživší manželky. Pro své schopnosti si získává oblibu i mezi jejími přáteli a 

stále stoupá na důležitosti. Doprovází svou paní i při delším pobytu v Paříži. 

Také zde je úspěšný a k tomu se zamiluje do nově přijaté francouzské 

kuchařky. Francouzská služebná odjíždí s ním a s jeho paní i zpět do 

Rumunska. Zde však zjišťuje, jaké je Dincovo skutečné společenské postavení 

a jaké úskalí z toho v konzervativní rumunské společnosti vyplývá. Jako jediná 

možnost pro udržení a naplnění Dincova vztahu se jeví jeho propuštění 

z otroctví. To však jeho paní neučiní. Ne tak z nepřejícnosti, jako ze strachu, že 

by ji její věrný komorný mohl opustit, a že by tím ztratila nejen schopného 

služebného, ale i osobu, ke které již cítila téměř rodičovskou lásku a 

odpovědnost. Dincă vidí svou situaci natolik bezvýchodně, že se rozhodne 

spáchat sebevraždu. Paradoxně se tak stane několik dnů před vydáním zákona 

o zrušení otroctví v celé zemi. 

 Poslední povídkou vybranou do tohoto oddílu je Vinul de viaŃă lungă 

(Víno dlouhého života).60 Její autor N. D. Cocea (1880, Bârlad – 1949, 

Bucureşti) se zde stylizuje do role vypravěče, který předává dál vyprávění 

svého o dvě generace staršího strýce, u kterého byl na návštěvě během 

vinobraní. Námětem je již známý vztah mladého, ze západu navrátivšího se 

šlechtice, který se odcizil domácím společenským pořádkům, a mladé cikánské 

otrokyně. Normální průběh milostného vztahu je opět pokřiven nestandardním 

společenským vztahem obou partnerů.  

Večer nabízí stárnoucí bojar Manole svému synovci výjimečné archivní 

víno a vypráví, poprvé v životě, příhodu ze svého mládí s ním spojenou. Jak již 

bylo uvedeno, vrátil se ze svých studií ze Západu a těžko si znovu zvykal na 

některé zvyklosti zažité v jeho rodné zemi. Jednou z nich bylo i zotročení 

Cikánů. K Cikánům, otrokům své rodiny, proto často chodil, ženám nosil různé 

užitečné věci a dětem sladkosti. Jak říká, neměli ho pro to rádi více než jiné 

                                                 
58 Sion, Gheorghe. Emanciparea Ńiganilor. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. 
cit., s. 128.  
59 datace podle antologie O mie de ani de singuritate.  
60 Cocea, N. D. Vinul de viaŃă lungă. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 
388. 
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bojary. „Cînd nu faci oamenilor tot răul pe care îŃi stă în putere să li-l faci nu-Ńi 

păstrează recunoştinŃă pentru asta.“61 Získal si však alespoň jejich důvěru. 

Jednoho dne potkal mladou Cikánku Radu, která se mu zalíbila. Díky dlouhému 

pobytu v cizině mu však byl cizí obvyklý postup bojarů, kteří vyhlédnuté 

cikánské otrokyni jednoduše přikázali dostavit se večer do jejich ložnice. Proto 

se s ní snažil seznámit postupem, který by použil i u svobodné ženy. Rada by 

se mu podvolila na rozkaz, jakožto pánovi, ale nabídky přátelství a lásky 

nechápe a odmítá. Manole se tím nějaký čas trápí, ale pak se rozhodne Radu 

respektovat a ztrácí ji z dohledu. Pak se však dozví, že má Rada milence, 

Cikána, který přišel na vinobraní a nepatří mezi rodinné otroky. To Manola 

dovede k nepříčetnosti a rozhodne se přece využít svého práva. Dá Radě 

rozkaz, aby za ním přišla. Setkají se v hospodářském domku, kde je uložena 

část úrody vinných hroznů. Rada se však již brání a před Manolem utíká. Po 

divokém boji, při kterém jsou převráceny nádoby s hrozny a mnohé z nich 

rozšlapány, bojar vítězí, a když už se zdá být odpor marný, Rada se podvoluje. 

Manole šeptá Cikánce, že ji miluje, ta neodpovídá, ale zdá se, že se při 

odchodu usmívá. Tentýž večer ji Cikáni objeví utopenou ve studni. Zmizí i její 

cikánský milenec a přes veškerou snahu není vypátrán. Důvod smrti Rady tak 

zůstane tajemstvím. Víno, při kterém Manole vypráví po letech tento zážitek, je 

z hroznů, které s Radou pošlapal a na kterých se s ní miloval, a po její smrti je 

sebral a nechal uzrát. 

                                                 
61 „Když nečiníš lidem tolik zla, kolik můžeš, nezískáš si tím jejich vděčnost.“ Ibid., s. 397. 
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4. Literatura, ve které se Cikány rozumí i jiní... 

 

4.1 Cikaniáda 

 

Citací z předmluvy k Cikaniádě Iona Budaie-Deleana (v českém 

překladu62) začínám kapitolu, v které se budu zabývat literaturou, kde mají  

Romové především metaforický, zástupný význam. Právě směšnohrdinský 

epos łiganiada (Cikaniáda) se nabízí jako první, protože osudy Cikánů tvoří 

hlavní tematickou rovinu a metaforický výklad se nabízí i bez hlubšího 

přemýšlení. Zároveň se jedná o jedno z nejdůležitějších děl rumunské literatury, 

vlastně první její velké epické dílo.  

 Ion Budai-Deleanu (1760, Cigmău, jud. Hunedoara – 1820, Lvov) byl 

sedmihradský řecko-katolický intelektuál (nebyl duchovním) velmi širokého 

záběru. Psal díla historická, jazyková, pedagogická a také různé zprávy týkající 

se Sedmihradska vypracované v rámci pracovní náplně úředníka rakouské 

státní správy. 

 Cikaniádu napsal ve dvou verzích, první kolem roku 1800, druhou, 

známější v roce 1812. Cikaniáda však nemohla ovlivnit své současníky, protože 

byla poprvé publikována až dlouho po spisovatelově smrti. V roce 1875 – 1877 

vyšla v jaském časopise Buciumul romîn starší verze Cikaniády a sklidila 

převážně pochvalné kritiky, přesto nevešla v širší známost. Zřejmě totiž nebyly 

obecně přijatelné její satirické pohledy na klérus a šlechtu. Teprve vydání z roku 

1925 (verze z roku 1812) uvedlo epos Cikaniáda ve všeobecnou známost.       

U mnoha čtenářů pak vzbudil nadšení a pro někoho se stal dílem až kultovním. 

 Jak již bylo uvedeno, Cikaniáda byla napsána ve dvou verzích. Kromě 

mnoha formálních rozdílů, je zde i rozdíl obsahový. V první verzi je široce 

rozveden příběh popisující dobrodružství Becichereca Iştoca, vazala Urama 

Hazy, kterého doprovází při hledání vysněné Angeliky, stejně jako dona Quijota, 

panoš. Tato dějová linie je z druhé verze vypuštěna. Ta naopak klade důraz na 

rozpory Cikánů o té pro ně nejlepší formě vlády. Obě verze pak mají naopak 

společné tyto dějové linie: v popředí sledujeme tažení Cikánů ozbrojených 

                                                 
62 všechny překlady citátů z Cikaniády jsou uváděny podle českého vydání: Budai Deleanu, Ion. 
Cikaniáda. Přeložil Josef Hiršal. Praha: Odeon, 1972.  
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knížetem Vladem łepeşem proti Turkům, tento plán doplňují boje Vlada łepeşe 

s Turky a boj nebeských sil se silami pekelnými. Válka Rumunů s Turky zde 

tvoří pozadí, na kterém se všechny tyto roviny odehrávají. 

 Básníkovým záměrem bylo dát rumunské literatuře velké epické dílo, 

které do té doby postrádala. Výběr jeho žánru ovlivnilo nepochybně vídeňské 

klasicistické prostředí, v kterém autor trávil léta svých studií. Klasicismus byl 

nositelem všenárodních až univerzalistických tendencí, filozofického a 

uměleckého racionalismu, zdůrazňujícího závažnost obsahového a mravního 

poslání umění a jeho harmoničnost, kladl důraz na pravdivost umění, kterou 

však chápal v duchu tehdejší dvorské společnosti - ne jako reálný obraz přírody 

a skutečnosti, ale jako jejich zidealizované zpodobení a umělecké žánry 

rozděloval na nízké a vysoké, tj. na tragické a komické. Autor Cikaniády tento 

způsob myšlení a tvorby přijímá za svůj, alespoň se tak vyjadřuje v předmluvě 

díla. Konečný výsledek je však téměř vzpourou proti klasicistnímu stylu. 

Poznámkami a komentáři vstupujícími do díla odpoutává pozornost od jeho 

estetické podoby i od prvoplánového významu. Evokuje skryté alegorie, 

vyvolává myšlenky na různá témata a tím vším narušuje harmoničnost děje, 

zároveň však vytváří dílo společensky aktuální.  

 Výše zmíněná předmluva (má dvě části: Prolog, věnující se stylu díla, 

kde autor mluví za sebe sama a Epištolu, věnující se jeho obsahu, kde se již 

autor identifikuje s literárním, romským vypravěčem) a poznámky, které 

provázejí celé dílo, mají částečně vysvětlující charakter a vycházejí z důrazu na 

didaktické zaměření u Sedmihradské školy – Ion Budai Deleanu je jeden 

z jejích čtyř hlavních představitelů. Jejich hlavní smysl je však spíše ironický a 

komický, odlehčují atmosféru eposu. Naplnění didaktického významu je možno 

vidět v tom, že pomáhají pochopit jednotlivé metaforické významy, přesahy díla. 

  V přemluvě, v části, která má formu epištoly, autor vysvětluje výběr 

žánru, stylu a tématu pro své dílo:  

 ...am să-Ńi aduc aminte cumcă eu învăŃînd lătineşte, italieneşte şi franŃozeşte, 

întru care limbi să află poesii frumoase, m’am îndemnat a face o cercare: de s’ar putea 

face şi în limba noastră, adecă cea românească (căci a noastră, cea Ńigănească, nu se 

poate scrie şi puŃini o înŃeleg) cevaş asemene; ş’am izvodit această poveste, pe care, 
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după limba învăŃată am numit poemation (adecă mică alcătuire poeticească), întru care 

am mestecat întru adins lucruri de şagă, ca mai lesne să să înŃăleagă şi să placă.63 

  Zde popsaný styl dále ospravedlňuje odkazem na Homéra, který složil 

Válku žab a myší: „Deci Omer este începătoriul, precum aceii înaltei 

neasămănate poesii ce s’află în Iliada şi Odisea, aşa şi aceştii mai giaose, 

şuguitoare, a noastre“.64 Dále odkazuje na další velké tvůrce komické poezie, 

například na Torquata Tassa, čímž své dílo zařazuje do evropského literárního 

kontextu. Volbu nižšího, komického žánru skromně odůvodňuje jazykovou 

nevyzrálostí svou, jako tvůrce, i rumunského jazyka. Rád by popisoval velké 

činy Štěpána Velikého nebo Michala Chrabrého, ale v prologu říká: „...un feliu 

de poezie de-aceste care se chiamă epicească, pofteşte un poet deplin şi limba 

bine lucrată“.65 Přes množství uvedených vzorů se sám básník již v předmluvě 

brání plagiátorství či pouhé kompilaci: „...aceast’ operă nu este furată, nici 

împrumutată de la vreo altă limbă, ci chiar izvoditură noao şi orighinală 

românească“. 66 

 Děj se odehrává v 15. století ve Valašsku za panování knížete Vlada 

łepeşe, který podle legendy přijal do svého vojska oddíl Cikánů, jimž za pomoc 

v boji proti Turkům slíbil půdu. I v obsahu díla zůstávají zachovány klasické 

předlohy. Po vzoru antických i renesančních literárních děl podobného žánru 

zde vstupují do děje nadpřirozené bytosti. Svatí zastupují dobro a stojí na 

straně knížete Vlada a rumunských hrdinů, naopak pekelné bytosti strojí výše 

jmenovaným úklady a podporují vojska mohamedánská. Kníže Vlad łepeş tvoří 

v díle složku heroickou, naopak jednání Cikánů dává dílu komický charakter. 

Sám autor do děje často vstupuje, komentuje ho nebo si, opět po vzoru 

antických tvůrců, volá na pomoc Múzy. Cikáni byli knížetem Vladem vyzbrojeni, 

aby mu pomohli proti Turkům. Za to jim daruje pozemky, kde se budou moci 

                                                 
63 ...musím ti sdělit, že jsem se naučil latinsky, italsky a francouzsky, v kterýžto jazycích se 
nacházejí krásné básně, a umínil jsem si, že učiním pokus: zda by se nemohlo v našem jazyce, 
totiž v jazyce rumunském (v našem cikánském se psát nemůže a mnozí mu nerozumějí), 
vzniknout něco podobného, a tak jsem sepsal tento příběh, který jsem podle učeného jazyka 
pojmenoval poemation, totiž malou básnickou skladbu, do níž jsem úmyslně přimísil žertovné 
věci, aby byla snáze pochopitelná, a aby se líbila. Budai Deleanu, Ion. łiganiada (B). Bucureşti: 
editura Minerva, 1973. s. 11. 
64 „Proto také je Homér zakladatelem, a to jak i oné vysoké a nenapodobitelné poezie obsažené 
v Iliadě a Odyssey, tak i této naší nižší, žertovné poezie.“ Ibid., s. 12. 
65 „...tento druh poezie, které se říká epická, vyžaduje velkého básníka a vyzrálý jazyk.“ Ibid., 8. 
66 „...toto dílo není ukradeno, ani vypůjčeno z některého jiného jazyka, je to nová a původní 
rumunská skladba.“  
Ibid., s. 12. 
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usadit a svobodně žít. Cikáni nyní tvoří vojsko, které putuje od Hladova k 

Smělovu (Spăteni, Inimoasa). Ve vojsku můžeme vidět alegorii rumunské 

(lidské) společnosti a v putování tohoto vojska alegorii jejího vývoje. 

Zeměpisnými názvy míst v oblasti, kterou prochází, je znázorněn postup 

společnosti od primitivních počátků k lepší budoucnosti. Někteří Cikáni si tento 

cíl ve světlých chvilkách uvědomují. Uvědomují si, že pro jeho naplnění musejí 

zvládnout další cestu, všechny její nástrahy a podstoupit boje s Turky, za než 

jim byly slíbeny ty pozemky. Přesto však nad nimi vítězí touha po pohodlí a 

jídle, které jim bylo na tuto cestu darováno knížetem. Převládá u nich 

instinktivní chování, většina Cikánů se zdržuje v zadní části konvoje, kde jedou 

špižírní vozy. Zároveň se chtějí ze strachu vyhnout bojím s Turky. Poté, co se 

však vzdají družině Vlada łepeşe, která chce v přestrojení za Turky vyzkoušet 

věrnost a odvahu cikánského vojska, si uvědomují svou povinnost a získávají 

jakousi odvahu. Zahánějí malý turecký oddíl v domnění, že jde znovu pouze o 

zkoušku a chrabře bojují se stádem volů. Po této „bitvě“ obsazují prázdný 

turecký tábor přesvědčeni, že ho sami dobyli a odnášejí kořist. Turci z tohoto 

tábora byli však již předtím vyhnáni vojsky knížete Vlada. Po tomto „úspěchu“ 

jsou Cikáni sami se sebou spokojeni a začínají přemýšlet o založení vlastního 

státu. Přesto, že probleskují pochybnosti o připravenosti k tomuto činu a o 

povaze jejich vazalství k rumunskému knížeti, začínají zástupci jednotlivých 

klanů debatovat o nejvhodnější formě vlády. Zde se mění jejich vystupování, až 

do této pasáže velmi prosté až vulgární. Tři cikánští zástupci zde promlouvají v 

duchu osvícenských názorů 18. století. Baroneu se staví na obranu monarchie, 

Slobozan zaujímá republikánskou pozici, jako třetí vystupuje Janalău, který 

předchozí řečníky usmiřuje. Tvrdí, že pro každý národ je vhodná jiná forma 

vlády odpovídající jeho povaze, ukazuje klady i zápory obou uspořádání a 

nakonec ukazuje jako ideální formu demokratického uspořádání s možností 

nastolení diktatury v době ohrožení. Jeho názor je, jak se zdá, radou přijat jako 

vyhovující. V tomto okamžiku se však na zasedající vrhne dav ostatních 

Cikánů, kteří nechtějí nechat rozhodnutí o své budoucnosti pouze v rukou 

několika vybraných zástupců. Převládne touha po moci, reprezentovaná silným 

Tandalerem, a dochází k hromadné bitce, po které zůstává mnoho mrtvých a 

Cikáni se rozcházejí.  Tímto končí všechny naděje cikánstva a tato příležitost k 

vytvoření vlastního společenského uspořádání je promarněna. 
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Protikladem zbabělého a instinktivního chování Cikánů je kníže Vlad 

łepeş, který však svůj boj ztrácí zároveň s nimi. Ne však pro své chyby, je 

téměř ideálním hrdinou, ale pro to, že mu je z nebes dáno na vědomí, že ještě 

nenadešla chvíle pro osvobození Rumunů a jeho boj je tudíž marný. Této jediné 

autoritě se kníže podrobuje. 

 Po historicko – literárním a obsahovém přiblížení Cikaniády se vrátím 

k hodnocení díla z hlediska tématu této práce. V rumunské literatuře snad není 

jiné podobně rozsáhlé, obecně a mně známé literární dílo, v kterém by Romové 

hráli ústřední roli. Má to však háček. Ion Budai – Deleanu v části předmluvy sice 

přijímá romskou identitu, například o své cestě do Egypta říká:  

O, cu cîtă bucurie făceam eu acea călătorie, socotind că acolo voi s’aflu doară 

ciubul strămoşilor noştri şi neamul nostru adevărat!.. Căci auzisem tot de una, şi 

deobşte se zice cumcă soiul nostru Ńigănesc să trage de la Eghipet şi purcede din 

faraonii cei slăviŃi.67  

Toto očekávání není splněno, pisatel zjišťuje, že tam Cikáni žijí stejně 

odstrčení a ponížení jako v Rumunsku. Poté ještě opravuje myšlenku o původu 

z Egypta a upřesňuje jako místo původu „svého“ národa Indii. A téměř úplně na 

závěr se píše dokonce:  

Cea mai de pe urmă, să ştii că fiind eu Ńigan ca tine, am socotit cuvios lucru de 

a scrie pentru Ńiganii noştri, ca să să preceapă ce feliu de strămoşi au avut şi să să 

înveŃe a nu face şi ei doară nebunii asemene, cînd s’ar tîmpla să vie cîndva la o 

tîmplare ca aceasta.68    

Jinde však najdeme zjevné narážky na rumunské reálie a aby nebyly 

ponechány žádné nejasnosti píše na jiném místě ve stejné „epištole“, v pasáži 

mluvící o svatební písni na Parpanghelově svatbě:  

Insă tu bagă samă bine, căci toată povestea mi să pare că-i numa o alegorie în 

multe locuri, unde prin Ńigani să înŃăleg ş’alŃii cari tocma aşa au făcut şi fac, ca şi Ńiganii 

oarecînd. Cel înŃelept va înŃîlege!...69  

                                                 
67 Ó, s jakou radostí jsem podnikl tuto cestu doufaje, že tam najdu alespoň hnízdo našich 
prapředků a pravé naše pokrevenstvo...! Neboť odjakživa jsem slýchal, a tvrdí se to obecně, že 
naše cikánské plémě pochází z Egypta a má původ v osobách slavných faraónů. Ibid., s. 9. 
68 Úplně nakonec ti musím sdělit, že jsa Cikán stejně jako ty, pokládal jsem za nutné napsat 
něco pro naše Cikány, aby se dověděli, jaké měli předky, a aby se poučili a neprováděli 
nakonec obdobné pošetilosti, kdyby se náhodou v budoucnu dostali do situace, která je zde 
vylíčena. Ibid., s. 13. 
 69 Ty však si dobře povšimni tohoto příběhu, neboť se mi zdá, že na mnohých místech vyznívá 
jako alegorie, kdy se za Cikány schovávají i jiní, kteří si počínali a počínají stejně tak jako kdysi 
Cikáni. Ten, kdo je chytrý pochopí!... Ibid., s. 12. 
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Jeho romská identita se tu tedy mísí s identitou rumunskou, ta druhá 

však převládá v realitě bližší první části předmluvy, v Prologu, ta cikánská 

naopak v částech, kde je zjevnější fikce. 

Je tedy zřejmé, že Cikaniáda nemá popisovat historii a činy romského 

národa. Na druhou stranu by tomu tak stejně dobře mohlo být. Východiskem je 

totiž již zmiňovaná legenda o Romech bojujících ve službách Vlada łepeşe 

proti Turkům – a v této legendě se mluví nepochybně o Romech. Také obraz 

Romů podaných v Cikaniádě odpovídá obecně vžitým představám autorových 

krajanů a současníků o tomto etniku. Přestože musíme podle zjevných narážek 

i celkového smyslu díla uvažovat o použití Romů jako metafory, lze říci že jsou 

zde „Cikáni cikánštější“, než v mnohých angažovaných básních období 

emancipace v 19. století.   

   Z předchozích kapitol této práce víme o postavení Romů v rumunských 

knížectvích. Romové tam tvořili v období autorova života nejnižší, izolovanou a 

zotročenou společenskou vrstvu bez jakéhokoli přístupu ke kultuře a vzdělání. 

V Sedmihradsku se jejich postavení právně lišilo tím, že nebyli považováni za 

otroky, byli formálně svobodní. Jejich sociální charakteristika však byla velmi 

podobná. Tato jejich charakteristika je činila vhodnými ke srovnání 

s neplnoprávným rumunským obyvatelstvem Sedmihradska.  

Romové byli vybráni jako zástupci sedmihradských Rumunů nejen pro 

jejich podobné sociální postavení, ale také pro jejich charakteristické povahové 

rysy bránící jim v pokroku ve vývoji jejich společnosti. Jejich hašteřivost, 

instinktivní chování, které staví na první místo touhu po jídle a jiných tělesných 

požitcích zde nemá ukázat omezenost Cikánů, ale nastavuje zrcadlo rumunské 

společnosti té doby. Autor chce upozornit na všeobecnou nevzdělanost, 

neschopnost vytyčení si společného národního cíle a chybějící vůli bojovat za 

něj. Na konci Cikaniády, v závěrečné debatě o vhodném politickém uspořádání, 

jsou sice předkládány třemi cikánskými zástupci názory v duchu osvícenského 

myšlení konce 18. století, tato téměř „učená“ diskuze však přesně zapadá do 

konceptu primitivnosti Budaiových Cikánů. Vystoupivší cikánští představitelé 

jsou světlé výjimky, jejichž hranice však leží jak v nich samých, tak 

v nemožnosti prosadit jakoukoli koncepci bez okamžitého přínosu ve 

společenství, které nevěří tomu, že by někdo mohl mluvit o moci, aniž by 

sledoval vlastní zájmy. Diskuze proto nakonec skončí rvačkou, jejímž 
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protagonistou je silný Tandaler, představující tradiční pojetí moci, ke které se 

jednotlivec dostane díky fyzické síle a snaží se ji využít ve svůj prospěch, co 

nejvíce to jde.   

Se společenstvím Cikánů mají sedmihradští Rumuni společné také to, že 

zde prakticky neexistuje vedoucí společenská vrstva (pomineme-li kněze, kteří 

získali větší vliv i rozhled po vytvoření unie s katolickou církví), a ta valašská a 

moldavská se utápí v pravdě „cikánských“ sporech o úřady, politický vliv a s tím 

související zisky. Skutečný profit z  těchto sporů však mají turečtí protektoři a 

jimi dosazení správci. Kritika bojarů je obsažena zjevně v hrdinském plánu díla. 

Snaha Vlada łepeşe o osvobození země je podrývána vlastními bojary, kteří 

dávají přednost vlastní jistější a pohodlnější pozici v tureckém područí.  

Cikáni představují lidové vrstvy. Ani k těm však autor neshlíží, jak jsme 

viděli, jako k ideálu, který vytvoří budoucnost země. Tato vrstva zase nemá 

podmínky pro hlubší a cílenější uvažování. Je ukazována její nevzdělanost a 

prostý realismus. Přesto, že jsou lidové zvyky, pověry a vyjadřování obyčejných 

venkovanů (zde Cikánů) často terčem satiry obsažené v poznámkách, nelze 

autorovu pohledu na ně upřít jistou laskavost. 

 

4.2 Răzvan şi Vidra 

  

 Druhé dílo z kapitoly o Romech – metaforách je Răzvan şi Vidra. Již 

v části věnované Cikaniádě jsem psal, že nemá popisovat historii a činy 

romského národa, ale že by tomu tak stejně dobře mohlo být. U Răzvana a 

Vidry toto tvrzení platí dvojnásob. Jedná se historické drama, inspirující se 

historickou osobou knížete Răzvana. 

  Răzvan - Vodă byl jmenován moldavským knížetem 24. 4.  1595. 

Răzvan nebyl z knížecího rodu. Svou kariéru započal v polské armádě, kde 

získal díky svým schopnostem vysoké vojenské hodnosti a byl jmenován 

šlechticem. Později byl jmenován vůdcem osobní stráže moldavského knížete 

Arona. Právě na jeho úkor se Răzvan, po dohodě se sedmihradským knížetem 

Zikmundem Báthorym, ujal moci. Răzvan byl oficiálně pouze místodržícím a 

podmínky, za kterých se stal Báthoryho vazalem, byly pro Moldavsko ještě 

nevýhodnější, než ty diktované Turky. To vyvolalo reakci Polska, které se 
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snažilo udržet svůj vliv v této oblasti, a umožnilo mu to poměrně snadné 

obsazení moldavského knížectví. Kníže Răzvan tak byl zajat a umučen po 

několika měsících své vlády.  

 Neznámý původ a strmý vzestup Răzvanovy kariéry dávaly prostor 

k různým úvahám. O jeho otci mlčí i legendy a různé spekulace, říká se, že jeho 

otec byl Rom a matka Rumunka. V tomto smyslu se vyjadřuje i historická studie 

Răzvan Vodă, kterou v roce 1852 publikoval Nicolae Bălcescu v 

časopise România literară a  kterou byl Bogdan Petriceicu Haşdeu (1838, 

Cristineşti – Hotin – 1907, Câmpina) při psaní Răzvana a Vidry nepochybně 

ovlivněn. V rámci charakteristiky romantického (v tomto případě by bylo 

přesnější napsat pozdně romantického) hrdiny Răzvanův romský původ vhodně 

doplňuje jeho vzestup z otroctví až na knížecí stolec. Je tím ještě více 

zdůrazněna délka cesty, kterou hrdina urazil, protože, jak opakuji již 

poněkolikáté, společenská pozice Romů byla níže než toho posledního žebráka 

(obrázek o tomto porovnání si můžeme udělat v prvním dějství popisované hry).  

 Můžeme se také zamyslet nad tím, nakolik byl autor přitahován hrdinou 

stojícím zcela mimo společnost, často opovrhovaným, ale často také 

úspěšným, také díky vlastnímu osudu. Bogdan Petriceicu Haşdeu byl poměrně 

významným jazykovědcem, historikem i spisovatelem. Založil a vedl několik 

časopisů, od roku  1874 byl profesorem na Bukurešťské univerzitě, od roku 

1877 členem Rumunské akademie. Na druhou stranu ale prožil část svého 

mládí na zahraničních univerzitách v období vrcholícího romantizmu, což ho 

předurčilo k jisté nekonformnosti. K prvnímu významnějšímu střetu s autoritami 

došlo v roce 1863. Po vydání povídky Duduca Mamuca byl nucen pro její 

nemravnost opustit místo středoškolského profesora. Politicky se Haşdeu stavěl 

proti vazbám na Rakousko a Německo, nikdy vnitřně nepřijal vládu 

hohenzollernské dynastie. I v této pozici byl poměrně osamocen a jeho 

názorům byl dopřáváno čím dál tím méně pozornosti, což poměrně ambiciózní 

Hasdeu nesl těžce. V roce 1888 (rok smrti jeho dcery Iulie) se stáhl zcela do 

ústraní, kde žil téměř zcela zapomenut a opuštěn až do své smrti v roce 1907.                                                                                                                                                                                                                                             

 Hra Răzvan şi Vidra však měla premiéru v Bukurešti již v roce 1867 pod 

původním názvem Răzvan-Vodă. B.P. Hasdeu ji ale dále upravoval. Zde 

čerpám až ze čtvrté, dnes nejrozšířenější redakce hry. Velký rozdíl je ve formě, 

původně hra byla napsána v próze, dnes je známa jako zveršovaná. Postupem 
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času se stala asi nejvýznamnějším literárním dílem svého autora, ale v době 

svého uvedení způsobila i pobouření. To, že hrdina tohoto dramatu byl Rom, 

bylo vnímáno částí publika jako společensky nevhodné. Dvanáct let po 

skončení procesu rušení otroctví již upadl zájem o Romy vyvolaný intelektuály, 

kteří tehdy tvořili abolicionistický proud a Romové byli znovu nazíráni jako lidé 

mimo společnost „slušných“ Rumunů. I proti tomuto dobovému rasismu byla hra 

namířena. 

 Hra je rozdělena do pěti dějství. Jednotlivá dějství představují Răzvana 

na různých stupních jeho kariéry a různí se i jejich poselství. Z pohledu této 

práce je nejzajímavější první dějství, které má nejsilnější sociální podtext, 

Răzvan je zde na nejnižším bodě své kariéry a proto je tu nejvíce svázán svým 

původem. První akt se jmenuje „Un rob pentr-un galben“ (Otrokem pro jeden 

zlaťák). Začíná scénou z žebrákem Tănasem, kterému odmítá almužnu bohatý 

bojar Sbierea. Ten při odjezdu ztrácí měšec s dvanácti zlaťáky, který zvedá 

přicházející Răzvan. Na jeho volání: „Mai, opreşte-te, jupîne!... Stăi, jupîne, de 

m-ascultă!“70 odpovídá Sbierea „...Fugi! N-am bani! N-am o groşită! N-am nimic, 

nimic,nimic!“71 Protože říká, že nemá nic, nemůže být měšec jeho a Răzvan se 

rozhoduje dát ho blízkému žebrákovi. Reakce žebráka Tănaseho však není 

radostná, ale podezřívavá. „De la un Ńigan pomană?“72 To je pro něj tak 

překvapivé, že nebere peníze, ale mluví dál s Răzvanem. Žebrák se cítí být 

blíže bojaru Zbiereovi, který mu krutě odmítl almužnu, než Răzvanovi, který mu 

peníze nabízí, protože bojar je Rumun. Na to mu Răzvan odpovídá slovy která, 

ač to autor zřejmě nezamýšlel, jsou promluvou pro rumunského Roma velmi 

typickou. Protože Romové dobře vědí, jaké potíže jim jejich původ přináší, a 

proto pokud chtějí získat větší důvěryhodnost, svůj původ bagatelizují nebo 

přímo popírají. Říká:  

Jupînul e Român? Vai, ce ocară!  

Te-nşeli moşule! El este piatră, lemn, strigoi sau fiară, 

Dar numai român nu-l cheamă, că mult mai român sînt eu! 

Nu căta că-Ńi pare searbăd şi pîrlit obrazul meu! 

Că nici noaptea nu-i bălană, dar pămîntul odihneşte, 
                                                 
70 „Zastav se, pane! Zastav  pane, slyš mě!“                                                                             
Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Scrieri alese. Předmluva a poznámky Sorin, Nicolae. Bucureşti: 
editura Tineretului, 1959, s. 216. 
71 „...Zmiz! Nemám peníze! Nemám ani groš! Nemám nic, nic, nic!“ Ibid., s. 216. 
72 „Almužna od Cikána?“ Ibid., s. 217. 
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Că şi pîinea de secară este neagră, dar hrăneşte! 

Ş-apoi, moşule, eu unul nu-s Ńigan de rînd, mă jur, 

Nu, nu, crede-mă. În pieptu-mi bate suflet de vultur, 

MăiculiŃa fu româncă...73 

 Tato řeč však Răzvana v Tănasových očích příliš nepozvedne. První co 

ho totiž napadne, je pohoršení nad „nezákonným“ svazkem Cikána 

s Rumunkou. Răzvan je už podrážděný, dává žebrákovi peníze a ostře ho 

vyzývá k odchodu. Ten však peníze nepřijímá:  

De la un şerb nu voi cere, nu voi lua niciodată: 

Ursita-mi e neferice, dar a ta-i chiar blestemată. 

De mi-ar fi să mor de foame, mîna mea n-o voi păta, 

Primind milă dintr-o mînă, care... nici ea nu-i a ta!74 

 Zde je možno vyčíst další smysl setkání Răzvana se žebrákem 

Tănasem. Pokud můžeme považovat žebráky za tu nejnižší sociální skupinu, 

pak se Răzvan i s ostatními Romy propadá ještě níže, až pod pomyslné dno 

společnosti. Ani společnosti žebráka není hoden. Zároveň mu to, jako 

„romantickému“ hrdinovi, umožňuje startovat z nejnižší možné úrovně.  

 Poté co Răzvan argumentuje ještě tím, že není otrok, protože byl 

propuštěn, tím, že je vzdělaný (ve smyslu gramotný; písař) a původ peněz 

ospravedlňuje tvrzením že, zkráceně, „kradou i bojaři“, žebrák almužnu přijímá. 

Bere si však jen jeden zlaťák z celého měšce. Zbytek Răzvanovi nechává. To 

se později stane příčinou jeho zajetí, protože bojar Zbierea se vrátí, najde u 

Răzvana měšec a po přepočítání ho nařkne z krádeže. Podle tehdejšího 

moldavského práva Răzvan není potrestán, ale protože je Rom, tak místo toho 

upadá do otroctví (přestože hrdina raději než otroctví žádá smrt). Ještě předtím, 

při svém loučení s Răzvanem, pronáší žebrák Tănase větu, která by mohla 

sloužit jako závěr, jako shrnutí jeho myšlenkových pochodů. Během hovoru 

s Răzvanem, říká: „Acum mă duc, băiete... Mare păcat că-i Ńigan!...“75 

                                                 
73 Milostpán je Rumun? Ach, jaká urážka! / Mýlíte se, pane! Je kámen, kus dřeva, zlý duch nebo 
šelma, / Ale jen ho nenazývej Rumunem, protože to já jsem více Rumun! / Neusuzuj, podle 
toho, že se ti zdá strhaná a osmahlá moje tvář! / Protože ani noc není světlá, ale zem odpočívá, 
/ Protože i žitný chléb je černý, ale vyživuje! / A potom, pane, já nejsem nějaký obyčejný Cikán, 
přísahám / Ne, ne, věř mi. V mé hrudi bije srdce orla. / Maminka byla Rumunka... s. 218. 
74 Od otroka nebudu žádat, nikdy si nevezmu: / Můj osud je nešťastný, ale ten tvůj je přímo 
prokletý. / I kdybych měl umřít hlady, svou ruku neposkvrním, / Přijetím almužny z ruky, která ... 
ani ta není tvoje! Ibid., s. 219. 
75 „Teď odcházím, chlapče... Velká škoda, že je Cikán!...“ Ibid., s. 222. 
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 V následujících čtyřech dějstvích sledujeme společenský vzestup našeho 

hrdiny. Ve druhém je již vůdcem bandy loupežníků, vznešeněji pak kapitán 

zbojníků. Zde se také setkává s Vidrou, osudovou ženou, dcerou správce 

MoŃoca, kterou měl původně za úplatu unést pro bojara Văsca Ganeu, a kterou 

si u sebe nakonec nechává. Během třetího dějství povyšuje na kapitána 

polského vojska a vstupuje do řad šlechticů. Ve čtvrtém je polským 

plukovníkem. V závěrečném dějství odmítá bojovat v polském vojsku proti 

vlastním a rád přijímá nabídku stát se moldavským hejtmanem (vrchním 

velitelem). Když stávající moldavský kníže Aron uzavře pod tlakem špatné 

vojenské situace příměří s Poláky i Turky, Răzvan se rozhodne ho svrhnout, 

prohlásit sám sebe za knížete a pokračovat v boji. Je však zrazen jedním 

z bojarů a zabit.  

 Na čím vyšší společenské příčce Răzvan stojí nebo čím vyšší má moc, 

tím menší roli hraje jeho cikánský původ. Hlavně pokud jde vše dobře. To, že je 

Cikán, si Răzvan připomíná nebo častěji - je mu připomínáno, spíše ve 

vypjatých situacích. Jedinkrát se ve hře také objevuje souvztažnost Răzvana 

k ostatním Romům, a to když se přichází přidat ke zbojníkům bývalý žebrák 

Tănase a vypráví o slávě Răzvana a druhů v celé zemi. Říká také, že: 

Ei bine, Ńiganii zbiară că tu eşti al lor proroc: 

Tu o să-i scoŃi din cătuşe, tu o să-i speli din păcate, 

În tine-i toată nădejdea, fără tine nu-i dreptate, 

O nebună de Ńigancă le-a spus c-a visat prin somn 

Că tu o s-ajungi odată nu numai jude, ci Domn!...76 

 Ještě v jiném okamžiku se na svůj romský původ odvolává sám Răzvan. 

Zcela však v duchu toho, co bylo řečeno výše o jeho vztahu k romské identitě, 

ani zde nejde o žádnou hrdost, ba naopak.  Když chce opustit polské vojsko, 

aby nebojoval proti svým krajanům, polský hejtman ho nechce propustit. Nabízí 

mu dokonce sňatek se svou dcerou (Vidru, která je zde s Răzvanem, totiž 

všichni považují za jeho sestru). Aby si Răzvan vysloužil propuštění (nebo 

přímo vyhnání) z polského vojska, chce se před hejtmanem zkompromitovat. 

Sňatek odmítá s přiznáním skutečného vztahu mezi ním a Vidrou, přiznává také 

                                                 
76 Dobrá, Cikáni křičí, že jsi jejich prorok:  / Ty, že jim sejmeš pouta, ty, že smyješ jejich hřích, / 
V tobě je veškerá naděje, bez tebe není spravedlnost; / Jedna bláznivá Cikánka jim řekla, že se 
jí v noci zdálo / Že se jednou staneš ne jenom bojarem-soudcem, nýbrž knížetem!... Ibid., s. 
265. 
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svou minulost loupežníka. Když ani to nepomůže, přijde mu vhod jeho romská 

národnost (jinde ve hře se mluví o polském zákonu, který zakazuje Cikánům 

pobývat v zemi). Svou identitu vyjevuje poeticky. Než se sám prohlásí za 

Cikána, ptá se hejtmana, zda-li četl v Bibli o zahubení egyptského faraóna, při 

přechodu Rudého moře. Pak vyjevuje tradiční verzi romské historie:                                        

                                                             Astfel pieri Faraon; 

PuŃini dintr-ai săi scăpară din acel grozav canon; 

Totuşi o altă pedeapsă de la urgia cerească, 

O pedeapsă şi mai crudă, au trebuit să primească. 

Dumnezeu îi osîndise în urma celui potop 

Mii de veacuri să colinde, fără Ńintă, fără scop...77 

 Další případy jsou ty, kdy mu jeho „cikánství” připomínají jiní, jak již bylo 

řečeno, ve vypjatých situacích. Je to obvykle první zbraň kohokoli při sporu 

s Răzvanem. I toto je aktuální; když se Răzvan chová vhodně pro ostatní, 

národnost nikomu nevadí, pokud je jeho jednání nepohodlné, zneužití odlišné 

národnosti a jinakosti je ten nejjednodušší argument. Například v druhém 

dějství se Răzvan rozhodne darovat svobodu zajatému bojaru Zbiereovi, s čímž 

nesouhlasí ostatní loupežníci. Když je zřejmé, že Răzvan své rozhodnutí 

nezmění, se ozývá: „łiganul se prea-gurguŃă! / Se cunoaşte că-i Ńigan! / łigan! 

Chiar Ńigan!”78 Po urovnání sporu loupežníci naopak volají: „Să trăiască 

căpitanul! / Căpitanul să trăiască! / Da, da! Şi de Ńigănie să nu se mai 

pomenească!“79 Tato poslední replika patří do úst bývalého žebráka Tănaseho, 

kterému, možná proto, že cikáni byli jediní, kdo stáli společensky ještě níže než 

on sám, leží Răzvanův původ nejvíce „v žaludku”. Ten pronáší i poslední 

varování před Răzvanovým násilným převzetím trůnu a tragickým koncem. A 

argumentuje jako obvykle: 

Apoi bine, nu se cade orişicui 

A şedea pe scaunul Ńării... 

... 

Despot fu grec, Ioan-Vodă fu armean şi Iancu sas... 

Dar orişicum pîn-acilea, din mila dumnezeiească, 
                                                 
77 Tak zahynul Faraón, / Jen málo z jeho lidu uniklo tomuto strašnému trestu; / Avšak ještě 
jeden trest z nebeského hněvu, / Trest ještě krutější bylo třeba přijmout. / Bůh je po té potopě 
odsoudil, aby / Celé věky bloudili, bez cíle a beze smyslu. Ibid., s. 336. 
78 „Cikán se moc vytahuje! /  Pozná se, že je to Cikán! / Cikán! Jasný Cikán!“ Ibid., s. 273 - 274. 
79 „Ať žije kapitán! / Kapitán ať žije! / Tak, Tak! A cikánství už ať se nezmiňuje!“ Ibid., s. 274 - 
275. 
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Noi n-am avut nici un Vodă... ştii! łara o să cîrtească 

Ce săi faci!... Mai bine hatman. Să nu fi fost tată-tău...!80  

 Hře Răzvan a Vidra jsem se zde věnoval hlavně z pohledu své práce, 

pro doplnění celkového rámce zmíním ještě některé další důležité roviny tohoto 

díla. Již bylo naznačeno sociální směřování díla. Lidové vrstvy zde reprezentují 

mimo nám známého žebráka Tănaseho další, drobnější postavy (trhovci, 

loupežníci). Na druhé straně zkaženou šlechtu zastupují bojaři Sbierea, Başota 

a Ganea, jejichž hlavní vlastnosti jsou touha po moci, lakomství a chtivost, 

podlost a někdy až drzost. Velmi výrazná je postava Vidry, i díky níž se hra 

zapsala mezi významná díla rumunské literatury.  

 Vidra je postava shakespearovského typu, je často vnímána kritikou jako 

ambiciózní žena, která si z muže udělá nástroj svých cílů. Je vnímána jako 

démonický živel, jako příčina Răzvanovi cesty k moci, a tudíž i jeho konce. Její 

touha po moci je vysvětlitelná jejím příbuzenstvím s Iancu MoŃokem, tato touha 

však není po moci samotné, ale spíše po tom, býti aktivním článkem 

společnosti, který by mohl ovlivnit osud země. Také zde můžeme vidět divokou 

lásku k Răzvanovi, v kterém chce vidět silného a úspěšného muže hodného 

obdivu. Jistě můžeme považovat za upřímné její tvrzení, že ho miluje celou 

svou bytostí. Zároveň vidíme její nekončící ambice a její vůdčí pozici ve dvojici 

Vidra – Răzvan. Jak již bylo řečeno, až do konce se projevuje tvrdě a 

houževnatě, Răzvanovu smrt přijímá jako antické hrdinky, ve slovech „voi puteŃi 

vorbi sau plînge, pe voi nu vă doare“81 je cítit její vznešenost a vyrovnanost.  

 

                                                 
80 Tak dobrá, nepřísluší každému / Usednout na trůn země... / ... / Despot byl Řek, Ioan-Vodă 
byl Armén a Iancu Sas... / Ale tak jako tak, až do teď, z boží vůle, / Neměli jsme dosud žádného 
knížete... víš! Země bude reptat /   
Co naděláš...! Lepší hejtmanem. Kdyby tvůj otec nebyl...! Ibid., s. 358 
81 „vy mluvit či plakat můžete, vás to nebolí“ Ibid., s. 371. 
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5. Ostatní literatura druhé poloviny 19. století a literatura století dvacátého 

  

Kromě dvou literárních děl z předchozí kapitoly se starší rumunská 

literatura věnovala Romům buď z pohledu spojeného s jejich zotročením, anebo 

se v ní vyskytovali pouze jako okrajové epizodní postavy. Po určité době však 

tíha a aktuálnost někdejšího společenského uspořádání definitivně odezněly a 

Romové, respektive literární postavy Romů, jsou nahlíženy z nových pohledů. 

Pro lepší orientaci lze nalézt tři základní pojetí. Romové často vstupují do 

pohádkových až fantastických povídek, dále se objevuje literatura, která je 

inspirována kulturní odlišností a určitými romantickými až pitoreskními rysy 

života Romů. Třetí velkou kategorií je literatura, která realisticky popisuje 

obyčejný život Romů z různých úhlů pohledu a která často zahrnuje určité prvky 

sociální.  

Tuto kategorizaci lze samozřejmě snadno napadnout, neboť jednotlivé 

typy se částečně prolínají a u některých děl se může zdát být násilné i zařazení 

do jakékoli z nich. Používám však toto uspořádání pro potřeby své práce kvůli 

přehlednému zpracování. Oproti dříve pojednávanému období se totiž jedná o  

dosti nehomogenní materiál.  

 

5.1 Fantaskní a pohádkové příběhy 

 

 Literatura, kterou zařazuji do této kapitoly, má do jisté míry podobná 

východiska, jako literatura kapitoly následující, kde budu psát o literatuře 

popisující život Romů jako romantický a pitoreskní. Literatura obou těchto 

kapitol má společné to, že zdrojem její inspirace jsou výrazné odlišnosti ve 

způsobu života a chování Romů, v jejich kultuře. Tato kapitola se však zabývá 

literaturou, kde je kladen důraz na nadpřirozené schopnosti, které jsou 

přisuzovány některým romským ženám a Romům vůbec. Je to proto, že jsou 

často i jejich zdrojem obživy v reálném životě. Mám na mysli například 

vykládání z karet a jiné způsoby věštění budoucnosti, konání různých lidových 

obřadů, které mají přinést déšť, úrodu a podobně. Možná i proto, že díky 

porobenému postavení Romů nejčastěji nejvyšším stupněm jejich odporu mohly 

být jen zoufalé výkřiky a kletby, je jim přiznávána i schopnost prokletí, uhranutí 
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a podobně. Tyto atributy a jejich výklady lze nalézat jak v romské, tak v 

rumunské lidové slovesnosti a folkloru v obrovské míře a více či méně z nich 

čerpá i psaná literatura. Zde uvedu některá díla, kde tyto charakteristiky tvoří 

ústřední motiv nebo jsou nepostradatelnou součástí děje.  

 Některé nadpřirozené skutečnosti, například důsledky prokletí či uhranutí 

byly naznačeny již v poměrně realistických dílech předchozí kapitoly. 

S realistickým základem a pozorováním pracuje ve svém díle také rumunský 

publicista, prozaik a kněz Gala Galaction (vlastním jménem Grigore Pişculescu, 

(1879, Dideşti, jud. Teleorman – 1961, Bucureşti). Tento základ se však 

v některých povídkách zdařile prolíná s pohádkovými a fantastickými motivy a 

vytváří tak nenapodobitelnou atmosféru. V povídce Copca Rădvanului (U 

potopeného kočáru)82 narážíme znovu na nerovný milostný vztah, tentokrát 

Cikána ze dvora, kterému říkali Mură Lăutarul a dcery velmi významného 

šlechtice. Z Cikánova  jména lze vyčíst i jeho povolání, stal se postupně jedním 

z nejlepších cikánských hudebníků. Ti dva spolu vyrůstali, jako děti si spolu 

vždy hráli, ale přišel okamžik, kdy se jejich cesty kvůli rozdílnému stavu musely 

rozejít. Stále se však vídávali, například při všech příležitostech, kdy Mură hrál 

pro společnost, i za přítomnosti Oleany, v domě svého pána. A ti dva se do 

sebe zamilovali. Oba to věděli, ale mluvit o tom nemohli. První část popisuje 

jako v mnoha jiných povídkách nenaplnitelnost jejich lásky, v druhé části se 

však podobá popisu mystického vytržení. 

Jemný nádech tajemna přinášejí už popisy obou mladých hrdinů.  

Oleana byla „...frumoasă ca seara şi mai frumoasă decît ea, căci seara are 

numai un luceafăr, pe cînd ochii Oleanei erau ca doi luceferi“83 a Mură byl 

„negru ca păcatul şi frumos ca ispita“.84 Murova matka byla správkyní 

bojarových sklepů, a to přesto, že se o ní říkalo, že je „o şerpoaică meşteră în 

descîntece şi farmece şi - tot satul punea mîna pe cruce - prietenă cu 

necuratul”.85 Ale bojar se o takové povídačky nezajímal a držel si Cikánku pro 

její spolehlivost. 

                                                 
82 Galaction, Gala. Copca Rădvanului. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., 
s. 283. 
83 „...krásná jako večer, a ještě mnohem krásnější, protože večer má jenom jednu Večernici, ale 
oči Oleany byly jako dvě Večernice.“ Ibid. s. 283. 
84 „černý jako hřích a krásný jako pokušení“ Ibid. s. 283. 
85 „jako had, zběhlá v uhranutí a kouzlech a - celá vesnice se dotýkala kříže - přítelkyně 
nečistého.“ Ibid. s. 283. 
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Časem došlo k tomu, k čemu dojít muselo. O ruku Oleany požádal syn 

vysoce postaveného bojara. Její otec s ním byl spokojený a tak mohlo dojít k 

zásnubám. To, že Oleana byla nešťastná, nemohlo mít velký vliv. Na 

zásnubách jim zpíval přání jako předák hudebníků sám Mură. Mură věděl, že 

jeho cit nemůže dojít naplnění, chtěl však být své vyvolené nablízku, proto 

nevyužil žádné z příležitostí vzdálit se z rodného panství. Teď však pro něj život 

ztratil smysl. Žádal matku, aby ho očarovala. Buď do dvou týdnů zemře jejími 

kouzly nebo skončí na dně Oltu. Druhého dne mu matka zjevuje, že měla vidění 

jeho osudu: „...te-am văzut în rădvanul de nuntă, la picioarele Olenei, gătită de 

mireasă, cîntîndu-i din vioară, şi apoi pe tine şi pe ea, îmbrăŃişaŃi şi morŃi în 

fundul Oltului, şi pe blestemată de mine m-am văzut cu un stol de corbi pe 

cap...“86 

Mură splnění této předpovědi pomohl tím, že požádal o to, aby hrál přímo 

na nevěstině voze. Ostatní hudebníci jeli až za nimi. Mură hrál divoce, ze srdce, 

srdcervoucí doiny i hóry... Když se blížili k Oltu, i řeka byla uchvácena hudbou 

jeho houslí, divoce se rozlévala z břehů, byla plná vln, vírů, pěny. A v místě, 

kde je dnes tůně (rum. copcă) se pod vozem s nevěstou utrhla zem, podemletá 

vodami Oltu, a pohltily ho vlny. A nebyla to náhoda, ale nečistá záležitost. 

Cikánovy housle se vznesly do vzduchu, vzplály a hrály a zpívaly dál v údolí 

Oltu. Všichni to považovali za ďáblovo spiknutí a chránili se znamením kříže. 

Marně, ďábel se nenechá zahnat kříži ubohých hříšníků. Síla zakletí se 

prolomila až modlitbami kněží celé diecéze na břehu Oltu. Řeka pak vydala 

mrtvá těla Mury a Oleany. „Diavolul schimonosise cinstita cununie! Şi Mură şi 

Oleana aveau în cap, în chip de cununii şi bătute cu piroane, două căldări 

sparte.“87 

  Další povídka, kde se projevují schopnosti Cikánů jako „černá magie“, je 

příběh L. M. Arcadeho (1921, Vaslui) Poveste cu Ńigăni (1965, Povídka 

s Cikány).88 Příběh není přesně zasazen v čase ani v prostoru. Z kraje jednoho 

dne lidé vyženou všechny Cikány. Stane se tak s podporou a částečně i na 

                                                 
86 „...viděla jsem tě ve svatebním voze, u nohou Oleany, oblečené jako nevěsta, jak jí hraješ na 
housle, a pak jsem vás oba viděla v objetí a mrtvé na dně Oltu a sama sebe, prokletou, jsem 
spatřila, jak mi hejno havranů krouží kolem hlavy..." Ibid. s. 286. 
87 „Ďábel překazil hrdou svatbu! A Mura s Oleanou měli na hlavách místo svatebních korunek 
dva prasklé kotlíky kované železnými skobami.“ Ibid. s. 287. 
88 Arcade, L.M. Poveste cu Ńigăni. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 
511. 
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popud společenstva rytířů, které ovládá a chrání kraj. Při krutém odsunu mnozí 

Cikáni zahynou. Umírající Cikáni ve svých posledních chvílích obyvatelstvo 

kraje proklínají. Po odchodu Cikánů přichází neúroda, hlad a do té doby téměř 

neznámé nemoci. Lidé, když už nevědí co dělat, chtějí za Cikány sloužit mši a 

přinášet oběti. To však nedovolí rytíři a všechny, kdo připustí, že vyhnání 

Cikánů nebylo možná správné, krutě potrestají. Nakonec dojde postupně ke 

třem zvláštním úmrtím. Poslední slova všech tří obětí jsou: „Sunt, sunt, şi vin şi 

alŃii, şi str   igă şi strigă“ Poslední z nich ještě stihne před svým skonem 

odpovědět na otázku co že chtějí, čemu že škodí: „Ce să strigă,..., şi ei ca noi, 

viaŃă, viaŃă Cavaleriei, viaŃă“.89 

 Nakonec přechází vyprávění do ich-formy. Autor se stylizuje do osoby 

vesnického učitele. Překládá žaltář do romštiny a jinak se věnuje romským 

reáliím, myšlenky mu utíkají do cikánských táborů. Toto kacířské chování 

ospravedlňuje tím, že za jeho dětství byli Cikáni jiní, dobří, a i jim bylo určeno 

slovo evangelia.  

Jeden z vrcholů žánru rumunské fantastické povídky můžeme hledat v 

díle světoznámého religionisty a spisovatele Mircei Eliada (1907, Bucureşti -

1986, Chicago, USA). Fantastické motivy a originální imaginace jsou 

charakteristické pro větší část jeho beletristické tvorby. Své motivy čerpá 

z lidové kultury, východní filozofie, kontrastu mezi světským a posvátným, 

nadpřirozeným. Snad nejvýraznějším aspektem, který prostupuje celou 

Eliadovu tvorbu, je však něco, co by se dalo nazvat „naléhavé vědomí časové 

tísně“. Pod vlivem událostí, které otřásly světem během autorova života, jsou 

jeho postavy často posedlé touhou vyrvat se dějinnému času a začlenit se do 

času posvátného. Eliadovo úzkostné vnímání času je podmíněno i jeho 

rumunským původem. Ve své autobiografii píše: „Připadalo mi, že jeví-li se 

Rumun přehnaně netečný vůči času, je tomu tak i proto, že nikdy neměl dost 

času k tomu, aby něco vytvořil. Dějiny si ho oblíbily natolik, že už ho nepustily 

z náruče. Svíraly ho v ní téměř po tisíc let, že sotva popadal dech.“90  

Povídku La łigănci (1959, U Cikánek),91 která nás zajímá z hlediska 

tématu této diplomové práce, pak považuje většina rumunských literárních 

                                                 
89 „Co by zničili,..., i je i nás, život, život Rytířů, život.“ Ibid. s. 516. 
90 cf. Našinec, Jiří. Eliadův svár s časovostí aneb dějiny jako hierofanie. S. 251 (doslov). In 
Eliade, Mircea. Tajemství doktora Honigbergera. Praha: Vyšehrad, 1990. 
91 Eliade, Mircea. La łigănci. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit.,  s. 469. 
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vědců za vrchol Eliadovské fantastiky. Přítomnost posvátného ve světském je 

zde již důmyslně utajena. Děj povídky začíná v těch snad nejkaždodennějších 

představitelných kulisách a její hrdina Gavrilescu má velmi průměrný spořádaný 

život. Je učitelem hry na klavír středního věku, který nikdy nedokázal naplnit 

své umělecké a intelektuální ambice z mládí. Právě je jeden z nejteplejších dnů 

bukurešťského léta a on jede tramvají po trase, po které jezdí několikrát týdně. 

Velké vedro je tématem rozhovorů cestujících. Baví se i o vykřičeném domě U 

Cikánek, kolem kterého projíždějí. Gavrilescu musí vystoupit a vrátit se. 

Zapomněl si u žákyně partitury. Při čekání na tramvaj dorazí mimoděk až 

k zahradě domu U Cikánek a skrývá se ve stínu jejích starých stromů.  

Přitahován osvěžujícím stínem postupuje až k vchodu, kde potkává dívku, která 

ho zve dál. V malém domku v zahradě sedí v přítmí stará Cikánka. Nabízí mu 

Němku, Cikánku, Řekyni a Židovku. Němku odmítá, platí tři stovky a je zaveden 

do jiného domku. Přijdou tři dívky a chtějí po Gavrilescovi, aby uhádnul, která je 

Cikánka. Motiv starého domu U Cikánek zde splývá v posvátné rovině 

s motivem zásvětí, stará Cikánka je svého druhu Charón, pobírající obolos za 

převoz na druhý břeh. Tři dívky jsou pak sudičky, bohyně osudu.92  

Roztržitý umělec však na Cikánku neukáže. Začne se totiž příliš zabývat 

svou dávnou láskou k Němce Hildegard a snad nemá odvahu přiznat pravdu. 

Podléhá pak tajemné hře klamných zdání a je na cestě prohrát svou smrt, 

stejně jako prohrál celý svůj život. Po svém odchodu se Gavrilescu nedokáže 

přizpůsobit skutečnosti. Zjišťuje, že během své návštěvy U Cikánek ztratil 

pojem času. Zatímco uvnitř hutný a mysticky soustředěný čas utkvěl téměř na 

místě, venku uplynulo dvanáct let. Dezorientován a unaven se vrací k 

Cikánkám. Má už jen stovku a také v tak pozdní hodinu již skoro všichni spí. Má 

tedy jedinou volbu: Němku. V pokoji, kam vejde, nachází Hildegard a spolu 

drožkou odjíždějí. Tento snový závěr nakonec dává celému příběhu hledaný 

řád. 

 

                                                 
92 cf. Našinec, Jiří. Op. cit. 
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5.2 Romanticky pojatá literatura o životě Romů 

 

 Ve smyslu, jak jsem tuto kapitolu uvedl výše - inspirace romantikou 

v životě Romů - sem patří pouze jedno významnější dílo 20. století. Mám na 

mysli Cîntece Ńigăneşti (Cikánské písně) z roku 1941 od Mirona Radu 

Paraschivesca (1911, Zimnicea – 1971, Bucureşti). V rámci mé práce má toto 

dílo také nejblíže k vlastní romské tvorbě. Paraschivescu shromáždil a 

přepracoval, případně přeložil, písně, které bylo možné slyšet nejen 

v cikánských táborech, ale i na městských předměstích. Chtěl vzdát hold 

národu, který „byl do poloviny 19. století otrokem rumunského povýšenectví a 

okrášlil svůj život pouze písní“.93 Vydání této sbírky však bylo také protestem. 

Vyšla v době odsunu rumunských Romů do Transnistrie. A tento protest byl 

znásoben i odkazem na autora Cikánských romancí, básníka Federica Garcia 

Lorcu, zavražděného španělskými fašisty v roce 1936. 

 Mimo to v této kapitole uvedu ještě jedno dílo, jehož zařazení však záleží 

pouze na úhlu vnímání. Zařazuji ho zde proto, že fascinace a zájem o život 

Cikánů stojí za zápletkou tohoto díla. Hrdina, který je životem vedle Cikánů 

takto přitahován, si je však vědom jejich odlišnosti a nutnosti zvláštního přístupu 

k nim a je konfrontován i s tvrdou realitou a nechápavým rumunským 

prostředím.  

 Jedná se o povídku Sakuntala94 od Vasile Voiculesca (1884, Pîrscov, 

jud. Buzău – 1963, Bucureşti). Autor se stylizuje do postavy vypravěče, který 

přijíždí na venkov za svým bratrancem Dionosem, aby se tam zotavil po dlouhé 

nemoci. Bratranec však doma není a jeho hospodářství je na pokraji krachu. Je 

ubytován v jednoduchém pokojíku a na nočním stolku nachází knihu indické 

milostné poezie, která se stane klíčem k výkladu dalších událostí. Jeho domácí 

mu druhého dne říká, že žije v horách s Cikány, protože byl okouzlen a 

očarován nějakou Cikánkou. O hospodářství se vůbec nestará a ze svého 

majetku živí celý cikánský tábor. Pisatel se nakonec rozhodne vydat za svým 

bratrancem do hor. Ke svému překvapení nenachází Dionisa v nuzném 

cikánském táboře, ale v luxusním stanu a kromě svého německého kuchaře s 
                                                 
93 Paraschivescu, Miron Radu. Cîntece ŃigănesŃi.  Bucureşti: Editura tineretului, 1968; Cuvîntul 
editorului. 
94 Voiculescu, Vasile. Sakuntala. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit.,  s. 
413. 
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dcerou, kteří se mu starají o zásobování, samotného. Vypadá to, že zde 

v horách, vede život anglického gentlemana - hraje tenis, chodí na lovy, pije 

vybrané čaje... O jeho vztahu k Cikánům zde nahoře svědčí jen bohatá odborná 

literatura. Po několika dnech však konečně společně sestupují do cikánského 

tábora, který se nachází pod „campingem“. Cikáni Dionisa vítají, dětem rozdává 

cukroví, ostatním přináší drobné dary a hlavně bohatou zásobu jídla a pití. 

Nevidí ale žádnou dívku, která by mohla jeho civilizovaného bratrance přinutit 

k tak radikální změně života. Setkává se ale s šarlatánkou Kivou, která mu 

předpovídá nebezpečnou nemoc a radí mu, aby se vrátil domů. To odmítá. Při 

odchodu do „campingu“ potkávají dvě dívky, jedna z nich je Rada, Sakuntala a 

vypravěč cítí, že v ní je skryto tajemství, které hledá. Vyplní se i proroctví Kivy, 

hrdina omdlívá a ve stanu vůdce tábora, Radina adoptivního otce, přichází 

k sobě. Pak se také konečně odhodlává k tomu, proč přišel. Vyčiní Dionisovi za 

to, že opustil svůj dům a žije s polodivokými Cikány, chce po něm, aby se vrátil. 

To Dionis přijímá s klidem a rozhodne se svého hosta nechat projít tím, čím 

prošel on. Vypravěč zůstává v cikánském táboře ve stanu Kivy, také je 

okouzlen Radou a chce být v její blízkosti. Aby si tuto blízkost mohl udržet, musí 

se zavděčit i ostatním Cikánům a snaží se pro ně zajistit potraviny. Také plní 

úkoly pro samotnou Radu, za což je odměněn tím, že může z dálky sledovat její 

noční koupel. Po několika dnech, kdy už je tábor pro zastavení přísunu potravin 

na pokraji hladu, se objevuje Dionis a vše se vrací do starých kolejí. Dionis 

vysvětluje, že vše zatím sledoval a všechno, co se dělo, sám zinscenoval za 

pomoci Kivy. Chtěl tím bratranci ukázat, čím vším prošel a zároveň pozorovat, 

jak se chová on sám. Vypravěč Dionisa vlastně pouze na několik dní nahradil 

v jeho roli. Dionis mu nyní vypráví i o tom, jak se stal, aby získal Radu, 

ochráncem celého tábora. Rada je podle něj tak chladná, protože nechce být 

jen jeho milenkou, ale manželkou. Proto se rozhodne uspořádat svatbu. Ta je 

však překažena odmítnutím nevěsty, ta přiznává, že porodila tajně dítě, které 

má s jedním Cikánem. Po počátečním vzteku nakonec Dionis ukáže svůj 

nadhled, uspořádá svatbu Radě a jejímu milenci. Po svatbě však odjíždí 

s cikánskými „barony“, kteří zde byli jako hosté a už se nikdy nevrátí. Jeho 

odjezd vnese do tábora naprostý chaos a strhne se bitka, při které shoří mnoho 

stanů. Vypravěč nalezne spálený i Dionisův stan v „campingu“ a zjistí, že ho 

zapálila a sama v něm uhořela Kiva. 
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5.3 Realisticky pojatá literatura popisující život Romů 

  

V této kapitole se chci zabývat téměř veškerou zbývající literaturou o 

Romech, kterou jsem si vybral k pojednání. Pro její různorodost jsem se snažil 

vybrat název a úvodní popis (výše), který dovoluje sem všechnu tuto tvorbu 

zahrnout. Stejně jako předchozí dvě kapitoly čerpá i tato z odlišného způsobu 

života a mentality Romů. Východiskem však není prvotně folklor a různé zvyky 

a mýty, ale hlavně sociální postavení a z něho vyplývající způsob života této 

skupiny. Jak dnes víme, vývoj romské menšiny po zrušení otroctví neprobíhal 

podle představ rumunských státních institucí. Pouze malá část Romů se usadila 

a asimilovala, ostatní pokračovali v tradičním způsobu života a obživy. 

V některých případech se ztrátou pravidel, ale i určitého zajištění, daných 

životem v područí jejich pána, situace Romů ještě zhoršila. Romové tudíž 

vytváří novou společenskou vrstvu, která sice není zcela homogenní, ale jako 

celek se nachází na nejnižším článku sociálního členění společnosti. 

V některých místech a obdobích splývají do jedné, jednotně vnímané skupiny 

etničtí Romové a ti nejchudší obyvatelé jiných národností (tento proces lze však 

mnohem výrazněji než v Rumunsku pozorovat v romských komunitách zemí 

západní Evropy).  

 Tato sociální odlišnost je i východiskem jedné z povídek Budulea Taichii 

(Tatínkův Budulea)95 jednoho z rumunských klasiků Ioana Slavice (1848, Şiria, 

jud. Arad - 1925, Crucea de Jos - Panciu, jud. Vrancea). Jako v ostatních svých 

povídkách vychází autor ze známého prostředí sedmihradské vesnice. Hrdina 

HuŃu byl synem vesnického muzikanta, starého Buduley. Nikde není psáno, že 

šlo o Romy, vyplývá to však z povolání HuŃuova otce a jeho sociální situace. 

HuŃu vlastně jen díky výjimečné aktivitě vesnického učitele a svému dobrému 

kamarádovi (který má roli vypravěče) vůbec začne se zpožděním chodit do 

školy. Díky své přirozené bystrosti v ní však vyniká. Proto se stejně překvapivě, 

a z části díky kouzlu své osobnosti, dokáže dostat i na gymnázium do města. 

V té době již přeroste svědomitého a cílevědomého, ale prostého vesnického 

učitele, kterému mohl vděčit za odstartování své „kariéry“. Když pak absolvuje 

teologická studia a volí povolání kněze, přerůstá i svého přítele, vypravěče 

                                                 
95 Slavici, Ioan. Budulea Taichii. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit.,  s. 189. 
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povídky a pro obyvatele své vesnice se stává bezpochyby největším jejím 

rodákem.  

 Tato povídka je mezi literaturou z popsané oblasti výjimečná svým 

šťastným koncem. HuŃu ochotně přijímá pravidla prostředí kam vstupuje, je více 

méně dobře přijímán, po jeho odchodu do města nedochází k očekávatelnému 

vykořenění a nakonec mu moc nestoupne do hlavy ani nepřinese závistí 

vyvolané nepřátelství jeho bývalých sousedů a přátel, kteří nedosáhli tam, kam 

on. Povídka je realistická v popisu prostředí a výchozího stavu, její postavy 

včetně hlavního hrdiny jsou uvěřitelné, je však zároveň velmi idealistická v tom, 

že nereprezentuje příběh obvyklý pro člena dané sociální třídy, ale naopak 

naprosto výjimečný - vlastně se zdá být vytvořen podle představy „jak by to 

mělo správně být“. 

  Některá další díla popisují život Romů na pozadí druhé světové války. 

Nepřímo s válkou souvisí povídka Lişca,96 kterou napsal spisovatel a publicista 

Fănuş Neagu (*1932, Grădiştea de Sus, jud. Brăila). Vypráví příběh krásné 

mladé Cikánky Lišky, které odešel manžel, stejně jako většina mužů z vesnice, 

na frontu. Autor vytváří kolem hrdinky určitou tajemnou atmosféru, prostředí a 

vývoj děje jsou však realistické.  Aby nezůstala sama, vrací se Lişca do domu 

svého otce. Ten je i s Liščinými sourozenci zvyklý tvrdě pracovat, čemuž už 

jeho dcera odvykla. Protože se mu chce zavděčit, převlékne při příchodu své 

krásné šaty a jde i s bratry pracovat do cihelny. To ji ale po několika dnech 

přestane bavit. Otec se sice přemáhá, přesto však nemůže dále snést její 

nicnedělání. Po vzájemném konfliktu si přece jen Lişca najde zdroj obživy. 

Chodí po vesnici a hádá lidem z ruky. Všem prorokuje šťastnou budoucnost a 

proto si ji lidé oblíbí a i bratři s otcem jsou na ni hrdí. Ovšem do té doby, dokud 

se nepotká s ženou, které den poté, co ji prorokovala brzkou velmi radostnou 

událost, zemřelo dítě. Oč větší byla předtím její obliba, o to větší je teď 

opovržení, s kterým se nyní setkává. Po týdnu však znova zkusila věštit. Před 

matkou vypravěče bez ptaní vzala nůžky a síto, to položila na jejich špičky a 

ono se jakoby díky neviditelné ruce začalo otáčet. To mělo znamenat, že 

manžel vypravěčovy matky na frontě žije. Brzy se u ní sešly všechny ženy z 

vesnice a chtěly, aby jim síto zjevilo osud jejich manželů. Cedník se vždy 

                                                 
96 Neagu, Fănuş. Lişca. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit.,  s. 530. 
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otáčel, a tak byly spokojeny. Nakonec některou z nich napadlo, aby Lişca zjistila 

i osud svého muže. Ta tím byla vyvedena z míry, nechtělo se jí, ale nakonec 

nátlaku ostatních žen ustoupila. Asi pro její nervozitu ji síto z nůžek spadlo a ani 

při druhém pokusu se nezačalo točit. Chtělo se jí křičet, že to není pravda, že 

síto nemůže vědět co je s jejich muži, že je všechny jen šálí... Ale nedokázala 

přesvědčit ani sama sebe. Další den se zmizela. Až po čtyřech měsících ji 

přivedli četníci. Našli ji na frontě mezi zákopy, kde jí nikdo nechtěl věřit, že 

hledá svého manžela. Ale to už nebyla Lişca, jak ji znali předtím, ale jen její 

stín. 

  Příběhy Romů z druhé světové války přináší i Eusebiu Camilar (1910, 

Udeşti, jud. Suceava – 1965, Bucureşti) v ideologicky silně ovlivněném románu 

Negura (I. - II. 1949 - 1950).97 Romové zde však jen doplňují celkový obraz 

válečného Rumunska, není to román o Romech. Naopak pouze o osudech 

rumunských Romů za druhé světové války vypráví román Şatra (1969, 

Cikánský tábor)98 od Zaharia Stanca (1902, Salcia, jud. Teleorman - 1974, 

Bucureşti), který má své místo mezi předními díly moderní rumunské literatury. 

Na příběhu jednoho z táborů kočujících Romů nám autor přibližuje osud dvaceti 

tisíc rumunských Romů, kteří byli odsunuti v rámci nacisty vnucených rasových 

opatření do oblasti za řeku Dněstr. Hrdina je v tomto případě kolektivní: 

společenství kočujících Romů je existenčně spjato s jejich tradičním způsobem 

života. Žijí odděleně od zbytku společnosti a řídí se starými zvyky a obyčeji, 

respektují specifické normy a rituály a je pro ně posvátný a neporušitelný 

systém vnitřních vztahů. Jen díky zachování těchto norem je pro ně možné 

spolužití, každý má dané své povinnosti, ale je si i vědom svých svobod, jsou 

dané tresty a rozsah autority pánů. Nepostradatelný je pro ně také život na 

cestě, neustálé hledání nového prostoru, při kterém každé zastavení nese 

znaky provizoria. I zde jsou však důležité určité pevné body: narození, sňatky, 

smrt. Směr putování si určují svobodně, považují to za své právo na život. Když 

jim je tento směr určen, zdánlivě se nic nemění. Plíživě však do tábora proniká 

neklid a strach z budoucnosti. Jak Romové postupují dále na východ zemí, 

která stále více pociťuje válečné útrapy, na tábor doléhá stále větší strádání a 

                                                 
97 Camilar, Eusebiu. Negura. Fragment in Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., 
s. 536. 
98 Stancu, Zaharia. Şatra. Bucureşti : Editura pentru literatura, 1968. 
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jeho členové si uvědomují hrozbu svého konce, snaží se ji zoufale oddálit. 

Upínají se na svůj tradiční způsob života, zvyky a rituály, ty však v nových 

životních podmínkách přestávají fungovat a stávají se až absurdními. Příběhy 

jednotlivých osob a rodin, jejich krize, se spojují v celek a rozpadá se staletí 

fungující systém vztahů. A to znamená další rozklad. Bývalé normy ztratily 

v nelidských podmínkách své opodstatnění a může se uplatnit jedině právo 

silnějšího, převládá pudové jednání, každý hraje sám za sebe. Tábor začíná 

připomínat vězení plné zvůle a brutality, z něhož není úniku. 

 Zaharia Stancu měl již před válkou úmysl napsat knihu o Romech, 

protože si uvědomoval jedinečnost jejich způsobu života. K definitivnímu 

rozhodnutí ho však přiměly až hrůzy druhé světové války a odsouzení části 

tohoto etnika k pomalému a rafinovanému způsobu vymírání. Román Şatra se 

tímto způsobem pohledu řadí ke skupině protiválečných románů napsaných 

v letech po světové válce. Z řady realistických románů této skupiny se však 

Şatra vymyká svými literárními kvalitami a až lyrickým popisem děje. 

 V poválečném období se také hojně objevuje sociální literatura v pravém 

smyslu slova a věnuje se jí i mnoho z významných rumunských autorů. Leckdy 

se jedná o rozsáhlé mozaiky vykreslující v jeho různosti život lidí nižších 

sociálních vrstev. Rozsáhlou fresku jednoho z Bukurešťských předměstí 

(zvaných v rumunštině mahala) meziválečného období přináší spisovatel Eugen 

Barbu (1924, Bucureşti - 1993, Bucureşti) v románu Groapa (1957, Jáma).99 

Název odkazuje na skládku bukurešťského komunálního odpadu, u které se 

předměstí začalo rozvíjet. A Romové na toto, jako i na jiná městská předměstí, 

bezpochyby patřili. V našem případě byli i mezi prvními „obyvateli“, kteří svoje 

živobytí založili na přebírání odloženého odpadu. V celém románu se Romové 

vyskytují hlavně jako postavy doplňující hlavní děj a celkový obraz. Ale v jedné 

kapitole, nazvané În cîmp la „CăŃelu“ (Na poli v Cacelu), se skupina čtyř 

romských hudebníků a jejich tragický příběh dostávají do popředí. Cikánští 

muzikanti se vracejí ze svatby. Hráli tam dva dny, jak bylo dohodnuto, ale 

protože svatební veselí bylo stále v plném proudu, byl jejich odjezd přijímán 

s nevolí. Nakonec jim připravili sáně na cestu do Bukurešti. Vozkovi se ale příliš 

jet nechtělo, byla zima, mráz a vánice. A tak byl na Cikány nevrlý, také on i kvůli 

                                                 
99 Barbu, Eugen. Groapa. Editura 100 + 1 GRAMAR, Bucureşti: 1995. 
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tomu, že svým odjezdem pokazili svatební zábavu. Z obou těchto důvodů je 

vysadil asi kilometr od města s tím, že dál nemůže, že by mohl v čerstvém 

sněhu zapadnout, a že už ten kousek dojdou pěšky. Cikáni však zabloudili a 

když je ráno našli myslivci, byly tři z nich umrzlí a i čtvrtý byl téměř polomrtvý. 

 V následujících dílech se již přesouváme do období po druhé světové 

válce, do období budování rumunského socialismu. Povídka Fuga (Útěk)100 od 

D.R. Popesca (*1935, Păuşa, jud. Bihor) nám ukazuje na jednom osudu 

možnou integraci Romů a příklon ke způsobu života většinové společnosti. 

Hrdina Lăstărel odejde jako velmi mladý do města, kde časem začne pracovat 

jako dělník v hutích. Zvykne si na pravidelnou práci a příjem, „komfort“ dělnické 

ubytovny a na určité sociální zázemí. Po několika letech se vrací do svého 

cikánského tábora kvůli své dávné lásce. Dívku i po letech získá, ale odchází 

s ní do města. Jeho rodina nechápala jeho chování a on už se nedovedl 

přizpůsobit tradičnímu vnímání života a způsobu obživy. Jeho „asimilace“ nutně 

znamenala vyloučení z původní romské komunity. Na téma začleňování Romů 

do moderní většinové společnosti můžeme narazit i v jedné povídce cyklu 

Caravana Cinematografica (1985, Pojízdné kino)101 Ioana Groşana (*1952, 

Satulung, jud. Maramureş). Zvláště na mne zapůsobila pasáž, kde Rom 

nedovede pochopit praktické uplatnění komunistické poučky, že „všechno patří 

všem“... 

 Nejmladší neromští spisovatelé, v jejichž díle je významně zachycen 

způsob života romského etnika potažmo jednotlivých Romů jsou Radu 

Aldulescu (Sonata pentru acordeon, Sonáta pro akordeon)102 a Domnica 

GârneaŃă (Pe drum de seara, Na večerní cestě).103  

 

                                                 
100 Popescu, D.R. Fuga. Fragment in Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 
544. 
101 Groşan, Ioan. Caravana Cinematografica. Fragment in Ionescu, Vasile. O mie de ani de 
singuritate. Op. cit., s. 559. 
102 Aldulescu, Radu, Sonata pentru acordeon. Fragment in Ionescu, Vasile. O mie de ani de 
singuritate. Op. cit., s. 569. 
103 GârneaŃă, Domnica. Pe drum de seara. Fragment in Ionescu, Vasile. O mie de ani de 
singuritate. Op. cit., s. 582. 
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5.4 Další literatura 

 

 Zde uvedu ještě další tři díla, která jsem chtěl původně zařadit jako 

doplněk předchozí kapitoly, ale jejich zařazení pod pojem realistické by byl jen 

těžko odůvodnitelný. Podobně nepřesné by bylo asi i označení „literatura 

popisující život Romů“, protože se vždy jedná o jedinečné osudy různých 

hrdinů, nezasazených do širšího kulturního kontextu nebo pro ně tento kontext 

není určující a také z těchto povídek nevyplývá nic nebo velmi málo toho, co by 

bylo snadno zobecnitelné.  

 První z nich se jmenuje Florică ceteraşul (Houslista Florica)104. Autor I. 

Paul (1857, Podeni, jud. Cluj – 1926, Cluj) v ní poměrně ze široka popisuje 

důvody zármutku již staršího romského hudebníka Floriky. Pro objasnění se 

vrací do jeho mládí, do revolučního roku 1848, kdy se Florika zamiloval do 

dívky, kterou si později vzal za ženu. Krátce po svatbě ji však bránil před 

násilníkem a zabil ho. Za to byl odsouzen na čtyři roky do vězení a během této 

doby jeho žena spáchala sebevraždu. Do té doby veselý, vtipný a všemi 

vyhledávaný společník Florika přestane téměř mluvit, stýkat se s lidmi a to trvá 

až do jeho smrti. 

 Další, poměrně dlouhá, povídka popisující podobně individuální osudy, i 

když z poněkud pro Romy charakterističtějšího prostředí, jsou Faraonii (1961, 

Faraóni)105 Iona Agârbiceana (1882, Cenade, jud. Alba – 1863, Cluj). Povídka 

zapadá do další autorovy tvorby tím, že děj je zasazený do věrných reálií 

sedmihradského venkova. Povídka sleduje životy tří generací původně 

kočovných Cikánů (corturari) łanca, Salomie,  jejich dcery Rosaliny a nakonec 

ještě její dcery. Pocházejí z tradičních vůdcovských rodin, pro které však 

nastává čas soumraku. Po zatčení łancova otce se nedostává k moci jeho syn, 

ale jiný Cikán, Dinu. Aby legitimizoval svou vládu i skrze původ, chce donutit 

łanca k zrušení sňatku s Salomií, aby se s ní mohl sám oženit. Po narození její 

dcery Rosaliny chce, aby se s ní mohl oženit jeho syn. To však łancu odmítne. 

Dojde k rvačce, při níž jsou mrtví, následuje útěk rodiny, dlouhé skrývání, 

během kterého se rodina nakonec usadí ve vesnici Vladeni na druhém konci 

                                                 
104 Paul, I. Florică ceteraşul. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 230. 
105 Agârbiceanu, Ion. Faraonii. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. cit., s. 288. 
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země. łancu má však stále v táboře své přívržence a časem také roste 

nespokojenost s Dinem. Proto se łancu po čase pokusí o návrat k moci 

v táboře. Při ceremonii, kdy je prohlašován za vůdce, je ale i se svou ženou 

zabit. Rosalina, kterou chtěl Dinu tímto činem získat pro svého syna se však 

snad přímo v okamžiku vraždy ztratí. Dívka se při útěku vrhne přímo do vln 

Dunaje, pud sebezáchovy a osud jí však nedovolují zemřít. Rosalina klesá na 

úplné dno, po několika měsících pak přichází znovu do Vladeni, kde v chatrči, 

kde žila na útěku se svými rodiči nalézá znovu smysl života a touží po pomstě. 

Vrah jejích rodičů, Dinu je však opatrný a vede svůj tábor dostatečně daleko od 

rumunských hranic. Přesto se ho Rosalina vydává hledat, na cestě však těžce 

onemocní a vysílená se opět vrací do Vladeni. Po nemoci nabývá dříve 

nevídaného klidu. Odchází naposled do světa, aby si vyzvedla dědictví po 

svých rodičích, a aby mohla potkat svého Marca, muže, který ji byl předurčen. 

S ním se potkává také za osudových okolností, jakoby náhodně, aniž by oba o 

sobě vzájemně věděli. Žijí pak spolu ve Vladeni spokojeným životem, Marco 

otevře, stejně jako dříve łancu, kovárnu a brzy se jim narodí dcera Florica. 

Rosalina už v té době žije klidným rodinným životem a na své dřívější 

„dobrodružství“ jakoby zapomněla. Zapomněla i na slova Miloşe, bratrance 

svého otce, který ji pomáhal po smrti rodičů: „...neamul lui, urmaşii lui nu se vor 

odihni pînă nu se vor mai încerca să-şi amestece sîngele cu al neamului nostru. 

Dacă tu vei avea pace de ei, fiind duşi în alte Ńări, nu vor avea copiii tăi, fetele 

tale!“106  Toto proroctví se však vyplnilo a jedné bouřlivé noci, když byly ženy 

samy doma, si pro Floricu přišel Dinův vnuk, odvedl ji a od té doby o ní nikdo 

neslyšel. Salomia se pomátla, byla přesvědčena, že Floricu zavraždili a stále 

bloudila po okolních vesnicích a hledala hrob své dcery. Při jednom takovém 

bloudění zřejmě omdlela a umrzla, její tělo bylo nalezeno, až když nad ním na 

jaře odtál sníh. 

 V celém příběhu hraje snad nejdůležitější roli osud. Osud může člověk 

svou silou a vůlí pomoct podpořit, na druhou stranu však, pokud mu není milý, 

proti němu nic nezmůže. Osud je z části spojen i s tradicí, ta také každém do 

značné míry předurčuje jeho životní dráhu, není dobré se jí protivit, sama o 

                                                 
106 ...jeho rod, jeho potomci, nebudou mít pokoje, dokud nedokáží spojit svou krev s krví vašeho 
rodu. Pokud budeš mít od nich klid ty, protože odešli do jiných zemí, nebudou ho mít tvé děti, 
tvé dcery! Ibid., s. 342. 
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sobě však nezaručuje úspěch. Právě v porušování tradic můžeme vidět příčinu 

úpadku a neštěstí celého společenství. 

 Poslední ze tří výše uvedených povídek je Fântăna dintre plopi (Studna 

pod topoly)107 od Mihaila Sadoveana (1880, Paşcani, jud. Iaşi – 1961, 

Bucureşti). Jde o jednu epizodu z povídkového cyklu Hanul AncuŃei (Ankucina 

zájezdní hospoda). Za milostným dobrodružstvím kapitána Neculaie Isaca 

s cikánkou Margou stojí léčka přichystaná Marginými bratry a strýcem. Během 

schůzky milenců chtějí kapitána Isaca přepadnout, zabít a okrást. Marga 

k němu však zahoří opravdovou láskou a v posledním okamžiku mu vše 

prozradí. V následujícím boji zabije kapitán jednoho ze tří Cikánů, ale sám 

přijde o oko. Margu její příbuzní utlučou a tělo hodí  do studny, u které se 

předtím milenci sešli.   

 Jako dodatek na závěr uvedu ještě poslední odkaz na literaturu „o 

Romech“. Na rozdíl od předchozích není motivována zvláštním zájmem o Romy 

a čerpá především z lidové slovesnosti. Při uvádění odkazu na tuto literaturu na 

katedře romistiky v Bukurešti jsem byl upozorněn na to, že se jedná o literaturu 

„nevhodnou a urážlivou“. Jde konkrétně o anekdoty o Cikánech, sebrané a 

upravené Theodorem SperanŃiou (1856, Deleni, jud. Iaşi - 1929, Bucureşti). 

Jsou obsaženy v jednom ze svazků osmidílného cyklu anekdot Anecdote 

populare (1889, Lidové anekdoty). Sbírání lidových anekdot bylo, kromě 

etnografické muzejní práce a popularizace divadla na venkově, nejpodstatnější 

náplní jeho kariéry. V těchto anekdotách Cikáni musí naplňovat obecně 

očekávané a většinou přijímané vzorce jednání, zakončené pointou. Podobně 

jako je tomu v jiných anekdotách u postav Žida, Skota a podobně. U anekdot o 

Cikánech však výrazně převládá důraz na velmi prostou a povrchní logiku jimi 

zvolených nebo přijímaných řešení, případně přímo na  hloupost.  

                                                 
107 Sadoveanu, Mihail. Fântăna dintre plopi. In Ionescu, Vasile. O mie de ani de singuritate. Op. 
cit., s. 375. 
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6. Rromii în literatura română – rezumat 

  

În  această lucrare de diplomă mi-am propus să mă ocup de imaginea 

rromilor în literatura română. Rromii trăiesc pe teritoriul românesc din evul 

mediu, iar în prezent sunt în România a treia naŃionalitate după români şi 

unguri. Datorită acestui fapt au influenŃat destul de mult atât societatea, cât şi 

cultura românească. În trecut, interesul  românilor pentru rromi izvorea în primul 

rând din problemele politice şi sociale ale acestei minorităŃi. S-au studiat limba 

rromilor şi folclorul acestora, însă despre imaginea rromilor în literatura română 

n-a fost publicată nici o lucrare mai substanŃială. În prezenta lucrare am dorit să 

ofer o imagine de ansamblu a temei  rromilor în literatura română şi să încadrez 

operele autorilor aleşi într-un context mai general.  

 Atestarea rromilor pe teritoriul românesc apare pentru prima oară în 

documentele care datează din 1385 în Valahia, respectiv din 1428 în Moldova. 

Începând din acele timpuri ei sunt consideraŃi robi. Robia lor a persistat în 

România, fără schimbări esenŃiale, până la jumătatea secolului al XIX-lea. Însă 

odată cu modernizarea societăŃii române de după anul 1800, robia a început  să 

fie simŃită ca o gravă problemă economică şi socială. Pentru abolirea robiei a 

început să militeze, în deosebi în anii treizeci, generaŃia intelectualilor români 

care s-au întors de la diferite universităŃii din Ńările Europei de Vest. Până la 

urmă, robia a fost abolită în mai multe etape. Ca primii au fost eliberaŃi robii 

domneşti din Valahia (1843), apoi robii domneşti şi mănăstireşti din Moldova 

(1844), iar în 1847 au fost eliberaŃi robii mănăstireşti din Valahia. Legile de 

eliberare a tuturor celorlalŃi robi, adică a celor particulari, au fost emise în 1855 

în ambele principate. 

 În general se credea că după eliberarea lor, rromii se vor aşeza în sate şi 

în oraşe, întrând în rândul Ńăranilor sau al meseriaşilor, şi că vor fi asimilaŃi de 

către societatea românească într-o scurtă perioadă de timp. Dar aceste 

aşteptări nu s-au îndeplinit din cauza experienŃelor istorice diferite şi a marilor 

diferenŃe culturale ale celor două comunităŃi. Din cauza faptului că n-au fost 

luate măsuri pentru asigurarea viitorului rromilor eliberaŃi, care nu aveau nici un 

fel de experienŃă cu viaŃa independentă, a început să se formeze un nou strat 

social, la nivelul cel mai jos al societăŃii.  
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 În perioada interbelică a început să se creeze elita culturală a rromilor şi 

au fost fondate două organizaŃii naŃionale ale acestora. Începutul celui de-al 

doilea război mondial pune capăt activiŃăŃii lor. Legile naziste care prevedeau 

discriminări rasiale s-au realizat în România prin deportarea de aproximativ 

douăzeci de mii de rromi din România în Transnistria, unde majoritatea lor a 

murit din cauza foamei şi a diverselor boli provocate de insuportabilele condiŃii 

de viaŃă. În perioada comunistă rromii n-au beneficiat de o atenŃie specială, însă 

datorită sprijinului  natalităŃii, de către Nicolae Ceauşescu, a crescut numărul lor 

şi proporŃia lor procentuală, raportată la cetăŃenii din România. Schimbările 

politice care au avut loc în România după 1989 au mărit şi mai mult diferenŃele 

sociale  dintre rromi şi populaŃia majoritară. 

 Prima lucrare mai importantă despre rromi, scrisă de un autor român, 

este eseul lui Mihail Kogălniceanu Esquisse sur l´historie, les moeurs et la 

langue des Cigains (Berlin, 1837, SchiŃă asupra istoriei, moravurilor şi a limbii 

Ńiganilor). Cum reiese şi din titlu, nu este vorba de o lucrare beletristică. 

Răspândirea literaturii artistice este legată în special de curentul aboliŃionist – 

adică de generaŃia intelectualilor militanŃi pentru aboliŃiunea robiei. Aproape 

toată literatura scrisă despre rromi din anii treizeci până în anii cinzeci este 

angajată în acest sens. 

 În prima perioadă apar lucrări în care se sprijină abolirea robiei 

atragîndu-se atenŃia asupra poziŃiei umile a rromilor robi şi asupra tratării lor 

crude. Un astfel de exemplu îl reprezintă scrisoarea lui Costache Negruzzi, 

Pentru ce Ńiganii nu sînt români, care ne arată prejudecăŃiile societăŃii române 

tradiŃionale referitoare la rromi. Ca un alt exemplu pot servi poeziile Fata de 

boier şi fata de Ńigan şi łiganul vândut ale lui Cezar Bolliac care militează 

deschis pentru desfiinŃarea robiei. De prima perioadă Ńine şi povestirea cu 

învăŃământ moral, Jupîn Ion, de Ion Heliade Rădulescu.  

Din cea de-a doua categorie fac parte operele literare în care se 

sărbătoreşte emiterea legilor de abolire a robiei. În Supliment  extraordinar al 

revistei Propăşirea din Iaşi apar patru poezii de felul acesta imediat după 

eliberarea robilor monastireşti în Moldova, conform legii din 31 ianuarie 1844. 

Două poezii care au fost scrise de Vasile Alecsandri şi de Nicolae Istrati se 

intitulează chiar  31 Ianuarie 1844. Poezia următoare cu titlul Urarea este scrisă 
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de Costache Negri. Ultima poezie, 31 Janvier 1844, este scrisă în franceză şi îi 

aparŃine lui M. A. Corradini. 

Alt exemplu de acest tip de literatură îl reprezintă poezia O Ńigancă cu 

pruncul său la statuia libertăŃii în Bucureşti, de Cezar Bolliac, dar şi  piesa de 

teatru łiganii a lui Gheorghe Asachi, din 1856. În literatura actuală, din punct de 

vedere politic, intră şi un episod din Istoria unui galbin a lui Vasile Alecsandri 

care descrie soarta crudă a frumoasei Ńigance, Zamfira. 

La acest tip de literatură, mai ales în cazul poeziei, se vede clar că 

promovează o idee politico-socială bine definită. Acestei idei nu-i e subordonat  

numai conŃinutul poeziilor, în care Ńiganii sunt descrişi cu un patos exagerat, dar 

pe deasupra poeziile nu sunt reuşite, în majoritatea cazurilor, nici din punct de 

vedere artistic. Poeziile acestea aveau un anumit rol în perioada în care au fost 

actuale din punct de vedere social, însă astăzi nu le putem număra printre 

capodoperele literaturii române. O calitate estetică mai bună o întâlnim  de 

exemplu în piesa de teatru łiganii sau în povestirea Jupîn Ion. Dintre toate 

operele amintite, de o calitate deosebită se bucură  prelucrarea artistică a 

episodului din Istoria unui galbin a lui Alecsandri.      

Odată cu sfârşitul perioadei în care scriitorii au militat pentru desfiinŃarea 

robiei, interesul pentru rromi a scăzut. Abia în deceniul următor, tema robiei 

începe să  reapară în proza memorialistică a scriitorilor care au fost tineri în 

perioada robiei sau au auzit amintiri despre robie de la bătrâni. Operele acestea  

nu s-au răspândit aşa de mult ca cele ale curentului aboliŃionist în perioada lor. 

Din propriile amintiri s-a inspirat Vasile Alecsandri în povestirea Porojan, din 

1880. AlŃi autori au cunoscut perioada robiei numai în copilărie sau prin 

intermediari. Destul de mult a scris despre Ńiganii robi Radu Rosetti (1853-

1926), autor astăzi aproape uitat. În povestirile Amintiri. Ce-am auzit de la alŃii,  

PăŃania cucoanei IlenuŃei şi łiganul are ca resursă amintirile rudelor sale. 

Rromii joacă  un rol important şi în unele capitole din ciclul Păcatele sulgerului 

şi în povestirea łigăncuşă de la ietac care descrie o legătură erotică dintre o 

Ńigancă şi un boier. AlŃi autori de acest tip de literatură sunt Leon Negruzzi 

(povestirea łiganca), Gheorghe Sion (povestirea Emanciparea Ńiganilor) şi N. 

D. Cocea (povestirea Vinul de viaŃă lungă). Nucleul acestor povestiri îl 

reprezintă în general o relaŃie erotică dintre un boier şi o Ńigancă roabă, care 

este descrisă din diverse puncte de vedere, dar nici aici nu lipseşte o încheiere 
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tragică. O altă temă importantă este imposibilitatea trecerii barierelor sociale. 

Încercarea de a învinge aceste bariere se termină tragic, chiar dacă în anumite 

momente se pare că eroii rromi vor ieşii învingători. 

În literatura română mai veche trebuie să mai încadrăm două opere de 

proporŃii mai mari unde rromii joacă rolul principal. Este vorba despre eposul 

eroicomic łiganiada al lui Ion Budai-Deleanu şi despre piesa de teatru Răzvan 

şi Vidra a lui Bogdan Petriceicu Haşdeu. În cele două opere rolul Rromilor este 

metaforic. În eposul eroicomic łiganiada, autorul i-a folosit pe rromi pentru a 

reda imaginea românilor din Transilvania care, ca şi Ńigani, nu luau parte la 

administrarea teritoriului lor şi care datorită izolării au fost lipsiŃi de cultură şi 

educaŃie şi nu au fost uniŃi în momente hotâritoare. În planul al doilea, autorul 

critică şi lipsa de educaŃie şi superficialitatea românilor din Principate. Drama în 

versuri Răzvan şi Vidra este îndreptată împotriva prejudecăŃilor sociale, dar şi 

împotriva rasismului de epocă care s-a manifestat după dispariŃia entuziazmului 

din perioada desfiinŃării robiei. Personajul lui Răzvan este şi un erou romantic 

exemplar care se suie din stratul cel mai jos al societăŃii până în vârful acesteia, 

dar această urcare deosebit de vertiginoasă îl duce la un sfârşit tragic. 

Literatura descrisă în prima parte a lucrării mele (afară de łiganiada şi 

Răzvan şi Vidra) rămâne legată, într-un fel, de robia rromilor. Literatura mai 

nouă, adică cea de la sfârşitul secolului al XIX - lea şi începutul secolului al XX - 

lea este, în comparaŃie cu literatura precedentă, foarte heterogenă. 

Pentru a putea descrie mai uşor operele din perioada mai recentă, le-am 

împărŃit în trei categorii. Prima categoie conŃine povestiri fantastice care sunt 

inspirate de puterile supranaturale ale rromilor, care le-au fost destul de des 

atribuite de români. Din modul de viaŃă şi de cultură diferit de cel al românilor  

este inspirată cea de-a doua categorie pe care am întitulat-o "literatura care 

descrie rromii din puct de vedere romantic". În a treia categorie intră literatura 

care se înspiră din dificila situaŃie socială şi materială a rromilor. În afara 

acestor trei categorii au rămas câteva opere care sunt neutre în comparaŃie cu 

categoriile stabilite. Chiar şi momentele descrise în aceste opere sunt atât de 

neutre, încât nu putem trage concluzii generale în privinŃa lor.  

 În categoria literăturii fantastice am inclus, cu titlu de exemplu, trei 

povestiri. Prima descrie relaŃia inegală dintre lăutarul Mura şi Oleana, fiică de 

boier. Povestirea este intitulată Copca Rădvanului, iar autorul ei este prozator, 
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publicist şi preot ardelean Gala Galaction (1879 - 1961). Începutul acŃiunii este 

aparent prozaic, dar în legătură cu zi  ua nunŃii Olenei este povestită o scenă 

sălbatică care se termină cu legarea mistică a Ńigănului Mura cu fata de boier, 

Oleana. Dar acest lucru se va îndeplinii numai în momentul morŃii lor în apele 

Oltului. Povestirea următoare este  Povestea cu Ńigani (1965) a lui L.M. Arcade, 

în care se relateză despre blestemul căzut asupra Ńării din care au fost crud 

izgoniŃi Ńiganii. Dar capodopera în această categorie o reprezintă povestirea La 

łigănci a lui Mircea Eliade (1907-1986). Pe fondul Bucureştiului cotidian şi 

banal, într-o zi foarte caldă de vară, eroul se transferă în mod mistic în timp. 

Acest lucru se întâmplă în momentul intrării sale într-o casă de toleranŃă numită 

La łigănci, plină de simboluri caracteristice pentru proza fantastică a lui Eliade. 

În categoria operelor inspirate de folclorul şi coloritul Ńigănesc am introdus fără 

ezitare numai Cîntecele Ńigăneşti ale lui Miron Radu Paraschivescu. Trebuie 

precizat că este numai parŃial operă originală a autorului, dat fiind că este vorba 

de adaptaŃii ale cântecelor populare ale rromilor. Autorul a vrut să aducă 

omagiu caracterului unic al acestui neam, iar datorită faptului că volumul a 

apărut în timpul celui de-al doilea război mondial a devenit, în acelaşi timp, şi un 

fel de protest politic. A doua povestire prezentată în acelaşi capitol este 

Sakuntala de Vasile Voiculescu.  În realitate, Sakuntala face parte din acest 

capitol numai parŃial. Faptul că eroul iubeşte pasionat o Ńigancă şi pentru ea 

lasă casa şi tot patrimoniul său şi se aşeză lângă şatră în munŃi, corespunde cu 

punctul de vedere romantic. Pe de altă parte, felul cum eroul vrea să câştige 

Ńiganca este foarte raŃional.  

 Ultimul capitol descrie literatura de inspiraŃie realistă. Din situaŃia socială 

specifică a rromilor e inspirată şi povestirea Budulea Taichii a lui Ioan Slavici. 

Aceasta descrie cariera de succes a fiului lăutarului de la Ńară şi se deosebeşte 

de alte opere datorită „happy end-ului“ său. În mai multe opere se scrie despre 

rromii în legătură cu cel de-al doilea război mondial. Este vorba, de exemplu, de 

povestirea Lişca scrisă de scriitorul şi publicistul Fănuş Neagu, dar şi despre 

anumite episoade din romanul Negura al lui Eusebiu Camilar. Dar opera cea 

mai cunoscută inspirată din perioada aceasta este fără îndoială romanul Şatra 

al lui Zaharia Stancu. Autorul observă destrămarea ierarhiei valorilor tradiŃionale 

care are loc într-o şatră Ńiganească în cursul drumului forŃat în Transnistria. 

Această operă o putem trece în rândul romanelor antibelice, realiste, apărute în 
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primele decenii de după terminarea războiului, dar  romanul lui Stancu se 

deosebeşte de celelalte prin calităŃile sale literare, prin originalitatea limbajului şi 

atmosferei poetice. 

Mahalaua Bucureştiului din perioada interbelică, unde nu lipseau nici 

locuitorii rromi, este evocată de Eugen Barbu în romanul Groapa. Povestirea 

Fuga a lui D.R. Popescu ne arată un destin, o cale a integrării rromilor prin 

acceptarea modului de viaŃă al societăŃii majoritare care, pe de altă parte, 

înseamnă inevitabil părăsirea totală a comunităŃii de origine, fără nici o 

posibilitate de a se întoarce înapoi. La începutul perioadei socialiste, în 

România se petrec întâmplările povestite în ciclul Caravana Cinematografică a 

lui Ioan Groşan. Sfârşitul secolului al XX-lea este descris de Radu Aldulescu în 

Sonata pentru acordeon şi de Domnica GârneaŃă în povestirea Pe drum de 

seară.  

 Alte opere, pe care nu le-am inclus în nici una dintre cele trei categorii 

din motive menŃionate mai sus, sunt povestirile Florică ceteraşul a lui I. Paul, 

Faraonii lui Ion Agârbiceanu şi Fîntîna dintre plopi a lui Mihail Sadoveanu. În 

literatura despre rromi putem să includem şi bancurile adunate şi adaptate de 

Theodor SperanŃia care au apărut sub titlul Anecdote populare, însă modul în 

care se vorbeşte în această culegere despre rromi este pentru ei însăşi mai 

degrabă jignitor. 
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