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Farebné zážitky nášho Farebného sveta
Koľko príležitostí má rómske dieťa počas svojho vzdelávania na to, aby sa dozvedelo

z rómskych komunít, keď môžu pozitívne prezentovať rómsku kultúru a tradície svojich

o rómskej kultúre, spisovateľoch, tradíciách? Koľko príležitostí má nerómske dieťa na

predkov. Súťaž je o multikultúrnom vzdelávaní, vyhľadávaní talentov, zažívaní

Slovensku, aby sa oboznámilo s rómskou kultúrou a rómskou históriou?

úspechu žiakov, o spájaní ľudí.

V celoštátnej literárno-výtvarnej súťaži Farebný svet – Coloriskeri luma hľadáme rok

Významnú úlohu v súťaži zohrávajú pedagógovia. Učitelia najlepšie poznajú svojich

čo rok nové nápady a šance na naplnenie týchto cieľov. Súťaž vznikla v roku 2008

žiakov, a len oni dokážu ich talenty rozvíjať, motivovať, viesť a zorganizovať všetko

na regionálnej úrovni v okresoch Nitra a Šaľa. Od roku 2011 je registrovaná

tak, aby výtvarné diela prišli do súťaže včas a podľa podmienok súťaže. Sú to

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a oceňovaná ako ojedinelá

učitelia, ktorí deti sprevádzajú na slávnostné vyhodnotenie a tešia sa z ich úspechov.

celoštátna aktivita na Slovensku, ktorá motivuje žiakov k spoznávaniu rómskej kultúry
a pozitívne posilňuje identitu rómskych žiakov. Spolu s kresbami dostávame listy
učiteľov, ktorí opisujú svoje nadšenie a radosť, ale najmä horlivosť svojich žiakov

V roku 2016 sme už druhýkrát oceňovali najlepšie práce na Európskom rómskom

kováčskom sympóziu v Dunajskej Lužnej. Umožnili sme deťom zažiť aj atmosféru
veľkolepého, tradičného podujatia umeleckých kováčov, ktorí sa preslávili aj za
hranicami Slovenska. Pre deti, ktoré prichádzajú na sympózium neraz z druhého
konca republiky, je to nevídaný, nevšedný a nezabudnuteľný zážitok. A to je tiež
naším zámerom.
Tešilo nás, že podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár, predseda strany Most – Híd
prevzal záštitu nad sympóziom, pozrel si aj výstavu víťazných diel súťaže a pochvalne
sa vyjadril na adresu ich autorov.
Ďakujeme tiež spoluorganizátorom súťaže: generálnej riaditeľke Jane Kresákovej
a odbornej pracovníčke pre výtvarnú tvorbu Mgr. Lucii Mináčovej z Národného
osvetového centra a Róbertovi Rigóovi, predsedovi Chartikano-občianske združenie.
Ďakujeme aj všetkým učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sprevádzali deti na
slávnostné ocenenie, všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť a vďaka ktorým
naši hostia odchádzali domov s príjemným pocitom.

Agnes Horváthová
Romano kher – Rómsky dom
Ilustrácia na opačnej strane: Laura Šarközyová (10 rokov), Detský domov Skalica
Fotografia vľavo: záber z 12. Európskeho rómskeho kováčskeho sympózia
Zdroj: archív Chartikano občianske združenie
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Prečo sú tradície dôležité?
Aj ôsmy ročník súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma bol venovaný tadičným rómskym remeslám. Do
súťaže sme dostali ešte viac prác ako v roku 2015, podľa členov poroty boli ešte krajšie ako predchádzajúci rok. Mnohé učiteľky a vychovávateľky hovorili, že téma sa deťom veľmi páči. Prinášame niekoľko ná-

zorov osobností zapojených do súťaže, o samotnej súťaži, a aj o tradíciách našich prarodičov.
„Ak sa odtrhneme od koreňov, ktoré nám zanechali naši rodičia a nebudeme si ctiť našu históriu,
tak budeme bez pevných základov. Jedno maďarské porekadlo hovorí, že kto si nectí a neváži
svoju históriu, nemá ani budúcnosť. A do tradícií
a histórie Rómov patrí aj umelecké kováčstvo.“
Béla Bugár, podpredseda,
Národná rada SR

„Som rád a som šťastný, že už druhý rok bolo súčasťou kováčskeho sympózia vyhlásenie víťazov
výtvarnej detskej súťaže Farebný svet súťaže, ktorá obohatila naše podujatie. Deti sa oboznámili
s tradičnými rómskymi remeslami a cez svoje
kresby sa vrátili k tradíciám našich starých rodičov. Mnohé to urobili veľmi výstižne.“
Robert Rigó, predseda
Chartikano — občianske združenie,
hlavný organizátor Európskeho
rómskeho kováčskeho sympózia

vzácnosti, ktorá sa dedí z pokolenia na pokolenie.
A práve v dnešnej dobe, kedy mladých opantáva
technika, vnáša ich do virtuálneho sveta a citovo
ochudobňuje, je návrat do doby našich predkov
a vyzdvihnutie ich vzťahu k remeslám vhodnou
témou aj na výtvarné spracovanie. Súťaž priniesla
záujem i radosť aj do našej školy. Mnohí žiaci našli
veľkosť remesiel a ich tradíciu aj vo vlastných rodinách, čo transformovali ostatným.“
Iveta Markovičová, riaditeľka,
Základná škola s materskou školou
Bajerov, okres Prešov

„Rozhodli sme sa tento projekt podporiť aj tento
rok z dotačného programu Kultúra národnostných
menšín, pretože si myslíme, že práve takéto aktivity zamerané najmä na mladých ľudí, ktorí si prostredníctvom umeleckej tvorby uvedomili svoj
pôvod a vedeli sa stotožniť s ním je veľmi dôležité.“

„Podporovanie rozvoja a zachovávania tradícií
medzi mládežou je ako opatrovanie rodinnej

Ilustrácia na opačnej strane: Aneta Lazárová (16 rokov), Detský domov Piešťany
Ilustrácia vľavo: pozvánka na vyhodnotenie súťaže Farebný svet—Coloriskeri luma 2016

Alena Kotvanová, riaditeľka kancelárie,
Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny
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Zvonári a zvonkári
O zručnosti rómskych kováčov sa presviedčame aj na rôznych podujatiach
v súčasnosti. Mnoho znalostí si pred stáročiami priniesli z Indie, kde malo spracovanie železa vysokú úroveň. Zlievačskú zručnosť nadobúdali Rómovia už pri ryžovaní zlata, ktoré používali na výrobu farebných predmetov. Zlievaním vedeli
spracovať najtvrdšiu oceľ, ktorá bola nevyhnutná pri výrobe zbraní a do mnohých bolo treba odlievať strelivo. Aj kráľ Matej Korvín poznal ich dobrú prácu
a preto im udelil rôzne výhody už v roku 1487. Jeho nástupca na tróne —
Vladislav II. Jagelovský vydal skupine Tomáša Polgára listiny, na základe ktorých
sa mohlo 25 rómskych kováčov spolu so šiatrami pohybovať voľne po krajine
a vykonávať svoje remeslo, kde chceli. Táto skupina bola tiež v službách uhorského biskupa v Pécsi, pre ktorého vyrábali náboje do muškiet, delové gule
a inú výzbroj.
V tomto období bolo už
rozšírené aj odlievanie
veľkých zvonov do zvoníc
alebo kostolov.
Jelšava sa už v 16. storočí
stala populárnym miestom výroby zvonov. Rómski taviči medi a cínu na
Zemplíne, v Gemeri a na
Jelšave využívali techniku, ktorá sa nazýva rómsky bilarel.
Ešte začiatkom minulého
storočia sa tomuto remeslu venovalo takmer
40 rodín a zvony vyrábali
na objednávku a vozili aj
do zahraničia.

Zvonce a zvončeky
Zatiaľ, čo výroba kvalitného zvona si
vyžadovala prácu viacerých zručných
pomocníkov, odlievanie zvončekov
bolo jednoduchšie.
Ešte jednoduchšia však bola výroba
plechového zvonca kovaného zo železného plechu zvládol aj jeden zvonkár počas zimy ako doplnkovú podomácku remeselnú výrobu a doplnkové
zamestnanie v horských a podhorských
oblastiach. Vyznačený tvar zvonca
majstri vystrihli z hrubšieho plechu, prinitovali k nemu uško na upevnenie koženej
pásky zvonka a srdiečka na koženej šnúrke zvnútra a plech vytepali a zakrivili do
potrebného tvaru.
Zvončeky, ktoré mal na krku dobytok, boli v minulosti nevyhnutnosťou, pretože
keď sa niekedy zatúlal, našli ho podľa zvuku zvonca, ktorý sa ozýval pri jeho pohybe. Zvonce slúžili aj na to, aby vyplašili divokú zver, ktorá striehla na dobytok.
Viete, že?





Kolompo – je názov pre väčší tepaný zvonec pre dobytok
Čengero – menšie liate zvončeky pre kozy a ovce

Kampanológia je veda, ktorá za zaoberá výskumom a výrobou zvonov
a odborník, ktorý sa zaoberá zvonmi sa volá kampanológ.

Ilustrácia na opačnej strane: Martina Kráľovičová (10 rokov), ZŠ a MŠ Hrabušice
Fotografia vľavo dole: Reprodukcia kresby zvoncov rómskych zvonkárov. Zdroj: Michal Bársony
Fotografia vpravo hore: Odlievaný zvonček z dielne Chartikano—
občianske združenie. Foto: Stella Hanzelová
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Kotlári
Najstaršia známa písomná zmienka o rómskych kotlároch v Európe
je z roku 1350. Kočovní rómski kotlári sa vyskytovali aj na území Uhorska. Kalderaši (z rumunského Caldarare—kotol) patria ku kočovným Rómom, ktorých spájalo kotlárske remeslo. Kotlári na svoju prácu používali mäkšie kovy (meď,
neskoršie aj hliník). Najviac ich pôsobilo na východnom Slovensku
a v mediarskych hámroch v Šariši,
na Zemplíne a v Abovskej župe
(Košice, Spišská Nová Ves, Levoča). V roku 1900 kotlárstvo zažívalo rozkvet - sú záznamy o 36 kotlárskych dielňach. Vyrábali sa
hlavne predmety do kuchyne,
a to kotle pre domácnosť, panvice na pečenie, kovové riady —
taniere, džbány, misy, taniere, či
poháre.
Kotlárske remeslo malo dva základné postupy výroby predmetov – tepanie
a vyklepávanie. Vyklepávanie: „Do tvrdého dreva sa dlátom prehĺbila jama, na
ktorú sa položil medený plech. Drevenou palicou, alebo dreveným kladivom sa
citlivo od kraja ku stredu udieralo na plech, ktorý sa formoval do podoby vyhĺbeniny v dreve a len menšie časti boli prikované alebo privarené za tepla,“ opísal postup výroby pedagóg Michal Bársony.
Výroba kotla — tepanie: Používal sa hrubší plech, ktorý sa formoval opačným
postupom – tepaním od stredu k okrajom tak, že plech sa strednou časťou položil na klát upevnený v zemi. Koniec sa zakončil zarovnaním a zakrivením plechu

dovnútra, čím vznikol typický
lem. Pri výrobe kotla asistovali
aj ženy alebo staršie deti, ktoré
ručnými mechmi udržiavali
veľký oheň. Samostatnou kapitolou bola výroba plechových
zvoncov a zvončekov pre dobytok, ktoré vyrábali spravidla
z mosadze alebo zo železného
plechu.
Sláva kotlárov po 1. svetovej
vojne príchodom továrensky
vyrábaných produktov pre
domácnosť upadla a časť
majstrov sa preorientovala na
opravu kotlárskych produktov
(plátanie, fľakovanie, cínovanie) alebo na výrobu umeleckých výrobkov.
Viete, že?



remeslo niekdajších róm-

„V ďalekej krajine, kdesi za tretím morom, čnela
k nebu vysoká, suchá hora. A pod tou neplodnou holinou stála chalupa kotliara Chalderasa.
Každý deň od svitu do mrku sa z jeho stavania
ozýval buchot kladív. To on, kotliar, vyklepával
medené plechy a stláčal ich do okrúhlych kotlov. Dlhé roky tepal červenú meď, vyrábal kotly
a predával ich kupcom.“
(Úryvok z rozprávky M. Húževku
Kotliar a Runi, vládkyňa podzemia)

skych kotlárov sa často
premietlo aj do ich priezvisk – Kotlár a dlhodobo bolo rozšírené najmä
v oblasti Spiša.

Ilustrácia na opačnej strane: Frederik Badžo (16 rokov), ZŠ a MŠ Stráne pod Tatrami
Fotografia vľavo: Kotlár vo svojom typickom kabátci Zdroj: archív Rómskeho inštitútu, n. o.
Fotografia vpravo: Kalderaš—kotlár pri práci Foto: http://svenko.net/
img/costume_folk/kelderasha_man_19.jpg
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Šnúrkarky
Tkaniu sa Rómovia priučili približne
pred viac ako 150 rokmi od domáceho obyvateľstva a veľmi rýchlo
z neho spravili jednu z ďalších možností skromného zárobku.

na koncoch vypálili
silným žeravým drôtom alebo klincom
a drevo medzi nimi
vybrali nožíkom. Medzi
štrbinami sa potom
v strede vypálili otvory. Cez štrbiny i otvory
sa pretiahli nite, čím
vznikla dvojitá osnova.
Jeden koniec nití bol
priviazaný o pevný predmet, druhý, ktorý sa stkával, mala tkáčka okrútený okolo pása. Vertikálnym pohybom krosienok sa osnova striedala a preťahovala
priečnou niťou pomocou krátkeho drievka.“ podrobne opísala tkanie etnografka Elena Horváthová.

Na tkanie šnúrok bolo potrebné mať
nielen nite (väčšinou konopné), ale
aj jednoduché „krosienka“. Rómky
nite dostali alebo ušetrili z iných materiálov a krosienka si vyrobili, alebo
o ich výrobu museli požiadať. Krosienka mávali podľa potreby rôznu
veľkosť. „Miesto pre pozdĺžne štrbiny
„Otec sa poškrabal za uchom a riekol: „Nuž čo, spravím dcére krosienka a naučím ju
robiť šnúrky.“ Ako povedal, tak aj spravil. Odrezal kúsok dosky, vyšúchal ho tak, aby
bol hladký, vystrúhal doň pozdĺžne otvory a vedľa každej škáry vyvŕtal ešte po jednej
dierke. Keď bol so všetkým hotový, povedal: „Tak, Dajra, krosienka máš hotové. Ešte
do nich navlečiem nitky a naučíme ťa tkať pekné šnúrky.

Rómski muži vyrábali aj povrazy a laná. Dokonca aj ešte pred 50 rokmi žili v Čechách a na Morave majstri, ktorí sa venovali tomuto remeslu. Pevné laná
a povrazy boli potrebné pri stavbe domov či pri prácach v lese.

Aj tkanie postupne vytlačila strojová výroba a rómski majstri si museli hľadať iný
zdroj obživy.

Deň čo deň sedel otec pri Dajre a učil ju tkať šnúrky. Netrvalo dlho, dievča všetkému
porozumelo. Hoci nevidelo, jeho prsty tak šikovne narábali s krosienkami a drievkom
na prevliekanie nitky, akoby malo oči celkom zdravé. O niekoľko mesiacov by sa už
nebol našiel nikto taký, čo by sa Dajre v tkaní šnúrok vyrovnal. Hneď jej bolo lepšie. Už
nesedávala doma opustená ako predtým. Chodili za ňou ľudia a nosili jej nitky.

V súčasnosti tak, ako rastie záujem o rôzne umelecké remeslá, rastie aj záujem
o cigánske tkanice, ktorých použitie sa stalo módnym doplnkom. Cigánske tkanice sa predávajú v umeleckej výroby, či prostredníctvom internetu. Ich výroba
je súčasťou rôznych krúžkov ručných prác, kurzov alebo aj hodín na výtvarnej
výchove.

„Sprav nám, Dajrička, šnúrky. A urob také pekné, ako si spravila včera našej susedke.“
„Dajrička, usúkaj mi mocný povraz,“ prišiel za ňou kováč, „potrebujem priviazať nové
mechy.“
Prišiel i tehliar: „Vedela by si, Dajra, usúkať z motúzov poriadne lano? Staré sa mi roztrhlo, a teraz nemám čím zdvíhať tehliarsky stôl.““
(Úryvok z rozprávky M. Húževku Slepá šnúrkárka)

I

lustrácia na opačnej strane: Natália Kanalošová (7rokov), ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka, Palín
Foto vľavo: Rómska šnúrkárka pri práci Zdroj: Archív Rómskeho inštitútu, n.o.
Foto vpravo: Populárne cigánske tkanice v súčasnosti Zdroj: http://
www.sashe.sk/Slovaktraditions/detail/ciganske-tkanice
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Hubári
Halušky s hubami (recept)

Zber húb a lesných plodov je nielen tradičný
spôsob obživy, ale aj ďalšie „remeslo“, ktoré
Suroviny:
Rómovia dokonale ovládajú. Huby boli najmä
 huby
v minulosti významnou zložkou stravy mnohých
 hrubá múka, zemiaky
Rómov. Šikovné rómske gazdinky dokázali na cibuľa, masť
variť z húb rôzne jedlá: polievky, omáčky, gu čierne korenie, červená papláše, vyprážané bedle. Neskôr sa zber
rika
 vegeta, soľ
a predaj húb a ďalších lesných plodov stal aj
významným zdrojom obživy, ktorý, ako jeden
Príprava:
z mála, pretrval dodnes.
Umyté huby pokrájame a prevaríme vo vode. Scedíme, dáme
do studenej vody a hríby necháme
odkvapkať. Pokrájame dve veľké
cibule, opražíme na masti do zlatista, pridáme huby, korenie, červenú
papriku, vegetu, soľ a podusíme. Po
10 minútach podlejeme teplou
vodou, aby sa nepripálili. Medzitým
si pripravíme z piatich veľkých zemiakov cesto na halušky. Zemiaky
postrúhame, pridáme múku, dolejeme trochu vody a všetko spolu
dobre premiešame. Do vriacej osolenej vody hádžeme halušky. Uvarené halušky vyberieme do misky,
do ktorej pridáme udusené huby
a spolu pomiešame.

Známi rómski hubári žijú v okolí Tatier alebo na
Záhorí. Medzi najznámejších záhoráckych hubárov patria hubári a najmä hubárky
z Plaveckého Štvrtka. Už dlhé desaťročia predávajú nazbierané huby na trhoviskách
v Bratislave. Musia prejsť skúškami a mať úradné oprávnenie na predaj. Rómovia vždy museli rozumieť prírode, vedieť, ako huby rastú,
ako ich treba zbierať, aby sa nezničilo podhubie, v akom čase ich zbierať atď. Väčšina
z nich sa učila hubárskemu remeslu od svojich
rodičov a starých rodičov. Jednou z nich je
Danka Zemanová z Plaveckého Štvrtka. Na
časy, keď sa ako dieťa učila hubárčeniu a na
svoje zážitky z dospelosti spomína takto:

„Zbierať huby ma učil môj otec a starý otec.
Naši predkovia boli považovaní za veľkých
Autorka receptu: I. Klempárová
špecialistov. Ľudia im dôverovali a uznávali ich
(Romaňi tavľarďi – Rómska kuchár- ako dobrých hubárov. Veľa nás naučil aj jeka)
den starý pán zo Studienky. Nebol Róm, ale
správal sa k nám, akoby bol náš. Ďakujem mu
Chan Devleha! — Dobrú chuť!

za všetko, čo ma naučil. Mal vyše 90 rokov, keď ešte chodil s nami zbierať huby.
Na huby chodieval bosý, aby neublížil podhubiu a poznal najlepšie miesta, kde
huby rástli. Naučili sme sa, že najlepšie huby rastú, keď je spln mesiaca. Tá žiara
mesiaca priam akoby vyťahovala huby zo zeme. Huby zbierajú Rómovia
v Malackách, vo Vysokej na Morave na celom Záhorí, ale na trhovisku
v Bratislave predávame len my, z Plaveckého Štvrtka. Už ako deti sme chodili
predávať. Nosili sme ich v nošiach, v takých veľkých batohoch. Kedysi ľudia kupovali celé batohy a zavárali ich. Ráno o štvrtej sme šli na hríby, na vlak na šiestu a o siedmej už sme boli na trhu. Teraz cestujeme autom.
Máme veľa zákazníkov, ktorí nás roky poznajú a veria nám. Mala som jedného
zákazníka, ktorý sa ma pýtal, kde nájde huby na Záhorí. Povedala som mu presne, úprimne, kde nájde tie miesta a on tam šiel a na druhýkrát prišiel a ďakoval
mi. Našiel tam plno húb. Už je odvtedy tridsať rokov a stále sme kamaráti. Mám
dvadsaťpäť vnukov. Učím ich zbierať huby, najmä cez prázdniny, keď nemusia
ísť do školy, chodia niektorí so mnou, ale nechcú predávať ako my. Chcú chodiť
do školy a vyučiť sa inému remeslu.“
Ilustrácia na opačnej strane: Kristián Lakatoš (16 rokov), ZŠ a MŠ Selice
Fotografia: Danka Zemanová (vľavo) s kamarátkou na trhovisku Miletičova v Bratislave Foto: Monika Horváthová
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Koniari
Počuli ste už o najstaršom trhu koní
na svete? Už v roku 1685 sa v malom anglickom Appleby obchodovalo s hospodárskymi zvieratami.
Dnes je to miesto dvojtýždňového
stretávania sa tisícok koní, kočovníkov a ľudí z rómskych komunít. Zaručene tam na jednom mieste uvi„Stáli raz vedľa seba dve chalupy, v prvej býval díte najzaujímavejší výber koní, trh
bohatý gazda, v druhej Róm Pepi. Pepi často vecí pre kone, ale aj maringotky
aj okolitým gazdom všelijako pomáhal, lebo
a karavány od výmyslu sveta.
poznal zeliny a vyznal sa v liečení. Veru neraz
zachránil gazdinám bravca, teliatko či kravku
pred uhynutím...“

Gazda robil Pepimu zle, no ten ho prekabátil.
Raz potajme „vytiahol z vrecka hľuzu z masliaka
a dal ju vrancovi schrúmať.“ Potom ukázal
gazdovi, že s koňom je to vážne, lebo zuby od
masliakovej hľuzy celkom očerneli.
„Ak chcete, gazda, kúpim koňa od vás. Škoda
ho je dať zdochnúť a len tak zakopať. Zarežeme ho a my, Rómovia, si ho po kúsku uvaríme.
Gazdovi sa to nakoniec zazdalo, súhlasil. Bol
rád, že mu Pepi dal za koňa aspoň sto korún.
Ešte mu i pomohol dotiahnuť vranca až k jeho
chalupe. Asi o tri hodiny sa koňovi uľavilo. Mas-

Rómovia a kone odjakživa patrili
k sebe. Kone boli ich neodmysliteľní sprievodcovia pri kočovaní krajinami a preto ich Rómovia dobre
poznali a vedeli sa o ne starať. Ku
kočujúcim Rómom patrili obytné
vozy, ktoré si zhotovovali tak, že na
základný voz prirobili konštrukciu
z vetví a upevnili na ne veľkú
plachtu alebo rohož. Kôň bol ich
verným pomocníkom a považovali
ho za priateľa — preto Rómovia
„konské mäso väčšinou nejedli,“
upozornila česká historička Eva
Davidová.

liakovú hľuzu už strávil, bolo po nemoci,“ a tak
ho Pepi so ženou potme odviedol konskému
handliarovi: „Ten im ho vymenil za druhého, ba
Na Slovensku skupina kočovných
im ešte priplatil , a ráno už stál v Pepiho šope
Rómov—Lovárov (z maďarského
nový pejo.“
(Úryvok z rozprávky M. Húževku Figliar Pepi)

„ló“ - kôň) využívala svoje znalosti,
vedela kone liečiť, 'omladzovať'
staré kone bylinkami, či inými

'čarami' - praktikami, aby ich potom lepšie predali na jarmokoch.
Priekupníci koní — handliari patrili k najbohatšej skupine kočovných Rómov. Za
získané peniaze nakupovali zlato, šperky, lepšie sa obliekali.
Rómovia, ktorí žili polokočovným životom (v zime žili na jednom mieste) sa takýmto praktikám vyhýbali a okrem starostlivosti o vlastné kone sa starali aj o kone sedliakov. Na Slovensku takého skupiny polokočovných Rómov boli v oblasti
Prešova, Topoľčian i Nitry. Rómske vozy, kočovný spôsob života i konské priekupníctvo sa skončilo v roku 1959, keď v bývalom Československu začal platiť zákaz
kočovného spôsobu života. Ak by ste však chceli kočovať, navštívte anglické
Appleby a počas trhu si tom tam vyskúšajte.
Ilustrácia na opačnej strane: Lukáš Kuchár (14 rokov), Základná škola Veľký Šariš
Fotografia vľavo: Kôň ako dôležitý pomocník rómskeho tehliara. Zdroj: archív Rómskeho inštitútu, n.o.
Fotografia vpravo: Kúpajúce sa kone na Trhu koní v anglickom Apple14
by (Appleby Horse Fair) Autor: Deben Dave

Tehliari
Hlina je ďalší prírodný materiál, ktorý sa postupom času stal základom obživy
mnohých rómskych rodín., hoci tehliarstvo nepatrí k pôvodným remeslám, s ktorými Rómovia prišli z Indie. Najprv sa stávali pomocníkmi pri stavbe domov, no
pred 150 rokmi však už toto remeslo dokonale ovládali a stalo sa zdrojom obživy
mnohých rómskych rodín.
Rómovia vyrábali jednoduché nepálené tehly—vaľky tam, kde boli na to vhodné podmienky — hlavne ílovitá
pôda. Tehly boli náhradou za chýbajúci kameň a tak boli aj dobrým
tovarom na predaj.
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Kvôli tejto sezónnej práci si tam
často vytvárali aj prechodné bydliská. Na výrobu vaľkov potrebovali len drevenú formu, hlinu, ktorú
miesili so slamou a riedili vodou.
Stačila im na to jama, v ktorej
vhodnú zem očistenú od rastlín
a koreňov polievali vodou, miesili
šliapaním bosými nohami. To im
trvalo niekoľko hodín: „Hlina bola
vypracovaná vtedy, keď vytiahnutá noha zostala čistá,“ popisuje
ich prácu etnografka Emília Horváthová. Pridávali nasekanú slamu a touto hmotou plnili formu
a potom ju vyklopili a buď nechali
voľne usušiť, alebo vkladali do
pece a vypálili. Vypaľovanie tehál
robili tak, že z nich „postavili“ pec.
Dávali však pozor, aby sa tehly
vzájomne nedotýkali. Vnútri rozlo-

žili slabý oheň, ktorý ich najprv vysušil a potom ich silnejším ohňom vypálili.
Šikovná skupina tehliarov dokázala denne vyrobiť okolo 500 kusov tehál. Neskôr
si z vaľkov začali Rómovia stavať už iba vlastné domčeky, lebo po 2. svetovej
vojne väčšina rómskych tehliarov si našla prácu v nových tehelniach. Domy
z vaľkov však ešte aj v súčasnosti nájdeme v mnohých osadách na strednom
a východnom Slovensku.
Viete, že:



Keď približne pred 60 rokmi vo východoslovenskej obci Kendice (okres
Prešov) sa tamojší Rómovia zamestnali v neďalekej tehelni, rozhodli usadiť
v jej blízkosti, aby nemuseli za prácou dochádzať. K prvým domom pribúdali ďalšie, ktoré sa stali základom osady Tekeriš, kde v súčasnosti žije cca
280 obyvateľov.

Ilustrácia na opačnej strane: Daniel Kacvinský (9 rokov), Základná škola Fričovce
Fotografie vľavo a vpravo: Domček tehliara a rodina tehliara pri nakladaní tehál. Zdroj: archív Rómskeho inštitútu, n.o.
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Kolotočiari
Časť kočovných Rómov sa hlavne v minulosti venovala aj akrobacii, predvádzaniu cvičených zvierat alebo bábkoherectvu. Neskôr sa z niektorých stali aj
prevádzkovatelia cirkusov a kolotočov.

Večer pri kolotočoch
Bolo už šesť hodín a v tábore pri kolotočoch bolo
živo, Všetci sa snažili, aby bolo všetko pripravené,
keď sa o siedmej otvorí.
„Počuješ Katici, už spustili kolotoče!“
„Musia ich spustiť, aby zistili, či všetko riadne funguje. To robia každý večer pred otvorením. Pozri,
tam ide ocko! Počkaj tu, spýtam sa ho, či sa
môžeš povoziť.“
Katici už sedela na najkrajšom koni. Bol celý natretý na strieborno, s čiernou hrivou, ktorá bola taká
dlhá, že sa Katici nemusela držať ničoho iného,
len jej. Lena vysadla na žirafu s dlhočizným krkom.
Kolotoč sa dal do pohybu a z hracej skrinky sa
ozývala populárna La Paloma. Muž, ktorý kolotoč
obsluhoval, ho nechal ísť viackrát dookola. Katici
si s pôžitkom predstavovala, že je princezná na
ceste za svojím princom.
(Úryvok z knihy Katariny Taikon, Katici)

Kolotočiari putovali cez hody, dožinky, vinobrania až na jarmoky. Ich
príchod bol dlho očakávaný najmä
u detí a mládeže. Starostovia ich
vítali a boli radi, že prišli spraviť
v mestách zábavu. Boli vtedy vážení. Priestory dostávali v centrách
miest. Stávalo sa, že starosta nechal
kolotočiarov v meste zadarmo, ak
im, napríklad, niekoľko dní pršalo
a nezarobili ani korunu.
Väčšina rómskych kolotočiarov prišla kedysi na Slovensko z Nemecka
a Česka. Ich práca sa v mnohom
podobala práci cirkusantov. Aby
zarobili, museli putovať po celej krajine a veľakrát aj za hranicami svojich domovov a tvrdo pracovali.
Muži šoférovali, rozkladali šiatre,
opravovali a obsluhovali kolotoče,
ženy predávali lístky, varili, prali, starali sa o deti.
Často sa venovali aj vešteniu. Dobrý
kolotočiar bol opravárom, údržbárom i obchodníkom. Kolotočiari začínali sezónu v apríli a končili kon-

com novembra. Počas zimy bolo potrebné kolotoče udržiavať a renovovať.
Tradícia tohto remesla sa prenášala z generácie na generáciu. Medzi také patrí
aj rodina Františka Sajka z Levíc. Začínali približne v roku 1865 ako komedianti
s cirkusom po celej Európe. O tridsať rokov nadviazali na činnosť bábkovým divadlom, s ktorým cestovali po širokom okolí. A v tridsiatych rokoch minulého storočia k nemu pridali aj kolotoče.
Za zlatý vek kolotočiarov považuje obdobie od sedemdesiatych rokov do roku
1989. Konkurencia v práci kolotočiara je veľká. Napriek snahe ponúkať návštevníkom stále lákavejšie atrakcie, kolotočiari hovoria, že záujem o kolotoče
a lunaparky je stále menší a menší.
Ilustrácia na opačnej strane: Peter Oláh (10 rokov), Nizkoprahové centrum Snina
Ilustrácia vľavo: Reprodukcia Heinricha Eickmanna z roku 1901: Cigánsky cirkus (Sinti Rómovia) s ťavou
a opicou. Zdroj: http://www.ebay.de/itm/Heinrich-Eickmann-Zigeuner-Zirkus-Kamel-Affe-Sinti-RomaGypsy-Fahrendes-Volk-/150654524427
Ilustračná fotografia vpravo: http://www.publicdomainpictures.net/
view-image.php?image=51285&picture=carousel-kone v Bratislave
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Šperkárky
V Múzeu rómskej kultúry v Brne nájdeme aj rozsiahlu zbierku šperkov s takmer
400 exponátmi. Od októbra 2016 do konca apríla 2017 sú prezentované na výstave Poklad Rómov—Amare somnaka (Tajomstvo rómskeho šperku).

Rosa Taikonová

Pôvodní rómski šperkári vychádzali zo znalosti práce s kovmi — a toto remeslo si
odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Šperkárstvo a výroba rôznych drobných
vecí z kovu bola pôvodne vedľajšou výrobou kotlárov a kovotepcov. Náušnice,
prívesky, náramky, prstene, ale aj gombíky ako súčasť odevu majstra boli aj
znakmi príslušnosti k danej skupine. Nosenie šperkov bolo pre kočovných Rómov
praktickým spôsobom úschovy, ale aj poukázaním na príslušnosť k bohatšej skupine ľudí. Zároveň Rómovia verili, že v šperkoch je skrytá ochranná sila. V šperkoch spred stoviek rokov sa veľmi silno prejavoval aj odkaz na pôvodnú domovinu. Zlato bolo spájané s kultom slnka a striebro s mesiacom. Tvar polmesiaca
mali aj typické náušnice v podobe stupňovitých vejárikov. Typické boli tiež mincové šperky — minca pripomínajúca tvar slnka bola nositeľom a šťastia.
So zánikom potreby remesiel v minulom storočí niektorí majstri svoju zručnosť preorientovali do umeleckej práce s kovom. Niektorí novodobí šperkári sa inšpirujú
rómskym folklórom, no väčšinou idú novou cestou.

Švédska rómska výtvarníčka Rosa Taikonová (nar. 1926), sestra spisovateľky Katariny
Taikon, sa preslávila výrobou šperkov zo striebra. Jej predkovia patrili k Rómom—
Kalderašom (Kotlárom). Jej otec tiež pracoval s kovom. Rosa mala prvú výstavu v roku
1966 a odvtedy vystavovala takmer na celom svete. A ako sa naučila robiť so striebrom?
„Keď som mala 35 rokov, tak mi zabili brata. A medzi švédskymi Rómami nebolo nikoho,
kto by takú prácu vedel robiť. Ale ja som si ju chcela vyskúšať. Vyrobila som niekoľko
vecí, šla s nimi do umeleckej školy a ukázala som ich človeku, ktorý tam bol rektorom.
Ukázala som mu to a povedala som: „ Som Rómka. Nemám žiadnu školu. Mám tridsaťpäť
rokov. Do školy som chodila len dva roky, keď som už bola stará. Nikdy som nenarábala s
ceruzkou. Nikdy som nič nepísala, nemám žiadne skúšky, urobila som len tieto veci.“
A ukázala som mu, čo som urobila. „No, dobre! Môžeme ju vziať do školy!“ A mne sa roztriasli kolená.“
(Úryvok z rozhovoru s rómskou šperkárkou, Romano džaniben, 3-4/2001)
Ilustrácia na opačnej strane: Kristián Lakatoš (16 rokov), ZŠ a MŠ Selice
Fotografia vľavo: Poklad Rómov. Pozvánka na výstavu. Zdroj: Múzeum rómskej kultúry, Brno
Fotografia vpravo: Rosa Taikon na konferencii v roku 2012. Autor: Jonas Hallqvist Zdroj: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_Taikon_and_Domino_Kai,_%
22Romska_jubileumskonferensen%22_12_March_2012.jpg
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Výroba a oprava hudobných nástrojov
Koncom 19. storočia sa uskutočnil veľký súpis Cigánov/Rómov v Uhorsku.
Z 36 000 Rómov bolo vyše 4 000 muzikantov. Hrali hlavne na strunové hudobné
nástroje, ako skupiny chodievali hrávať na dedinské panské dvory, a tak sa museli vedieť postarať aj o to, aby husle, cimbal, viola, gitara, boli vždy v poriadku. Aký
by to bol v minulosti muzikant, keby sa nevedel postarať o svoje husličky?
K najstarším a najjednoduchším hudobným
nástrojom, s ktorými prišli Rómovia do Európy, bola drumbľa. Tvorí ju kovový rámik
v tvare podkovy a v strede má zachytenú
pružinu, na ktorú sa brnká prstom. Kvalitná
drumbľa je dielom šikovných kováčov.

Na výrobu cimbalu bolo treba veľmi kvalitné drevo - modrý smrek, buk, biely smrek,
len vtedy bude vydávať dobrý zvuk. Dnes
sa už na jeho výrobu špecializujú firmy
hlavne v Maďarsku a Rumunsku, no odhaduje sa, že dobrí opravári sú aj na Slovensku už len asi dvaja-traja. Najznámejším
rómskym cimbalistom v súčasnosti je umelecký vedúci orchestra Cigánski diabli Ernest Šarközi.
Aj na výrobu huslí treba dobré javorové
a smrekové drevo, má byť staršie ako 80
rokov a sušiť by sa malo najmenej 10 rokov.
V Žiranoch pri Nitre donedávna žil rómsky
huslista Jozef Bihári, ktorý ešte koncom
minulého storočia vyrábal drevené hudob-

né nástroje (husle, violy, basy a cimbaly),
ktoré zároveň zdobil.
V súčasnosti je situácia iná, ako bola pred
sto rokmi, profesionálni rómski umelci majú
drahé hudobné nástroje svetových značiek. Opravu hudobných nástrojov im zabezpečujú iní majstri alebo firmy.

Róm sa narodil so sláčikom v ruke:

 Kto

má desatoro huslí, nemusí byť ešte

dobrý hudobník.

 Aký hudobník, také husle.
 Dobrému hudobníkovi stačia jedny husle,
ale tie nedá z ruky.

 Hrá každý, ale iba ten, komu boh nadelil,
je skutočný hudobník.
(Goďaver lava phure Romen —
Múdre slová starých Rómov)

Ilustrácia na opačnej strane: Andrea Karičková (15 rokov), ZŠ J. Bilčíkovej, Budkovce
Fotografia vľavo: Primáška Cinka Panna (1725) na dobovej kresbe. Autor: Greguss Imre
Zdroj: http://www.pipeclub.sk/cinka-panna-article-20-35.aspx
Drumbľa. Zdroj: http://tastoduo.webnode.sk/products/drumbla-prapredok-dnesneho-akordeonu/
Cimbal. Autor: Jeffmatt (English Wikipedia, 16.03.2006) Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Hammerdulcimer.jpg
Ilustračné fotografie vpravo: Postup pri oprave gitary. Autor: Matt Kappenman Zdroj: http://massstreetmusic.com/blogs/news/11407597322
repair-spotlight-gypsy-braces

Pomoc a podpora
Na obrazovej časti katalógu spolupracoval Rómsky inštitút — Roma Institute, n.o., ktorý do publikácie bezplatne poskytol fotografie z archívu PhDr.
Emílie Horváthovej, DrSc., zakladateľky romistiky na Slovensku.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2016.
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