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Vždy, keď máme v občianskom združení Jekhetane-Spolu príležitosť, snažíme sa verejnosti ukázať Rómov, ktorí
sú bežnou súčasťou spoločnosti, no nie je o nich počuť.
V prvom vydaní knihy Odsúdení na spolunažívanie v dobrom sme vám takýchto ľudí, nielen Rómov, predstavili. Pre
spoločnosť, i pre mnohých Rómov, sú neviditeľní. Som preto
rád, že máme možnosť v takomto predstavovaní a zoznamovaní sa pokračovať.
Policajt, profesionálny vojak, módna návrhárka, učiteľka a mnoho ďalších patria medzi profesie, ktoré bežne
vykonávajú Rómovia. Som preto rád, že sa rozhodli podeliť
o svoj životný príbeh aj s verejnosťou a pozitívne tak zviditeľniť bežných Rómov v súčasnom negatívnom obraze, ktorý
v spoločnosti stále pretrváva.
Roman Čonka

„Príbeh každého človeka
je zaujímavý, treba ho len
zaujímavo interpretovať,“
hovorí režisér a filmový
producent Jozef Banyák.
Jeho životný príbeh
predstavilo verejnosti
Dokumentačno-informačné
centrum rómskej kultúry
Štátnej vedeckej knižnice
v Prešove pri príležitosti
Svetového dňa Rómov.

Jozef Banyák:
Vyrastal som ako
dvojitá menšina
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Z akého rodinného prostredia pochádzate?
Môj otec pochádzal z Podunajských Biskupíc, matka
z Dunajskej Lužnej. Rodičia vyšli z podobných rodinných
pomerov, moji obaja dedovia boli kováči. Otec v tomto remesle pokračoval v takom modernejšom duchu. Podnikal.
Dokonca aj za socializmu, keď sa v šesťdesiatych rokoch
trošku uvoľnilo ovzdušie, bolo možné „polopodnikať“.
Vyrábal kováčske umelecké výrobky, jeho firma mala 100
zamestnancov. Vtedy sa najviac preslávila rómska kováčska
práca.
Z obidvoch strán to teda boli rómske rodiny, ale veľmi
integrované, v susedstve vážené. Svoj etnický pôvod som
si nijako zvlášť neuvedomoval, vyrastal som ako dvojitá
menšina. V Podunajských Biskupiciach sa pred rokmi rozprávalo prevažne po maďarsky. Keď som nastúpil do školy,
nevedel som slovo po slovensky. Starší ľudia si pamätajú,
že sa písala aj národnosť, nielen štátna príslušnosť. V rodnom liste mám národnosť maďarskú.

Ako vnímate svoje rómstvo?
Rómska komunita sa dnes trápi chudobou. Tento negatívny
znak sa mňa našťastie nikdy nedotkol. Musím zdôrazniť
jedno. Moje rómstvo som vnímal celý život v zmenách.
Nedá sa povedať, aké to je byť Rómom. Aké je byť Rómom
pre pubertiaka, ktorý pociťuje rasizmus navôkol? Reaguje
na to tak, že zatĺka. K rómskej národnosti som sa prvýkrát
prihlásil ako desaťročný. Chodil som do výberovej triedy. V Podunajských Biskupiciach viedli pravidelné štatistiky,
kto je Róm. Prišla do triedy zástupkyňa a opýtala sa: „Kto
tu je Cigán?“. Po krátkej chvíli som zdvihol ruku ako jediný.
Prišiel som domov a povedal som: „Mama, v škole sa
pýtali, kto je Cigán. Tak som sa prihlásil.“ „Ale, prosím ťa
pekne, načo si sa hlásil na také hlúposti?“ Ja som povedal,
prvý a poslednýkrát v živote: „Som hrdý na to, že som Cigán.“ Bohvie, kde som to počul. Lebo je to úplná hlúposť.
Dnes viem, aká je to hlúposť byť hrdý na to, keď ma nejaký
etnológ zaraďuje do nejakej etnickej skupiny.

Pochádzate z kováčskej rodiny. Viete kuť?
Kujem železo kým je horúce, ale v inej forme. Ako dieťa
som sa hrával na kovadline, potom som to nerozvíjal. Môj
prvý ročníkový film, keď som študoval réžiu na Vysokej
škole múzických umení, bol z tohto prostredia. Volal sa Posledný oheň a bol to príbeh kováča, ktorý naposledy zapáli
vo vyhni oheň. Nakrúcal som to v dielňach, kde môj otec
šéfoval, a kde pracovala polovica rodiny. Hlavnú úlohu mi
zahral otcov strýko.

Mali ste kvôli rómskej príslušnosti nejaký problém?
Nikto ma kvôli mojej etnicite neutláčal. Sem tam nejaký
hlupák na mňa zakričal: „Ty, Cigán!“. Ale inak nie. Uzavretosť vytvára akéhosi nepriateľského ducha. Niekto neznámy
vždy naháňa strach. Človek, keď ide autom a vidí popri
ceste rómsku osadu, tak má predstavu ako v horore, že
keď tam príde, tak ho určite zabijú, rozrežú a zjedia. Zažil
som veľa ľudí, ktorí sa čudovali, keď prišli do osady, akí milí
ľudia tam žijú.

Koľkými jazykmi hovoríte?
Dohovorím sa po maďarsky, anglicky, nemecky a španielsky. S rómčinou som sa stretával častejšie v detstve,
než neskôr. Prišlo obdobie, keď naša veľká rodina začala
hovoriť menej po rómsky. Hlavne tí mladší z rodiny. Navyše
do širokého príbuzenstva sa dostávali aj Nerómovia, takže
etnológ by mohol vysledovať v našej rodine proces asimilácie. Rómstvo v našej rodine bolo skôr vo vzájomnom pocite
rodinnej súdržnosti.
Pre mňa je veľmi podstatné porozumenie s ľuďmi bez ohľadu na etnickú príslušnosť. Keď dôjdem do Južnej Ameriky,
tak sa tam cítim od prvej chvíle ako doma. Toto by malo
byť asi aj hlavným cieľom ľudskej komunikácie.

Pochádzate z oboch strán z kováčskych rodín. Prečo práve filmová réžia?
Dieťa je neposedné, v škole vykrikuje, snaží sa ostatných
zabávať, občas je z neho triedny šašo. Niečo podobné
zastihlo aj mňa. Na škole to využil aj môj učiteľ, pán
Hudec, a dosť skoro ma vzal do divadelného krúžku. Tam
sa v dieťati veľmi ľahko vytvorí predstava, že bude hercom.
Šiel som na gymnázium s jasným rozhodnutím, že idem
študovať herectvo. Zhruba po dvoch rokoch mi došlo, že
táto cesta nebude až taká jednoduchá. V puberte nastala
fáza nízkeho sebavedomia, hľadal som, čo by som mohol
robiť. Mal som staršieho spolužiaka, ktorý úspešne uro-
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bil prijímacie skúšky na VŠMÚ, na réžiu. Našťastie to bol
gauner. On ma veľmi inšpiroval. Povedal som si, keď takýto
gauner spravil skúšky, tak tam idem aj ja. Keď som sa rozhodol, že idem týmto smerom, tak som sa vrhol na všetky
časopisy, denne som navštevoval knižnicu a hltal som
všetky informácie o filmoch. Dva roky som sa pripravoval
na skúšky. Keď už réžiu študujete a nie ste babrák a máte
chuť ďalších tridsať rokov bojovať o každý projekt, tak sa dá
robiť táto profesia.
Režírujete známych slovenských hercov. Ako vás
vnímajú v kombinácii režisér Róm?
Málokedy dochádza k dôležitej konfrontácii, pokiaľ to nie
je vyslovene táto téma. Prvú rómsku tému som robil až po
štrnástich rokoch praxe. Svedčí to aj o istej kultúre prostredia, v ktorom som sa pohyboval. Keď som mentálne
dospel a vyhrabal sa z tej pubertiackej frustrácie, tak nebol
problém na túto tému s kýmkoľvek rozprávať. Veľmi rád
som pripravoval trapasy ľuďom, ktorí v spoločnosti nadávali na hnusných Cigánov. Vždy som sa ich opýtal, čo máš
proti mne? Ich reakcie boli skoro rovnaké. Ty si iný Róm,
hovorili. Táto konfrontácia k ničomu neviedla. Človek, ktorý
už vysloví taký predsudok, nestojí za to, aby sa s ním táto
téma ďalej rozvíjala. Podstatné je ľudské stretnutie v iných
rovinách. Rómske rozprávky som točil v rokoch 1994 1995, zobral som to ako veľmi cennú príležitosť. Dovtedy
sa v mojom okolí nič také nenaskytlo. Myslím, že tie rozprávky mali veľký ohlas.
Asi najznámejšou je rozprávka Zlatý hlas.
Zlatý hlas začal vznikať asi pred 15 rokmi. Ešte pred ďalšími asi 15 rokmi som začal písať projekt Panna Cinková.
Tento projekt bol príliš náročný pre tých, ktorých som oslovoval. V roku 2000 som už bol z toho unavený a povedal
som si, škoda týchto motívov. Tak som tie motívy prepísal
do tejto rozprávky. Na rozdiel od spisovateľa, ktorý keď sa
rozhodne napísať knihu, tak si sadne a píše bez ohľadu na
to, či ju niekto chce alebo nechce, filmár nemôže. Dostal
som možnosť natočiť rozprávku, tak som priniesol taký
námet, aby bol zaujímavý. Postupne som pašoval do toho
motívy Panny Cinkovej. O pár rokov po Zlatom hlase ma
znovu oslovili producenti na Pannu Cinkovú, ale prepísali
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scenár takým spôsobom, že som im len predal námet.
Veľmi sa k tomu filmu nehlásim. Nemá veľa spoločného
s pôvodným zámerom.
Okrem rozprávok a televíznych inscenácií produkujete aj dokumentárne filmy. Zaoberali ste sa aj
témou rómskeho holokaustu.
Dokument V útvare (2014) vznikol na objednávku k výročiu
rómskeho holokaustu. Tam som si uvedomil, že je to špecifická téma. Na rozdiel od židovského holokaustu je strašne
málo filmového materiálu. Robiť dobový dokument bez
archívnych filmových materiálov je dosť hlúposť. V najhoršom
prípade z toho vznikne hraný dokument, ktorý zas neuznávam. Spoločne s René Lužicom, spoluautorom scenára, sme
sa rozhodli urobiť to prostredníctvom rodiny, ktorej člen zažil
tieto vojnové trápenia. Celé to obdobie až do súčasnosti sme
ukázali, kam to vlastne viedlo, spoločenský vývoj od holokaustu, do akej miery sa líši a čo z týchto hlúpostí zostalo v medziľudských vzťahoch. Točili sme rodinu Cinovcov. Myslím si, že
takýmto spôsobom sme spojili minulosť so súčasnosťou.
Majú televízie a médiá záujem o rómsku tému?
Nedá sa povedať, že by televízia nemala záujem. Aspoň
v oblasti filmu. Dokonca v jednom období bol filmový trh
až presýtený. Bol tu hraný kinofilm Cigán, ktorý režíroval
Martin Šulík, a tiež množstvo dokumentov. Takže táto oblasť
je zdokumentovaná. Aj film Všetky moje deti bol z veľkej
časti rómskou tematikou. Za posledné roky som skoro každý rok urobil jeden dokument na túto tému vďaka drobnej
dotácii z Úradu vlády SR a mojim dlhoročným kontaktom
v televízii. Treba to zobrať veľmi konkrétne. V Slovenskej televízii sú dnes ľudia, ktorí majú pre túto tému porozumenie
a dávajú tomu pomerne dostatočný priestor. Boh ochraňuj,
aby nejaká rómska téma prenikla do komerčných televízií.
Hoci jedna výnimka bola pred rokmi, keď som pre Markízu
nakrúcal jediný program s názvom V tieni. Bola možnosť
pre televíziu natočiť seriózny dokument. Jedna časť bola
o spisovateľke Elene Lackovej. To bol jeden z prvých filmov,
ktorý hovoril o rómskom holokauste.
Je rozdiel v prístupe, ak pracujete na rómskej
téme?

V dokumentoch, ale aj v hraných filmoch, sa veľmi
programovo snažím ukázať Rómov v iných situáciách,
než ich obyčajne ukazujú televízie – chatrče a medzi nimi
behajúce nezbedné, najlepšie holé, deti. Sociálna tematika
pri rómskom etniku je najvážnejšia. Je veľmi podstatné
ukazovať kroky, ktoré vedú k zlepšeniu, a ktoré sa snažíme
všetci dosiahnuť. Ja mám psiu povinnosť toto ukazovať nie
preto, že to vidím aj v dnešnom vývoji, ale ja som v tom
vyrástol. V Podunajských Biskupiciach boli dve rómske
štvrte, ktoré pred mojimi očami zmizli. O tom sníva celá
naša spoločnosť. Bolo to ešte počas Československa a išlo
to dobrým smerom aj inde. Bohužiaľ, spoločenské zmeny to
zvrátili o pár krokov dozadu. Vo filme Krok za krokom som
vzal sedem príkladov, kde sa dá očividne vystopovať, kam
išla tá podpora. Vo filme Čavale sú ukazované talentované malé deti, z ktorých, ak sa nič katastrofické nestane,
vyrastú veľmi schopní členovia našej spoločnosti. A to treba
ukazovať.
Poznáte rómskych režisérov a rómske filmy zo zahraničia? Nakrúcali ste aj v zahraničí?
Tieto filmy som objavoval postupne. Filmy o Rómoch neboli
každodenné. Hodnotím ich rozlične, podľa spracovania.
Tony Gatlif je so svojimi filmami výnimočný, úplne iný je
Kusturica a iný je zas film Cigáni idú do neba. Na Slovensku to bol film Ružové sny, ktorý mal obrovský ohlas a bol
to krásny film. Tieto filmy majú obrovskú zásluhu, ukazujú
rómsku komunitu a spoločnosť v tých pomeroch, v ktorých
existuje. Negatívny dopad týchto filmov je v tom, že ukazujú rómsku komunitu ako niečo izolované. Ako izolovanú
spoločnosť, svojskú, ktorá žije svojím spôsobom, a akoby
to tak malo aj navždy zostať. To sa prieči mojej povahe,
pretože ja považujem za najdôležitejšiu otvorenosť. Čím je
zaostalejšia spoločnosť, tým viac sa segreguje. A tým viac
segreguje aj majorita. Ja si myslím, že hlavnou úlohou ľudí,
ktorí prekonajú túto bariéru, by mala byť otvorenosť a spájanie sa s ľuďmi, ktorí sú navonok iní, ale sú to absolútne
nepodstatné rozdiely.
Vždy keď je možnosť, tak vezmem kameru, štáb a idem
do zahraničia. Nakrúcal som od Rakúska po USA. Boli to
cestopisné filmy. Niekoľko rokov som sa venoval pozícii pomocného režiséra. V deväťdesiatych rokoch, keď sem prišiel
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Hollywood nakrúcať veľkofilmy, ma oslovili. Robil som
na filme Dračie srdce, Kull dobyvateľ a na iných veľkých
filmoch, kde sme točili aj v zahraničí. Okolo roku 2000
som točil reportáže z Hollywoodu. Snažili sme sa stretnúť
s hviezdami a niečo zaujímavé s nimi natočiť. Nakrúcal
som aj film o španielskych Rómoch, bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Po vstupe do Európskej únie veľa vecí vyriešili.
Neboli tam klasické rómske osady, ale mestské štvrte. Vtedy
tam býval ešte slovenský herec Roman Luknár, on nás
sprevádzal filmom.
Ste prísny režisér?
Nie som prísny režisér a mnohí mi to často vyčítajú. Producenti, dramaturgovia. Musel by som sa premáhať a vydržal
by som asi päť minút tváriť sa prísne. Je to obrovské šťastie
robiť takúto robotu.
Rozhovor vznikol 22. apríla 2015 v rámci podujatia „Živé
knihy“, ktoré organizuje Štátna vedecká knižnica v Prešove,
Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry. Rozhovor viedla Erika Godlová a Zuzana Paľuchová.
Prepísal a upravil: Roman Čonka
Foto: ŠVKPO
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Rómska kaplnka (miestni
ju nazývajú kostolom)
v Pečovskej Novej Vsi, malej
obci za okresným mestom
Sabinov, píše už svoju
20-ročnú históriu. Stavať ju
začali 8. septembra 1995,
kedy bol posvätený základný
kameň. Presne o rok nato
bola vysvätená aj hotová
kaplnka. Podľa archívnych
materiálov bol hlavným
dôvodom výstavby kaplnky
fakt, že miestnych Rómov
do obecného kostola púšťať
nechceli. A keďže bohoslužby
mali dovtedy len pred
miestnymi bytovkami v osade,
rozhodli sa pre vlastný
„kostolík“.

Dvadsať rokov
vo vlastnej kaplnke

Dvadsať rokov vo vlastnej kaplnke

Nástenka pri vstupe do kaplnky ukazuje najdôležitejšie
okamihy jej histórie. Základnú finančnú čiastku na stavbu
venoval Biskupský úrad v Košiciach, nemecká náboženská organizácia Kirche in not, ale aj švajčiarska Nadácia
Solon. Všetky stavebné práce zrealizovali svojpomocne
miestni Rómovia. Kaplnku zasvätili sv. Márii Goretti.
„Svojho času tu bol pán dekan Vojtech Kmec, staručký
kňaz, ktorý sa staral o celú farnosť a chodieval aj k Rómom. Skrze neho a vtedajšieho starostu vznikol nápad
postaviť Rómom kaplnku. Priamo v osade. On tu pôsobil
niekoľko rokov. Potom sa tu vystriedali ďalší dvaja kňazi.
Boli prakticky nútení, aby chodili aj sem,“ hovorí súčasný
správca farnosti Miroslav Turčík.
Na tejto farnosti pôsobí zatiaľ len rok. „Ťažko povedať, či sa
za dvadsať rokov niečo zmenilo. Možnože tie deťúrence dorástli a tie ženy, ktoré sa starajú o kaplnku, boli vtedy deti.
Asi pán dekan Vojtech Kmec ich dušu tak povzbudil, že im
to ostalo dodnes. Sú naozaj takí, ktorí majú po šesťdesiatke
a sú tu medzi nimi. Vtedy boli tridsiatnici – štyridsiatnici,“
hovorí.
Vedia spolu vychádzať
Do rómskej časti obce vedú dve cesty - asfaltová i poľná.
Z oboch smerov je to však do osady kus cesty. „Na rozdiel
od iných dedín tu nevidím nejaký veľký problém medzi
Rómami a majoritou. Sú aj takí v obci, ktorí ich automaticky odmietnu a povedia, že sem nepatria. Ale Rómovia sú
tu. Nažívajú spolu tak, že vedia vychádzať,“ opisuje situáciu
mladý kňaz.
Rómovia príliš do obecného kostola nechodia. Staršie
správy hovoria o tom, že tam neboli vítaní, ľudia z majority ale do rómskej kaplnky prídu. „Z dediny do rómskeho
kostola ľudia prídu už len preto, lebo tu býva svätá omša
v sobotu a tí, ktorí majú doma chorých alebo idú do práce,
prídu v sobotu sem. Rómovia si zvykli na to, že tento kostol
je ich, postavený pre nich, a preto sú iba tu,“ vysvetľuje M.
Turčík. Rómske deti podľa jeho slov chodia počas školského
roka denne okolo kostola v obci, no vnútri neboli. „Chlapci
miništranti, ktorých učím, majú deväť rokov a boli prvýkrát
v kostole v dedine. Oni vyrástli tu, v tomto prostredí, v tomto kostolíku, takže ho berú za svoj,“ dodal.

11

Správca
Andrej Červeňák má 64 rokov a pozná každý kameň
kostolíka. Výstavba totiž bola pod jeho vedením, keďže v
murárskom remesle sa vyzná. „Ja mám od kostola plány,
všetko som postavil, od základov až po strechu. Mali sme
jedného kaplána, ktorý nám deväť rokov nedal kľúče od
kostola. Nechcel, aby sme tam niečo robili. Dlažbu pred
kostol som dal z vlastnej iniciatívy. Dostal som od neho
vynadané, prečo to robím,“ spomína si. Kaplnka je z jednej
strany doslova „nalepená“ na obvodovú stenu bytového
domu. „Je tam špinavá stena, lebo nám zatekalo od strechy. Ale už to opravíme,“ teší sa A. Červeňák.
Vyučený murár nie je, no štyridsať rokov robil na stavbách.
„Mal som takých majstrov, pri ktorých som získal murárske schopnosti,“ hovorí. Aj keď už je na dôchodku, okolo
kaplnky je stále dosť práce. Svojho nástupcu však nemá,
z piatich detí sú štyri dcéry. „Mám štyridsaťročného syna,
ale chýbajú mu zručnosti a nemá o to veľký záujem. Do
kostola chodí, ale k správcovstvu ho to neťahá.“
Nový správca je v nedohľadne, aj keď v osade žije podľa
jeho slov 600 ľudí. „Neviem, ako to dopadne. V osade nepoznám nikoho, kto by to po mne prevzal. Do dedinského
kostola sme nechodili, len keď bol sobáš alebo sme krstili
deti. Modliť sme sa tam nešli. Odkedy tu máme kostol, asi
sto ľudí z osady tu ešte nebolo. V sobotu na omši tu máme
50 – 60 ľudí,“ vyrátal. Podľa jeho slov to je s vierou v osade
asi tak pol na pol.
Do dediny nechodí
„Do dediny teraz už veľmi nechodím, len keď potrebujem
niečo vybaviť alebo idem pre dôchodok. Tu v osade mám
dosť práce. Mám už svoje roky. Spolunažívanie v dedine
je výborné. Mám viac kamarátov v dedine ako v osade.
Každý ma tam pozná,“ opisuje Červeňák spolunažívanie
v obci.
Okrem toho, že je správcom kostola, už 25 rokov je aj
miestnym vajdom. Po zmene starostu však nevie, či sa jeho
funkcia zachová. „Kedysi bola pri obecnom úrade 12-členná skupina, ktorá rokovala s obcou o tom, aké potreby
majú Rómovia. Teraz je nový starosta, tak neviem, či ma
odvolá. Najväčšia požiadavka Rómov je riešenie bývania.
Mladí chcú nové bývanie, nelegálne stavby si chcú ich maji-

Andrej Červeňák

Dvadsať rokov vo vlastnej kaplnke

telia zlegalizovať. Pred dvadsiatimi rokmi tu boli drevené
chatrče, dnes sú tu murované domy,“ hovorí.
Podľa jeho slov sú Rómovia v obci prospešní. On sám
posledné roky pred dôchodkom pracoval na obecnom
úrade. „Išiel som do predčasného dôchodku, lebo práce už
nebolo. Od roku 1969 som nastúpil do podniku a pracoval som tam v kuse do roku 2000. Od roku 2000 som bol
zamestnancom obecného úradu. Nie ako brigádnik, ani
ako aktivačný pracovník, ale riadny zamestnanec. Rómovia postavili v obci požiarnu zbrojnicu, amfiteáter, vynovili
centrum obce.“
Do vlastných radov
K rozhovoru o budúcnosti Rómov, o rómskej problematike
sa pripojil 63-ročný Andrej Kuča.
„Voda mi vzala dva domy, teraz som postavil tretí. Nikto
mi naň nedal žiadne korunky,“ povedal Andrej Kuča. Aj on
sa už 20 rokov stará o miestny kostolík, no márne hľadá
nasledovníka. „Ak už niekto dá peniaze na výstavbu, dom
by si mal ten človek zachovať. Starať sa oň. Aby mal v ňom
čisto,“ upozornil. V osade býva od narodenia, a najprv
býval v obecnej bytovke. „Odišiel som preč. Videl som, aké
rodiny tam bývajú. Za mnou potom odišli aj ďalšie rodiny,
ktoré chceli žiť poriadne. Teraz máme svoje domčeky,“
hovorí. Andrej má osem vnúčat a chce pre ne lepšiu budúcnosť. „Chcel by som, aby mali nejaké vzdelanie, aby sa
niečo naučili.“
Text a foto: Roman Čonka
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Rodinu si založil ešte pred
dvadsiatkou. Dnes je otcom štyroch
detí. On sám pochádza z piatich
súrodencov. Aj keď ho škola
v mladosti veľmi nebavila, ako otec
rodiny si popri zamestnaní dokončil
vysokoškolské vzdelanie. Ladislav
Duda zo Sabinova hovorí, že ceste
k vzdelaniu predchádzala vždy iná
motivácia.

Ladislav Duda:
Vzdelanie mi dalo iný rozhľad

Ladislav Duda: Vzdelanie mi dalo iný rozhľad

Ako je to so vzdelávaním Rómov v Sabinove?
Privítal by som, aby v mojom okolí bolo viacej vzdelaných
Rómov. Hodnotový rebríček Rómov je ináč postavený ako
u majority. Vzdelanie je na opačnom konci a veľmi veľa
v komunite neznamená. Je to zmýšľaním. Treba do vzdelávania zapájať hlavne rodičov, aby deti v tomto podporovali.
Vieme, aké sú názory v komunitách na vzdelanie – vyštuduje školu, čo z neho bude, aj tak nebude mať prácu. U nás
sú iné hodnoty – rodina, deti.
Rodinu si zakladal skoro. No napriek tomu si
porušil hodnotový rebríček. Aká bola teda cesta
k vzdelaniu?
Vyrastal som v rómskej komunite v Sabinove, zaujímal som
sa o futbal. Prihlásil som sa do futbalového klubu, kde som
bol v kontakte s majoritou. Na základnej škole ma učivo
príliš nelákalo. Ale keď som dovŕšil štrnásť rokov, tak mojou
motiváciou k ďalšiemu vzdelaniu bolo to, že som nechcel
byť v družstve čiernou ovcou. Nechcel som byť ten, ktorý
má len základnú školu. Ostatní budú na strednej škole a ja
nebudem na žiadnej. Po základnej škole som preto šiel
študovať na odborné učilište.
Neskončil si však len s výučným listom.
V Sabinove sa stále rozprávalo, že nie je človek z rómskej
komunity, ktorý bude mať nejaké vzdelanie, ktorý chce študovať,
ktorý bude mať maturitu. Priamo zástupca školy, do ktorej som
chodil, hovoril, že v Sabinove nie je Róm, ktorý by dokázal
ukončiť maturitu. Vtedy som sa postavil a povedal som, že
taký človek je, len potrebuje možnosť študovať. Keďže som mal
ukončené učňovské vzdelanie, prihlásil som sa na dvojročnú
nadstavbu, aby som získal maturitu. To sa mi aj podarilo.
Ako to bolo so zamestnaním?
Začal som ako asistent terénnej sociálnej práce. V tom čase
mohol robiť asistenta aj človek bez vzdelania. Terénnym
pracovníkom mohol byť ten, kto mal maturitu. Po nejakom roku som sa práve kvôli maturite dostal na pozíciu
terénneho pracovníka. Postupom času sa však upravovali
aj kritéria na terénnych sociálnych pracovníkov. Maturita
už nestačila, bolo potrebné mať titul v odbore. Na jednej
strane ma to opäť posunulo k tomu, že pôjdem na vysokú
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školu, aby som si prácu udržal, na druhej strane som sám
cítil potrebu doplniť moju niekoľkoročnú prax sociálneho
pracovníka aj odborným vzdelaním. V roku 2007 som
nastúpil na vysokú školu.
Najprv ťa motivovali spoluhráči z futbalu, potom
to bolo zamestnanie. Už v tom čase si bol otcom
štyroch detí. Dá sa zvládnuť štúdium popri rodine
a práci?
Pracoval som ako terénny sociálny pracovník a chcel som
si zvýšiť kvalifikáciu. Zmenili sa aj podmienky na výkon tejto
práce, a keďže som si chcel udržať zamestnanie, tak som
šiel študovať smer, v ktorom pracujem. Učil som sa doma
popri štyroch deťoch. Nebol čas na to, aby som sa učil
cez deň, iba v noci, keď spali. Zvládol som to a školu som
ukončil.
Čo na tvoje štúdium hovorila rodina a okolie?
V rodine som mal podporu. Hovorili, že konečne niekto
z rodiny má vysokoškolské vzdelanie. Čo sa týka okolia,
niektorí sú radi, že mám vysokú školu, iní závidia. Po
vysokej škole človek získa prácu a má lepšie možnosti na
uplatnenie.
Čo ti dalo vzdelanie?
Dostal som iný rozhľad. Veci, ktoré som predtým denne
riešil, som našiel v teórii, ktorú sme sa učili. No nie vždy
sa teória zhoduje s praxou. Prvé tri roky som študoval
spojený odbor – sociálnu prácu a zdravotníctvo, kde som
získal dôležité informácie o rôznych typoch ochorení, o ich
príčinách, ale aj o prevencii. S tým sa sociálni pracovníci
v teréne bežne stretávajú. Vysoká škola mi pomohla dostať
pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Tým, že som získal titul,
mám určité výhody aj u zamestnávateľa. Je väčšia akceptácia v komunite, aj v majorite.
Čo vlastne rieši sociálny pracovník?
Riešime rôzne problémy, od záškoláctva, zdravotných
problémov, finančnej oblasti až po bývanie. Poskytujeme
poradenstvo, doprovod, sprevádzanie klienta. Pre deti
robíme voľnočasové aktivity, s rodičmi pracujeme na tom,
aby sme predišli záškoláctvu.
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Pomáha ti v práci rómsky jazyk?
Pomáha. Po rómsky rozprávam od narodenia doma
aj v komunite. Tak som bol naučený. V okrese Sabinov
hovoria Rómovia po rómsky. V iných lokalitách sa snažia
jazykom prispôsobiť majorite. Poznám veľa vyštudovaných
Rómov, ktorí po rómsky nevedia. Poznám aj takých, ktorí
sa za to hanbia. Priznajú síce, že vyrastali v rómskej rodine,
no jedným dychom dodajú, že rómsky nevedia. Bolo by to
čudné, ak by tradičný Angličan z tradičnej anglickej rodiny
tvrdil, že anglicky nevie. Sú Rómovia, ktorí svoju identitu
skrývajú.

ťažko a zverejňovaním toho negatívneho médiá burcujú
ľudí k napätiu.

Prečo?
Tých dôvodov môže byť viac. Aj keď bývam v majoritnej
časti mesta, so svojimi deťmi doma rozprávam rómsky. Aj
tú najmenšiu, dvojročnú dcéru, učím rómsky, lebo je to dôležité. Rómovia sa dohovoria po celom svete. Ak stretnem
Róma v Indii alebo v Číne, tak sa s ním porozprávam po
rómsky. Pre dieťa je to preto plus vedieť aj materinský jazyk.

Prečo to neovplyvnilo aj iných z komunity?
Neviem. Ja som sníval o tom, že budem futbalista a budem
chodiť po turnajoch. V družstve bol ešte jeden Róm, ktorý
ma do mužstva pritiahol. On tiež ukončil odborné učilište
a dôvodom bolo to, že bol v kruhu majority.

Darí sa Rómov v tvojom okolí zamestnať?
Už ako dieťa som si uvedomoval, že otec a mama chodili
do práce a čakali každý mesiac na výplatu. Narodil som
sa dvanásteho v mesiaci, čiže v čase výplaty. Keď som mal
narodeniny, čakal som na rodičov, lebo som vedel, že bola
výplata a dostanem darček. Všetci v mojom okolí pracovali.
Po revolúcii však prišli o zamestnanie. Aj o tie najhoršie
práce, ktoré vykonávali. Robili hrobárov, smetiarov. Majorita vzala Rómom aj lopatu a krompáč. V dnešnej dobe
si nájsť zamestnanie je veľmi ťažké. A zvlášť pre Rómov,
ktorí majú nízku alebo žiadnu kvalifikáciu. Problém je aj
v predsudkoch a tiež diskriminácii. Sú zamestnávatelia,
ktorí Róma proste nezamestnajú.
Mal si skúsenosti s predsudkami?
Určite sa každý stretol s predsudkami, či už v reštaurácii,
na úrade, v autobuse. Žijeme v Európe a majorita si musí
uvedomiť, že sme tu a že sa musíme naučiť spolu žiť. Buď
sa to naučíme, alebo budeme vychádzať zle. Predsudky
boli, sú a budú. Človek, ktorý s Rómami pracuje, sa na vec
pozerá ináč ako ten, kto Rómov osobne nepozná a názor
si vytvára len cez médiá. Tam pozitívne príklady nájdete len

Aký bol tvoj životný vzor?
Vzor som nemal. V rodine nebol nikto vzdelaný, otec
mal základnú školu, mama tiež. To, že som sa zdržiaval
medzi majoritou a chodil som s chlapcami von, tak to bola
motivácia k štúdiu a k tomu, aby som nebol čierna ovca tej
skupiny. Keby sa ma niekto v partii opýtal, kde študujem,
a ja by som neštudoval nikde, cítil by som sa trápne. Čiže
mňa ovplyvnil jednoznačne futbal.

Si vzorom pre iných?
Určite je dobré mať pozitívny vzor. V jednom projekte mám
na starosti dvoch rómskych chlapcov, ktorých pripravujem
na strednú školu. Už len to, že vidia ako žijem, že mám
auto, prácu a bývam vo vlastnom byte, je pre nich motiváciou. Vždy sa ich pýtam, či chcú zostať len v komunite,
či chcú byť závislí od rodičov, či pre nich nebude lepšie ak
vyštudujú, budú mať prácu a tým budú aj finančne nezávislí. Je to pre nich cieľ, ktorý ak budú chcieť, môžu ho
dosiahnuť. V jednom prípade je prístup rodiny ľahostajný.
Rodina druhého chlapca to vníma lepšie.
Máš rodinu, prácu aj vzdelanie. Ako vidíš svoju
budúcnosť?
Chcem pomáhať ľuďom. Kvôli tomu som šiel študovať.
Dostal som aj ponuku zo školy, či nechcem byť interným
doktorandom, čím by som mohol učiť aj na vysokej škole.
Je to však časovo náročné pre človeka, ktorý má svoju
rodinu, deti. Keby som bol mladší, tak určite do toho idem.
Ale nehovorím, že to možno neskúsim.
Text a foto: Roman Čonka

Aj napriek skromným pomerom
bolo vzdelanie v ich rodine
prioritou. Svoju kariéru venovala
práci s malými deťmi v materských
školách. Ak by však mala opäť
osemnásť rokov a možnosť vybrať
si svoj smer, rozhodla by sa pre
umenie, spev a divadlo. Edita
Kovářová.

Edita Kovářová:
Viem, čo chcem a čo treba
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Prečo si sa rozhodla stať učiteľkou?
Lebo mám rada deti. Niekedy v druhom ročníku na základnej škole mi to napadlo po prvýkrát. Vždy som mala rada
deti. Taktiež som rada spievala. Už od 3 rokov som mávala
mini-koncerty pred rodinou, spievala som ťažké piesne od
Pilarovej a Vondráčkovej. Chcela som byť buď speváčkou,
alebo učiteľkou.
To si bola dosť mladá, priam až malá. Už vtedy si
mala skúsenosti s deťmi?
Iba s deťmi z rodiny. „Požičiavali“ sme si domov mojich malých bratrancov, strýkových synov, na celý deň. Pre mojich
rodičov to nikdy nebola záťaž, bola to radosť, hrali sme sa
s nimi, chodili na prechádzky. My sme už boli veľkí a moja
mama aj otec mali pekný vzťah k malým deťom. Videla
som to doma, určite ma to ovplyvnilo.
Keď si skončila základnú školu, rozhodla si sa študovať na Strednej pedagogickej škole v Prešove.
Čo ti táto škola dala a čo ti vzala?
Skôr mi vzala. Ale naučila ma základy práce s deťmi.
Dodnes je to veľmi konzervatívna, prísna a náročná škola.
Stále sa drží niektorých, pre mňa nie celkom pochopiteľných
zásad, zavedených pred mnohými desaťročiami. Skončila
som túto školu pred tridsiatimi rokmi a stále sa tam nič
nezmenilo. Hovoria to aj dnešné študentky. Získala som tam
negatívny vzťah k športu. Vyžadovalo sa, že každý musel byť
nadaný na všetky športy, na gymnastiku, aj na loptové hry.
Nie každému to vyhovovalo. Väčšina dievčat pred hodinou telesnej výchovy plakala v šatni. Báli sme sa učiteľa, aj
požadovaných výkonov. Ja som tam išla nie kvôli športu, ale
kvôli tomu, že som sa chcela naučiť kvalifikovane pracovať s
deťmi. Ak by nás boli učili pohybové hry s deťmi, bolo by to
prospešnejšie. Na škole bolo pár kvalitných učiteľov, napr.
učitelia na hudobnú výchovu, dramatickú. Naučila som sa
mnoho zaujímavého, tešilo ma to. Tam som sa prvýkrát začala venovať hudobnému nástroju. Hrala som na husliach,
aj keď som vždy túžila vedieť hrať na klavíri. Husle mi boli
pridelené... vraj tie dievčatá, ktoré mali lepší hudobný sluch.
Musím priznať, bavilo ma to, aj keď moja sestra nebola
nadšená, keď som doma poctivo „cvičila“. Hovorila mi, nech
už prestanem, že už je to dobré.

Ako sa k výberu tvojej profesie a vôbec k štúdiu
postavila tvoja rodina? Podporili ťa?
Moja rodina vždy považovala vzdelanie za základ života.
Aj keď moji rodičia nemali možnosť vzdelávať sa, mne
a súrodencom pre to podmienky vytvorili. Moja mama nás
naučila učiť sa. Naučila nás, že ak niečo chceme, musíme
za tým ísť, nevzdávať sa a bojovať. Keď sa brat nechcel učiť,
mlátila ho aj knihou po hlave. Ja a moja sestra sme boli
učenlivejšie. Bývali sme v malom byte, v určitom období sme všetci traja potrebovali vlastné miesto na učenie.
Pamätám si, že som sa učila aj v kúpeľni, dala som si tam
stoličku a išlo to. Sestra zas mala stoličku v kuchyni, na
ktorej vyštudovala vysokú školu. Celú noc som videla svietiť
svetlo cez škáru pod dverami medzi kuchyňou a spálňou,
lebo ona sa učila. Rodičia nás podporovali vo všetkom,
čomu sme sa venovali a boli na nás vždy hrdí.
Kedy a kde si začala svoju kariéru?
Hneď po maturite som pracovala vo vidieckych materských
školách. V Červenici pri Prešove som sa po prvýkrát stretla
s prácou s rómskymi deťmi. Bolo to pre mňa šokujúce,
hlavne kvôli zlým podmienkam v materskej škole. Kúrilo
sa v peci, bola tam zima, kapacitne budova nestačila.
Rómske deti boli segregované. Ja som pracovala v rómskej
triede. Bola tam špina, deti spali na kope. Ani sme ich
neprezliekali, lebo nemali pyžamká. Ale tie deti chodili do
škôlky, aj keď predškolská výchova nebola povinná. Hneď v
druhej materskej škole som bola riaditeľkou. Bolo to v obci
Bretejovce, kde neboli žiadne rómske deti. Vlastne som tam
Rómov ani nevidela.
Vedeli miestni ľudia, že v ich škôlke šéfuje Rómka?
Vlastne sa ma to nikdy neopýtali. Myslím si, že im bolo jedno,
či som Rómka alebo nie. Nikdy som s tým nemala problém,
ale nikdy sa ma na to nikto nepýtal. Ak sa niekto aj niekedy
spýtal, vždy som povedala - áno. Nebolo a nie je pre mňa
podstatné, či som Rómka alebo niekto iný či je. Neposudzujem ľudí podľa toho, kto čo je, ale podľa jeho vlastností.
Skúsenosti teda máš aj s výchovou nerómskych detí.
Dva roky po ukončení strednej školy som sa vydala a odišla
z Prešova do Piešťan. A odtiaľ zas do Čiech, do mesta
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Prostějov. Tam som sa venovala iba nerómskym deťom.
K rómskym som sa vrátila až v roku 1993. Opäť v Prešove, kde som začala pracovať v Nadácii pre rómske dieťa,
bola som programovou riaditeľkou vzdelávacích centier
pre rómske deti a ich matky. Niekoľko takýchto centier som
založila v Prešove a jeho okolí. Bolo to v rokoch, keď sa po
revolúcii rušilo množstvo dovtedy existujúcich materských
škôl. Rómske deti nemali kam chodiť a nikoho to nezaujímalo. Tieto deti jednoducho ostali bez povšimnutia, bez
možnosti prípravy na vstup do základnej školy. Vzdelávacie
centrá sa po niekoľkých rokoch stali súčasťou materských
škôl. Ukázali spôsob ako je možné kvalitne pracovať
s rómskymi deťmi aj ich rodičmi zároveň. Dnes sa k takej
metodike uberá moderná pedagogika.
Vidíš nejaký rozdiel v prístupe k predškolskej
výchove pred tromi desaťročiami a dnes?
Všeobecne sa dá povedať, že sa pohľad na prácu v materskej škole mení. Mnoho vecí, ktoré boli dobré vtedy, keď
som začínala, sa posunulo ďalej, nové metódy a formy
práce sú samozrejme prínosom pre deti. Veľa zmien však
súčasne vedie niekedy k chaosu. Nové štátne vzdelávacie
programy... Niekedy mi to pripadá ako hra so slovami.
Podstatou je to, že pedagóg by mal byť takou osobnosťou,
ktorá dokáže pracovať s každým dieťaťom s láskou.
Inkluzívne vzdelávanie je správnou cestou vzdelávania.
Pozitívne vplýva na obe strany. Medzi deťmi problém ne
existuje. Je veľmi dôležité angažovať do vzdelávania všetkých rodičov. Nemyslím iba rómskych, ale aj nerómskych.
Predchádzať predsudkom je potrebné od začiatku vzdelávania, už v materských školách. Spoločnými aktivitami
rodičov a detí sa to môže dariť. Nesmieme však zabúdať na
kľúčovú úlohu osobnosti učiteľa.
Čo je pre prácu učiteľky v materskej škole najdôležitejšie?
Pre mňa je najpodstatnejšie, aby každá učiteľka mala
materský vzťah k deťom. Moja osobná filozofia je, že
ak chceme, aby sa deti v škôlke cítili dobre, musíme im
nahradiť mamy na tú dobu, keď sú ich vlastné v práci. Ak
to učiteľka takto necíti, nemala by pracovať v materskej
škole. Škôlky musia byť rodinného typu, potom môžeme
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deti posúvať tam, kam chceme. V mojej súčasnej triede sú
z môjho prístupu niektoré mamičky milo prekvapené. Mali
viac skúseností s autoritárskym a direktívnym prístupom
niektorých učiteliek. Som presvedčená, že materská škola
má byť stále o hre, o tom, aby sa tam deti cítili príjemne,
ako doma. Chceme sebavedomé a zdravé deti, pripravené
na vstup do základnej školy a do života.
Vráťme sa k rómskym deťom a spolupráci s rómskymi rodinami. Aké máš s týmto skúsenosti?
Nespomínam si, že by niekedy rómske rodiny odmietali spolupracovať. Vždy pristupujem k rómskym rodičom
úprimne a beriem ich ako rovnocenných partnerov, čo mi
zas oni oplácajú rovnako. Obracajú sa na mňa so svojimi
problémami, dôverujú mi. Keď som viedla vzdelávacie
centrá, vždy tam (najprv iba dve hodiny, potom viac) boli
aj mamy detí a učili sa, ako s deťmi pracovať. Dostávali aj
spoločné domáce úlohy. Mnohým týmto mamám som otvorila oči ako sa venovať deťom doma. Stali sa úspešnými,
našli si aj prácu. S obľubou k nám chodili aj oteckovia a
spolupracovali. Asi po 10 rokoch existencie tieto vzdelávacie centrá zanikli, začlenili sa do siete existujúcich materských škôl, takže deti sa mohli postupne integrovať.
Aký je vekový priemer mamičiek tvojich detí?
Naše rómske mamičky sú vekovo medzi 25 - 35 rokmi.
Nepamätám sa, že by som mala v skupinách tínedžerské
mamičky. Dnes už môžem povedať, že som učila 2 generácie – mamičku, ktorá mi teraz nosí svoje deti alebo vtedajšie mamičky sú dnes babičky a nosia mi svoje vnúčatá.
Učila a vychovávala si deti rómske a nerómske.
V čom vidíš rozdiely?
Teraz mám triedu, kde sú rómske, slovenské aj čínske deti,
a tak mám možnosť pozorovať ich interakciu a porovnávať.
Myslím si, že v niektorých prípadoch potrebujú nerómske
deti intenzívnejšiu pomoc ako rómske. Totiž, väčšinou sú to
deti, ktoré nemajú súrodencov, sú jedináčikovia. Navyše,
aj život v materiálnom dostatku, ba až prebytku, im nie
je celkom na úžitok. Potom sa dívam, aké sú tie rómske
deti životaschopné, aké sú aktívne. Ako sa vo vzájomnej
komunikácii dokážu naučiť pre ne cudzí slovenský jazyk.
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Edita Kovářová: Viem, čo chcem a čo treba

Ako príde porozumenie, keď sú spolu. Nemajú problém
podať si rúčku, spať vedľa seba, hrať sa, hovoriť každé iným
jazykom, a predsa si porozumieť. Autoritu si tu získava
ten životaschopnejší. V citovej rovine sú na tom približne
rovnako. Mojou výhodou je, že ovládam slovenčinu aj
rómčinu, takže nemám problém sa s deťmi dorozumieť a
v učení jazyka napomáhať. A zažívam aj vtipné „hlášky“
takýchto detí. Napríklad, keď mi príde rómske dievčatko
povedať, že sa nemôže učesať, lebo nemá kangľu (hrebeň).
O vtipné situácie nie je núdza pri žiadnych deťoch, naozaj
sa vo svojom živote zabávam.
Si v kontakte aj s inými učiteľkami predškolskej
výchovy, ktoré sú Rómky?
Bohužiaľ, za celú svoju prax som sa stretla iba s jednou
učiteľkou v materskej škole, ktorá pracovala v Hanušovciach
nad Topľou. Poznám však veľa rómskych asistentiek, boli veľmi kvalitné, no žiadna nemala potrebnú kvalifikáciu. Myslím
si, že kvalifikácia by nemala byť podmienkou výkonu tejto
profesie. Poznám tie ženy, boli to všetko inteligentné Rómky,
ktoré odvádzali skvelú prácu a rada na ne spomínam. Aj
v súčasnosti u nás pracuje úžasná pedagogická asistentka,
ktorá žiaľ končí, lebo bola prijatá pre potreby projektu.
Pre štúdium na vysokej škole si sa rozhodla až po
takmer pätnástich rokoch praxe. Čo ťa motivovalo?
Pociťovala som potrebu posunúť svoju prácu aj niekde
inde. Získať viac aj teoretických poznatkov z oblasti vzdelávania. Chcela som pôsobiť aj v iných inštitúciách, a to by
bez vysokoškolského vzdelania bolo ťažšie.
To sa ti aj podarilo a zmenila si kariéru, aj keď len
na istý čas.
Dostala som zaujímavú ponuku pracovať ako národná
koordinátorka v projekte, ktorý sa skrátene volal MRK I.
Bola to pre mňa výzva. Zvažovala som, či na to stačím.
Napokon som sa rozhodla pre tento projekt a neľutujem.
Myslím, že sa mi podarilo do celého toho obrovského projektu pre 200 ZŠ vniesť aj veľa rómskeho pohľadu. Mnohí
moji spolupracovníci totiž na začiatku ani netušili, že budú
úprimne hľadať zmysel svojich aktivít a naozaj sa začnú
zaujímať o Rómov.

Keby si dnes mala opäť osemnásť rokov a mala by si sa
rozhodnúť pre nejaký životný smer, ktorý by si si zvolila?
Keby som mala dnes osemnásť rokov, vybrala by som si umenie. Hudba je moje najväčšie potešenie, napĺňa ma a prináša
radosť. Chcela by som spievať a venovať sa divadlu. Ale ako
hovorím, iba ak by som zajtra mala zase osemnásť.
Hudbe som sa venovala odmalička, ako dieťa som spievala v rozličných zboroch. Práve keď som mala osemnásť, vzali ma spievať do súboru Šarišan. Síce táto hudba
nebola môjmu srdcu úplne najbližšia, ale bola to hudba
a v tej dobe jediná možnosť. Stále som však túžila spievať
v kapele. To sa mi podarilo, až keď som bola na materskej
dovolenke s prvým dieťaťom. Moju vlastnú kapelu, súčasnú, som založila asi pred trinástimi rokmi. Venujeme sa
džezu a džezovým úpravám niektorých rockových skladieb.
Hráme aj swingové pesničky, jednoducho také menšinové
žánre, ktoré nevypredávajú športové haly. Počúvajú nás
hudobní fajnšmekri a najradšej hrávame v malých kluboch.
A čo by si poradila dnešným mladým dievčatám,
ktoré sa práve rozhodujú, akej profesii sa budú
venovať?
Ak chcú pracovať s deťmi v predškolskom veku, poradila by
som im, aby sa samy seba spýtali, či a aký majú k deťom vzťah.
Ak ho v sebe objavia, potom si za takýmto cieľom musia ísť.
Vyžaduje to odvahu, sebazaprenie a odhodlanie. Ale nech sa
svojho sna nevzdávajú. Pre akékoľvek povolanie je potrebné
nadšenie, aby človek robil svoju prácu s uspokojením.
Určite máš aj plány do budúcnosti.
Určite chcem spievať, kým budem vládať, asi ako Hana
Hegerová. No muzikanti v kapele sú starší ako ja, tak
hovoria, že oni asi nedožijú. V pracovnej oblasti sa naďalej chcem venovať rómskym deťom v materskej škole, ale
mám aj ambíciu podieľať sa na projektoch, kde môžem
ovplyvniť vývoj politík v tejto oblasti. Rada by som zužitkovala svoje dlhoročné skúsenosti z mojej doterajšej práce.
Chcem pokračovať v aktivitách, ktoré robím aj cez svoje
občianske združenie, ale aj iné inštitúcie. Viem, čo chcem
a čo treba urobiť, aby sme deťom pomohli.
Text: Erika Godlová, foto: Roman Čonka

Pochádza z malej obce Bzenov, ktorá
je neďaleko Prešova. Na strednej
škole sa venovala ekonomickému
vzdelaniu, vysokú školu ukončila až na
druhý pokus. Prednosť dala životnému
partnerovi, no nič neľutuje. Ako sama
hovorí, nemá rada stereotyp. Aj preto
prešla viacerými profesiami. Budovala
firmu, učila v základnej škole, venovala
sa aj sociálnej práci. Dnes má svoje
pracovné miesto v Štátnej vedeckej
knižnici v Prešove, kde skúma rómsku
kultúru.

Jana Gáborová Kroková:
Vysoká škola je o tom,
ako si zorganizovať svoj čas
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Pamätáš si ešte, čím si chcela byť ako dieťa?
Chcela som byť upratovačkou, asi tak do štyroch rokov.
Potom sa to posunulo ďalej. Keď som bola staršia, chcela som byť účtovníčka, ekonómka. To mi vydržalo dlhšie,
a preto som sa po skončení základnej školy rozhodla
pokračovať v štúdiu na Obchodnej akadémii v Prešove.
Zároveň sa mi začala páčiť angličtina, a tak som štyri roky
poctivo navštevovala Štátnu jazykovú školu, kde som sa
tento jazyk naučila. A páčil sa mi natoľko, že som ho po
strednej začala študovať aj na univerzite, pretože som chcela učiť anglický jazyk a literatúru. Stretla som však lásku.
Štúdium už nebolo prioritou, ale nie nadlho. Do školy som
sa zas vrátila, tentoraz už s jasným cieľom stať sa učiteľkou.
A to som aj dosiahla, ukončila som štúdium na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity ako učiteľka primárneho
vzdelávania, čo je prvý stupeň základnej školy.
Pochádzaš z rómskej rodiny. Podporila ťa v tvojich
študijných a profesijných ambíciách?
Vyrastala som na dedine blízko mesta Prešov. Pochádzam
z rómskej rodiny a som jedináčik, súrodencov nemám.
Mama celý život pracovala ako krajčírka, otec začiatkom
deväťdesiatych rokov rozbehol drobné podnikanie a venuje
sa mu, aj keď už len sporadicky, dodnes. Vychovali ma tak,
že pre mňa bolo úplne prirodzené učiť sa, po základnej
škole ísť na strednú a pokračovať na vysokej. Pamätám sa,
že koľkokrát sme s otcom prechádzali ulicou, kde je sídlo
Prešovskej univerzity, vždy hovoril, že jeho snom je, aby
som tam študovala. Z ulice je pekne vidieť do veľkej auly,
kde sedelo vždy veľa študentov. Začala som tam študovať
a aj som štúdium dokončila. Rodičia ma chceli mať blízko,
tak som ostala v Prešove, ale musím povedať, že som na
tejto univerzite získala naozaj kvalitné a dôkladné vzdelanie.
Stredoškolské vzdelanie si absolvovala na Obchodnej akadémii v Prešove. Ako si sa tam cítila
ako Rómka?
Pravdupovediac, svoj pôvod som v tom čase ani nevnímala, nevidela som ho ani ako prekážku, ani ako výhodu.
Jednoducho, otázku rómstva som priamo neriešila. Mala
som množstvo záujmov, viac ma zaujímalo, do akých aktivít

by som sa mohla ešte zapojiť. A tak som sa dala na prácu
v školskom časopise Hermes. Hermes preto, lebo to bol
grécky boh obchodu. V tom časopise som bola šéfredaktorkou. Prispievala som článkami a vlastnou poéziou, zaujímavosťami zo sveta obchodu. Okrem toho som redigovala
príspevky ostatných redaktorov. Veľmi ma to bavilo a bola
som tam šťastná.
Ako si sa dostala k písaniu básní?
Je to vlastne taká trpko-sladká a trošku vtipná spomienka. Mali sme písomku z fyziky, polovica spolužiakov mala
ťaháky, ale pani učiteľka nachytala iba mňa, ako opisujem.
Hanbila som sa a mala som akýsi pretlak emócií. A tak
som svoje emócie vyjadrila v básni. Neskôr som zistila, že
ak sa zverím s mojimi myšlienkami, emóciami, názormi papieru, pretvorím to všetko do slov, nesmierne mi to pomáha
v živote. Dodnes mám niekde doma svoje zošity, kde som
tieto básne a krátke prozaické útvary zapisovala. Keď sa
na ne teraz pozriem, jasne vidím, že sú ešte nepoznačené
„vzdelaním“, sú to jednoduché, emotívne veci. Dnes by
som to už asi nedokázala podať tak citlivo.
Vysokoškolské vzdelanie si začínala dvakrát. Prečo
to tak bolo?
Ja mám taký pocit, že vysoká škola je o tom, ako si človek
dokáže zorganizovať svoj čas, spracovať nával informácií
a vedomostí. Myslím si, že hneď po strednej som nebola pripravená na takúto zmenu a jednoducho som to nezvládla.
No neľutujem to, nebol to stratený rok. Veľa ma to naučilo
o systéme štúdia, ale aj o mne samej. Spomínam si, ako
som prišla na zápis do tej veľkej auly, ktorú už som spomínala. Bolo nás vyše sto študentov, nikto nevedel, čo ho presne
čaká. Všetci sme na tom boli viac-menej rovnako zle. Mnoho
mojich rovesníkov sa zachovalo podobne ako ja, vysokú
školu ukončili neskôr, keď boli zrelší. Myslím si, že aj mne
nejaký ten rôčik k zrelosti chýbal. Potreba vzdelávania však
vo mne stále bola silná. Vrátila som sa o pár rokov neskôr
na tú istú univerzitu, ale začala som študovať na Pedagogickej fakulte. A to bolo presne to, čo ma napĺňalo, bavilo
a zaujímalo. Dokonca natoľko, že za svoju diplomovú prácu
som získala cenu dekanky fakulty za reprezentáciu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
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Čo na to rodina?
Samozrejme, rodičia boli prekvapení, smutní aj naštvaní.
Dnes už je to iné a sami vidia, že to bolo správne rozhodnutie. Ja sama, ak by som mohla vrátiť čas, urobila by som
to isté. Našla som lásku, začali sme budovať vzťah, manželstvo. O to krajšie to bolo potom, keď som sa do školy
vrátila a mala som možnosť svoje študijné úspechy zdieľať
s manželom. Predtým som vlastne bola sama, nemala som
sa s kým tešiť alebo smútiť. Ten druhý pokus vyšiel teda
veľmi pozitívne.
Si učiteľkou primárneho vzdelávania, teda prvého
stupňa základnej školy. Aké máš praktické skúsenosti v oblasti vzdelávania?
Študovala som externe a pracovala som ako asistentka
učiteľa, no iba asi štyri mesiace. Rovnako som učila počas
povinnej praxe. Reálne som videla, ako vzdelávací proces
prebieha. Musím povedať, že v pozícii asistentky som sa
necítila dobre. Nemohla som sa stotožniť so spôsobom,
akým sa vedie vzdelávanie rómskych detí, ako sa s nimi
komunikuje mimo vyučovacej hodiny. Veľa vecí treba robiť
inak, pristupovať k nim inak.
Bola som na sedeniach, kde psychologička zhodnotila rómske deti ako veľmi životaschopné a kognitívne pripravené
na vzdelávanie, no odporúčala učiteľom zmeniť ich komunikačný štýl. A práve toto učitelia odmietajú. Bohužiaľ, musím
konštatovať veľakrát silnú predpojatosť voči rómskym deťom,
ale aj voči akýmkoľvek zmenám v školskom systéme.
Čo je zaujímavé, rómske deti nezačali navštevovať základné školy „prednedávnom“. Ony boli v školách vždy.
Napriek ich dlhodobej prítomnosti učitelia akoby nebrali do
úvahy ich potreby, nemali ani záujem dozvedieť sa o nich
viac, o ich mentalite, o kultúre, o prostredí a hodnotách,
v akých sú vychovávané. Myslím si, že toto je jedna z hlavných príčin neúspechu rómskych detí. V škole sa rómske
deti cítia ako návštevníci, nevnímajú ju ako „svoju“. A toto
je v rukách učiteľov, oni to zmeniť vedia a môžu.
Aké sú očakávania učiteľov vo vzťahu k rómskym
a nerómskym deťom?
Dobrý učiteľ je ten, ktorý sa dokáže tešiť z úspechov svojich
žiakov. Vtedy vie, že ich neučil nadarmo, že im dal do ži-
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vota niečo dobré. Na základe mojich skúseností si dovolím
povedať, že očakávania učiteľov sú odlišné, ak ide o rómske dieťa. Niežeby neboli radi, ak by boli úspešné, ale skôr
očakávajú ak už nie priamo zlyhanie, tak aspoň nižšiu
mieru úspešnosti.
A čo Hermes, boh obchodu. Dal ti možnosť pracovať aj v tejto oblasti?
Hermes si povedal, že si zaslúžim aj takúto skúsenosť, čo
veľmi oceňujem. Po skončení strednej školy ma priamo
oslovil jeden začínajúci podnikateľ s ponukou práce vo
firme, ktorú bolo treba založiť od podlahy. Prijala som to,
založili sme firmu a rozbehli administratívno-obchodnú
činnosť. Dostala som možnosť rokovať s obchodnými partnermi, pracovať na zmluvách, kalkulovať ceny, prezentovať
naše produkty. Živilo ma to, čo som sa naučila na strednej
škole. V prezentácii mi pomáhali aj poznatky z vysokej školy, kde vám túto zručnosť učitelia rýchlo vštepia. Komunikácia s partnermi, ale aj s odberateľmi nebola jednoduchá,
ale vzťahy, ktoré sme vtedy nadviazali, fungujú dodnes. Boli
to štyri hektické roky, ktoré mi dali veľmi veľa a za ktoré
som vďačná.
Patríš medzi ľudí, ktorí majú pomerne vzácnu vlastnosť, a tou je schopnosť a ochota učiť
sa, prijímať nové poznatky, vydať sa aj doteraz
neznámou cestou.
Ja sa veľmi rada učím nové veci, rada ich prijímam.
Nemám rada stereotypy, mám rada prácu, ktorá mi
prináša niečo nové, čo musím zvládnuť, pri čom osobnostne rastiem. Teraz, keď pracujem v oblasti dokumentácie
rómskej kultúry, môžem povedať, že mojou prácou je učiť
sa. A preto som šťastná.
Kde sa vidíš o desať rokov?
Ja pevne verím, že o desať rokov sa budem starať o rodinu,
pracovať a napĺňať tak aj svoju potrebu vrátiť spoločnosti
a Rómom všetko, čo som dostala.
Text: Erika Godlová

Na gymnáziu učila deti slovenský
jazyk, postupne ale učiteľstvo opustila.
Má rada voľnosť, slobodu a umenie.
Alexandra Berkyová (25) hovorí
v rozhovore o svojej etnicite aj o tom,
ako odmietla známkovať v škole
rasistické slohy.

Odmietla oznámkovať práce,
kde sa objavil rasizmus
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Ako ste sa dostali k práci PR manažérky v súkromnom zdravotnom stredisku?
Bolo to spontánne a náhodou. Často pracujem s umením
a vizuálmi. Marketing spája oblasti, ktoré sú mi blízke.
Nebol to môj sen alebo niečo, po čom som roky túžila.
Skúste nám opísať bežný pracovný deň?
Je úplne normálny, ráno vstanem a idem do práce. Vytvorila som webovú stránku, o ktorú sa starám, robím návrhy
dizajnov, billboardov, komunikácie s verejnosťou, spravujem sociálne siete, píšem texty na letáky pre pacientov.
Vyštudovali ste pedagogiku a slovenský jazyk.
Aká je cesta od učiteľstva k reklame?
(smiech) Po nástupe na vysokú školu som sa zamestnala vo
firme, ktorá sprostredkúva doučovanie. Od prvého ročníka
štúdia som už učila slovenčinu rôzne vekové kategórie ľudí,
rôzne typy. Po skončení školy som chcela využiť, že som
mala aj dostatočnú prax.
Čo bolo po škole?
Nechcela som ísť do klasického pracovného vzťahu, mám
rada slobodu a nerada sa riadim obmedzeniami a potrebou prispôsobovať si čas. Preto som začala robiť vlastné
projekty a robiť to, čo viem. Mala som hudobnú skupinu,
písala články, fotila. Začala som doučovať ľudí. Ale chcela
som si vyskúšať, aké to je, byť učiteľkou. Na facebooku
som našla inzerát, že jedno bratislavské gymnázium hľadá
učiteľku. Napísali mi mail, na druhý deň ma pozvali na
pohovor a začala som tam pracovať. Bolo to dosť náročné.
Slovenský jazyk som nedokázala učiť bez kontextu, tak som
im nosila projektor a premietala aj o umení a spoločenských zmenách.
Nebolo to správne rozhodnutie?
Začala som mať pocit, že to nie je pre mňa to pravé.
Hľadala som preto niečo iné. S priateľom sme sa zhodli,
že marketing by mohol byť pre mňa najlepší. Vyskúšala
som mnoho pracovných pohovorov, kde mi povedali, že
sa na to nehodím. Portfólio prác som síce mala, ale všetci
žiadali niekoľko rokov praxe v agentúrach. Napokon sa mi
podarilo zamestnať sa v zdravotnom centre.

Rómka učiaca slovenský jazyk na gymnáziu je
u nás stále skôr výnimka, než bežný jav. Zachytili
ste od žiakov alebo učiteľov poznámky k svojej
etnicite?
Nie, v živote som sa stretla s niečím podobným len zriedka.
Je to tým, že nevyzerám ako Rómka. No videla som to,
keď písali študenti slohy a boli tam rasistické narážky. Neboli síce smerované na moju osobu, ale i tak som im dala
najavo, že nič podobné nebudem tolerovať. Odmietla som
oznámkovať práce, kde sa objavil rasizmus. Napríklad,
keď napísali príbeh, do ktorého zakomponovali Cigána,
čo niečo ukradol alebo niekoho zbil.
Rómske deti zo segregovaných lokalít majú problém naučiť sa spisovnú slovenčinu. Vy ste ju učili.
Je pre Róma slovenský jazyk ťažký?
Podľa mňa by nemal byť problém sa slovenčinu naučiť,
ak má dieťa motiváciu, podmienky a nie je zdravotne
znevýhodnené. Možno to niekto využíva iba ako výhovorku,
ktorá mu vyhovuje. No tým deťom nikto nevysvetlí, že pre
život budú potrebovať slovenský jazyk. Ako sa dnes učíme
napríklad angličtinu alebo iné cudzie jazyky.
Nespájali si vás s rómskym pôvodom ani pri
mene?
Vôbec, skutočne som s tým nemala nikdy problém.
Je to tým, že nepôsobíte podľa zaužívaného stereotypného obrazu Rómky, alebo je to mestom,
v ktorom žijete?
To neviem porovnať. V inom meste ako v Bratislave som
nežila, ani počas cestovania som nezaznamenala rasistické narážky. Možno to súvisí aj s tým, či je táto téma
práve v meste aktuálna, alebo ľudia riešia iné problémy.
Stretávam sa s ľuďmi, pre ktorých nie sú Rómovia hlavnou
témou, zaujímajú ich iné veci. Sú to otvorení, inteligentní
a sčítaní ľudia. Ostatných posudzujú podľa ich práce, správania sa a názorov, nie podľa farby pokožky.
Ako potom vnímate správy o živote osadníkov?
Som súčasťou rómskeho etnika, ale nestotožňujem sa
s tým, ani si neviem predstaviť podobný život. Vidím to ako
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spoločenský fenomén, ktorý sa za roky nepohol nikam.
Správy o Rómoch v televízii a v novinách sú stále o tom
istom.
A v sebe pociťujete rómsku etnicitu?
Cítim temperament, živelnosť, isté emocionálne situácie
vnímam inak ako väčšina. Ale určite nemám pocit, že by
som bola ako mimozemšťanka alebo exot, ktorý sa výrazne
líši od ostatných.
Keď sa povie „rómsky problém“ alebo „problém
spolužitia s Rómami“, čo si pri týchto slovách predstavíte?
Predstavím si situáciu v osadách, ale neviem sa s tým
emocionálne spojiť. Skôr sa snažím pochopiť, ako to môže
vnímať spoločnosť. Rozumiem obom stranám. Majorite aj
Rómom, ktorí sú reálne odlišní od väčšiny.
Text a foto: Rudolf Sivý
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Dáma v mníšskom habite
Sestrička Maristela Káčová, dáma
v mníšskom habite, je už roky
neprehliadnuteľnou bytosťou Prešova.
Najväčšia príležitosť na stretnutie
s ňou sa ponúka, ako ináč, v kostole.
V katedrále svätého Mikuláša, kde už
roky hrá na organe. Krátko po šiestej
ju tu môžete stretnúť prakticky ráno čo
ráno. A v predvianočnom čase, v rámci
vianočných trhov, v drevenom stánku
občianskeho združenia Magis.
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Sestra Maristela má jednu z najväčších rodín na svete. Pozná všetkých bezdomovcov, chudákov a chudobných, ktorí
žijú na území tretieho najväčšieho mesta na Slovensku.
Práve pre nich má otvorené srdce a myseľ. Odkázaným poskytuje opakovane potravinovú pomoc. Trvanlivé potraviny
ako sú múka, cukor, olej, ryža, cestoviny. Ale pomáha aj
stravnými lístkami a ošatením. Keď treba, a ak môže.
Bol netypický decembrový deň so štyrmi stupňami Celzia
nad nulou, ale s vetrom, ktorý odkiaľsi prifúkaval zimu
a vháňal ju za nechty a do tváre. Vianočné mestské trhy
v Prešove dýchali pestrosťou farieb a vôní. Nakúkala som
do stánku a hľadala sestričku Maristelu. Našla som ju
v drevenom domčeku v tesnej blízkosti kostola. Rovno
pod obrovským vianočným stromčekom. Pozvala ma dnu,
aby sme sa mohli v pokoji porozprávať. Napriek snahám
rozhovor pokojný nebol. Dal by sa označiť za neustále prerývaný. K stánku totiž stále pristupovali ľudia, aby pozdravili
sestričku, čerstvú 60-tničku a využili príležitosť zavinšovať
jej. Ďalší prichádzali, aby si niečo kúpili, a tak podporili aktivity sestričky Maristely. Tretiu skupinu tvorili tí, čo
prichádzali k stánku pre pomoc. Rómka z Chminianskych
Jakubovian prišla poprosiť o niečo teplé na ruky a na nohy
pre deti, zastavila sa aj žobrajúca žena z bývalej Juhoslávie. Pre každého si sestrička Maristela našla čas, prehodila
vetu, dve. Keď sa s ňou prišli rozlúčiť dve ženy vypravené
do Nemecka, zisťovala, či sú dobre nachystané na cestu.
A rozhovorila sa o tom, ako putovala z Ťumenu do Omska
v čase, keď tri roky pôsobila na Ukrajine. „Vždy som vypražila toľko rezňov, aby bolo dosť i pre tých, za ktorými sme
cestovali. Keď sme prišli do Omska, pohovorili sme s rehoľníkmi, pojedli rezne a bolo sa treba pobrať späť,“ zalovila
sestra Maristela v spomienkach a rozhovorila sa o svojom
poslaní. „Keď niekoho podporujete, podopierate ho na neľahkej ceste. Zvlášť, ak sa jedná o mladých ľudí. Ak takého
človeka privediete k manželstvu a vidíte, že táto mladá rodina funguje, sledujete ich úsilie a prácu, to je radosť. Je to
znamenie, že nežijete nadarmo, že má zmysel, čo robíte.“
Sestrička Maristela pomáha už desiatky rokov. Rady tých,
ktorým pomohla, už tvoria malú armádu. Sama to tak ne
vníma. Len mimochodom spomenie, ako nedávno urobili
v ich občianskom združení pohreb jednému z prešovských
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bezdomovcov. Vypil 4 litre vína a zomrel v kanáli v náručí
svojho brata. Kde by ten bol vzal 700 eur - lebo toľko dnes
stojí najlacnejší pohreb. Tak sa postarali oni v občianskom
združení Magis. Dodáva, že „Magis znamená viac. A my
chceme urobiť viac pre ľudí, ktorí sú opustení, pre ženy,
ktoré prišli o domov, a napriek tomu sa musia starať o
svoje deti. Príspevkom, ktorý dobrodinci venujú ako cenu
za predmet, čo si vyberú z nášho stánku, sa snažíme vykryť
základné potreby pre ľudí, o ktorých sa staráme.“ Základné
potreby pre život, to je jedlo, nájomné, inkaso, oblečenie,
ale aj dobré slovo, rada, morálna opora a psychická podpora. A ľudia, o ktorých sa starajú? To sú desiatky jednotlivcov a 80 rodín. „Pred rokmi, keď sme s organizovanou
pomocou ľuďom v núdzi začínali, bolo tých rodín 40. Teraz
je ich raz toľko a my nie sme naivní, aby sme si mysleli, že
pomáhame všetkým, ktorí to potrebujú. Ale robíme aspoň
to, čo dokážeme,“ hovorí sestrička Maristela a len tak na
okraj dodáva: „Prichýlili sme Eriku. Je s nami v kláštore.
Ako jedna z nás.“ Kto v Prešove by nepoznal Rómku Eriku?
Ženu, ktorá upratovanie vo viacerých domoch strieda s
hraním na gitaru a spievaním pod bránkou, čo vedie k veži
a budove, v ktorej sídli rehoľa Congregatio Jesu. Jej členkou je aj sestrička Maristela. Ale vráťme sa k Erike, ktorá je
v Prešove povestná svojím zlým hlasom, zlou výslovnosťou,
ale i neskutočnou odvahou a až drzou snahou vlastným
pričinením zarobiť si pár drobných na život. Málokto však
vie o jej smutnom osude. O tom, ako ju jej opatrovníci
zadlžili tak, že sa z dlžôb do smrti nevyplatí. Sestričky z rehole i sestra Maristela to vedia. Lebo sa o Eriku zaujímali.
Neostali ľahostajné, keď hladná a bez strechy nad hlavou
čudným spevom žobrala o drobné.
Keď je hlavným ekonómom Boh
V občianskom združení Magis pomáhajú hlavne ženám.
Veľmi často týraným a takým, čo sa ocitli v chudobe, z ktorej sa samy nedokážu vymaniť, hoci by veľmi chceli. Chceli
by pracovať, zabezpečiť vľúdny domov svojim deťom.
Pre takéto ženy vyhlasujú zbierky, zabezpečujú potraviny,
poskytujú pomoc, ak je potrebná. Ako hovorí sestrička
Maristela, existujú dobré duše, ktoré podporujú ich úsilie.
A tak aj ostatné veľkonočné sviatky podporili chudobné
rodiny a zabezpečili im vajíčka, šunku, cestoviny, klobásky.
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Gazdujú tak, aby vyšlo aj na jogurty, ba i sladkosti pre deti.
A vychádza. Možno hlavne preto, „lebo naším hlavným
ekonómom je Boh. Keď potrebujeme konkrétny obnos peňazí, modlíme sa. A tie peniaze, ktoré potrebujeme, k nám
prídu,“ hovorí sestrička Maristela. V Prešove ju mnohí prirovnávajú k Matke Tereze. Je organistkou v kostole svätého
Mikuláša a svoj plat premieňa na jedlo pre chudobných.
Robí tak už vyše desaťročia. Za ten čas sa spolu so sestrami
postarali najmenej o dve stovky rodín a o desiatky jednotlivcov. Ich pomoc zavše prišla v najvyššej chvíli, keď ľudia
padali pod bremenom života. Ony, sestričky, ich postavili
svojou pomocou na nohy a umožnili im vďaka nádeji ďalej
kráčať životom.
Pýtam sa Maristely na jej cestu životom. S ochotou zaloví v pamäti a spomína na svojich predkov. Na Rómov,
na ktorých je hrdá, a ktorí boli a sú pre ňu podnes vzorom. Spomína na otecka, skvelého muzikanta, ktorý mal
ukončenú obchodnú akadémiu a konzervatórium a ako
učiteľ aj napriek zákazom chodil do kostola a jeho žiaci
poslušne zoradení v dvojstupe šli za ním. Ako robil na
notárstve v Prakovciach. Hovorí, že pred sto - dvesto rokmi
boli v Gelnici iní Rómovia, ako teraz. „Nebola tam žiadna
osada!“ Spomína na starých rodičov. Dedo bol vychýrený
muzikant. Hrával v Gelnici banským majstrom. Na jeho
svadbe s babkou bol starostom sám gróf Gižický. Starým
rodičom podaroval nádherný servis, ktorý ako malá vždy
obdivovala. A ako troj či štvorročná ho pri jednom takom
obdivovaní stiahla z komody na zem aj s obrusom. Drahý
servis sa zmenil na črepiny. Vďaka tomuto zážitku precítila
lásku babičky, keď jej vlastnú mamu krotila slovami – nebi
to dieťa, hlavná vec, že sa jemu nič nestalo. Jedna línia jej
predkov pochádza od Gelnice, z Máriahuty zo Žakaroviec.
Práve odtiaľ pochádza adoptívny syn sestričky Maristely.
Mladík označovaný odbornou verejnosťou za výrazný
talent najmladšej generácie slovenských organistov. Jeho
predvianočné charitatívne organové koncerty v katedrále
sv. Mikuláša v Prešove si už našli svojich priaznivcov, čo
milujú organovú hudbu. Hre na organ sa začal venovať
ako samouk. V štúdiu na tento kráľovský nástroj, za ktorým
musíte namieriť do chrámu, pokračoval v Základnej umeleckej škole v Gelnici. Talent si rozvinul naplno na košickom

konzervatóriu. Tam popri hre na organ študoval aj skladbu.
Opakovane sa verejnosti predstavil na Prehliadke mladých slovenských organistov v Košiciach a v Bratislave. Je
pravidelným hosťom na Organových dňoch v Piešťanoch.
Zúčastňuje sa Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach,
bol účastníkom Medzinárodného mládežníckeho festivalu
organovej hudby v Užhorode a skladateľsky sa podieľal na
Hudobných rezonanciách. Sestrička Maristela sa teší každému jeho úspechu. Spoznala ho ako mladého organistu
a ujala sa ho v čase, keď mu zomrela mamička a bolo
potrebné pohľadať pre neho domov. Chvíľu býval u sestričiek v kláštore v Prešove. Nakoniec sa našla pani, ktorá
ho v Prešove prichýlila. Rozprávame sa, a zrazu prichádza
k stánku Maristelin adoptívny syn so spomínanou paňou,
u ktorej našiel dočasný domov. Sestrička Maristela ani
brvou nemihne. Život sú ustavičné zázraky. Len ich treba
vnímať.
Životná cesta
Pýtam sa Maristely, ako sa stala mníškou. Spomína na
svoje detstvo, príbuzných. Maminu sestru, svoju tetu, ktorou
nebol nikto iný ako Elena Lacková, prvá rómska spisovateľka na Slovensku. Spomína, ako nastúpila do školy. Vedela
vďaka oteckovi hrať na husličkách, poznala noty a vedela
aj čítať. Do školy chodila rada, ale keď zbadala prvýkrát
na školskej chodbe mníšku, ostala ako vo vytržení. „Pribehla som k nej a povedala, že chcem byť tiež mníškou.“
To už bývali v Prešove, otecko tu muzicíroval v Ukrajinskom
divadle, v PUĽSE. Doma mali iba náboženskú literatúru,
a tak čítala životopisy svätcov, o Lurdských zjaveniach.
Mala 13 rokov a silné presvedčenie, že sa stane sestričkou.
Raz sa mníšky zo školskej chodby spýtala, kde v Prešove
sestričky bývajú. Dozvedela sa, že na Budovateľskej ulici,
a tak doma u mamy žobronila, aby s ňou tam šla – chcela
sa zapísať k sestričkám. Mama nesúhlasila. „Použila som
nátlak. Sadla som si ku klavíru a udierala do klávesnice
tak, že sa mama chytala za hlavu. A napokon podvolila.“ Dievčenské rozhodnutie sa ukázalo ako vážne, ako
celoživotné pôsobenie a poslanie. To, že je Rómka, nikdy
neriešila a ani teraz nerieši, nerobí rozdiel medzi ľuďmi. Pomáha tým, ktorí to potrebujú. Či sú to Rómovia, či nie. A čo
by si od života ešte priala, pýtam sa. Odpovedá: „Často
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uvažujem nad tým, aké by to bolo, keby som nemala robotu. Keby nikto nepotreboval moju pomoc. Keby ľudia mali
prácu, strechu nad hlavou.“ Keby. Viete si predstaviť taký
svet? Ja áno. Ja som taký čas zažila a dúfam, že sa ešte
k ľuďom vráti. No najprv budú musieť zložiť skúšky z ľudskosti. Sestrička Maristela ukazuje, ako na to.
Text: Daniela Obšasníková, foto: Roman Čonka
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Šestnásť rokov v radoch polície.
V osade vyrieši konflikt pokojnejšie
ako jeho kolegovia. Niektorí
mu nadávajú do bielych. „Na
Róma v uniforme sa pozerali
ako na černocha v socialistickom
Československu,“ hovorí rómsky
policajt o svojich začiatkoch v kraji,
kde vládne Marian Kotleba.

Ten Cigán – policajt:
V detstve ho naháňali skíni,
potom založil školu
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Vo zvolenskej policajnej stanici je skoro ráno rušno. Policajti
sa pripravujú na služby, miestne indivíduá sa prebúdzajú
v cele predbežného zaistenia. Pre mužov v uniformách sa
začína deň v službe ako každý iný.
Prechádzam okolo nich úzkou chodbou do kancelárie
so zatuchlo spomienkovou atmosférou minulého režimu.
Písacie stroje síce nahradil počítač, nábytok a vybavenie
ostalo aj po rokoch rovnaké.
Rómsky policajt Ján Berky chodí touto chodbou do práce
každý deň už pätnásť rokov. Zápach zo zamrežovanej
miestnosti sa šíri postupne na celú chodbu, už si ho nikto
nevšíma.
„V detstve sa mi veľmi páčili policajné filmy, kde hrdinovia
bránili zákon, pomáhali ľuďom a všetko sa dobre skončilo,“ začína rodák zo Zvolena svoj netradičný životný príbeh.
Najčastejšie zlyhávajú na testoch zo slovenčiny a psychotestoch. A tiež kandidátov je málo.
Tvrdí o sebe, že je trochu exhibicionista, navštevuje školy
aj tábory pre sociálne slabé deti, aby im predstavil svoj
príbeh. „Chcem ukázať ľuďom, že človek má šancu uspieť,
i keď sa narodí ako Róm,“ tvrdí.
Berkyho mama pochádza z Česka, otec z neďalekej obce
Hriňová. Nevie po rómsky, do osady prvý raz vstúpil až
v uniforme. „Žili sme v obyčajnej bytovke ako jediná rómska rodina, so susedmi neboli problémy,“ spomína zavalitý
muž v uniforme. Jeho rodičia pracovali počas bývalého
režimu v Správe povodia dolného Hrona. Otec jazdil na
tatrovke, mama upratovala.
„Detstvo bolo úplne perfektné, neskôr sa tam ale nasťahovali ďalšie rómske rodiny a nastali konflikty,“ prekvapuje Berky. Rodina sa tak odsťahovala do nového bytu na
sídlisko. „Otec je pre mňa stále vzorom, doma nám viselo
na stenách dvadsať diplomov vzorného pracovníka a jeho
prístupu k zodpovednosti naučil aj nás,“ vysvetľuje. Jánovi
Berkymu integrácia nikdy nerobila problémy, nesedel v škole v zadných laviciach, ani mu rovesníci nedali pocítiť, že je
iný. „Bol som obyčajné sídliskové dieťa, všetci moji kamaráti pochádzali z majority, spoločne sme si vytvorili tanečnú
skupinu,“ hovorí. Pri pohľade na jeho postavu si len ťažko
predstaviť, ako statný Róm v minulosti tancoval break-dance. Na vytúžené bilingválne gymnázium sa nedostal, napokon vyštudoval priemyslovku.
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Rasová vojna
Medzi rodinami na sídlisku v tom čase platili iné princípy,
tmavšia farba kože nebola pre neho do novembra ´89
prekážkou. „Po zmene režimu v meste zavládla odrazu iná
atmosféra, už som dostával pocítiť od niektorých, že som
Róm,“ otvára rómsky policajt aj temnejšiu kapitolu svojho
života.
Historické mesto na povodí Hrona a Slatiny so 40-tisícmi
obyvateľov bolo v období budovania demokracie známe
svojimi nacionalistickými vášňami. Atmosféra Slovenského
štátu minulosti ovplyvňovala život ľudí v budúcnosti. Pocit
slobody si niektorí zamieňali s otvorenou agresiou.
„Zrazu som nemohol chodiť večer von, niektorým miestam
som sa vyhýbal aj počas dňa, aby nevznikol konflikt,“
opisuje dnes už otec jedného dieťaťa svoje dospievanie.
Atmosféru strachu v regióne povzbudilo najmä upálenie
mladého Róma v susednom Žiari nad Hronom.
Polovica 90. rokov pripomínala na strednom Slovensku
zákopovú rasovú vojnu. V júli 1995 skupina približne
tridsiatich neonacistov vo vchode domu zbila a upálila
sedemnásťročného Róma Mária. Počas útoku na bytovku sa
ako jediný nestihol skryť.
„Poznal som toho chlapca, bola to slušná rodina, len doplatili na nálady v spoločnosti,“ krúti hlavou dodnes. Počas
toho istého víkendu v Banskej Bystrici hodili skíni zápalné
fľaše do miestnej pivárne Hutník a do domu ďalšieho
Róma. O rok neskôr zase rómsky mladík zabil v prievidzskej pivárni Galaxy vojaka Jaroslava Bahnu, ktorý bol
známy svojím prepojením na krajnú pravicu. Vrah dostal
dvanásť rokov, pri hrobe Bahnu sa niekoľko rokov konali
početné stretnutia skínov z celého Slovenska.
Úspech alebo chudoba
Dnes sa Berky pozerá na tie búrlivé roky s nadhľadom.
„Malo to výhodu, naučili sme sa perfektne utekať,“ žartuje
muž zákona, i keď zábavné to nie je.
Nechýbalo málo a sám mohol skončiť po útoku skínov
v nemocnici, zachránili ho okoloidúci.
„Išiel som po ulici, keď ku mne zozadu pribehli 20-roční
chalani, jeden mi okamžite a bez varovania kopol z boku
do úst, druhý ma zvalil na zem. Našťastie po nich začali
kričať ďalší ľudia, tak sa zľakli a utiekli,“ opisuje Berky útok

34

Ten Cigán – policajt: V detstve ho naháňali skíni, potom založil školu

v centre mesta, keď mal štrnásť rokov.
Jeho kamarátov bili skíni pravidelne. Podľa neho mu ale
strach o život pomohol ísť viac za svojím cieľom – byť
policajtom. A to aj napriek tomu, že niektorí agresori, pred
ktorými musel utekať, boli synmi vtedajších zvolenských
policajtov.
„Bola to jednoduchá záležitosť, som čierny, musím s tým žiť,
musím to prežiť a buď budem súčasťou spoločnosti, alebo
nie,“ zhrnul Berky jednoduchú životnú filozofiu mladého
Róma na strednom Slovensku. Vybral si prvú možnosť.
Arab, černoch, len nie Róm
Prvý deň v polícii si pamätá úplne presne, osem hodín
musel strážiť mŕtvolu, kým neprišiel vyšetrovateľ. Skutočná
práca nastala až druhý deň, keď išiel na obhliadku do ulíc.
„Z mäsiarstva vyšiel predavač a pýtal sa kolegu: Ale to nie
sú naši policajti? Myslel si, že som Arab,“ smeje sa Berky.
Na výlete vo Vysokých Tatrách mu priniesli jedálny lístok
v angličtine a jeho nerómskemu kamarátovi v slovenčine.
„Na Slovensku je stále divné, keď je Róm v uniforme, alebo
lekár, zubár, letec. Skôr očakávame, že bude hudobník,
spevák alebo zlodej.“
S odstupom rokov sa nad týmito príhodami usmieva, pocit
nespravodlivosti u neho ale pretrval. „Niekedy mi to pripomínalo scény, keď ľudia v Československu počas minulého
režimu videli na ulici černocha,“ smeje sa. Dodnes ho vo
Zvolene poznajú pod prezývkou „ten Cigán – policajt“.
Ťažšie to bolo s kolegami na oddelení. „Niektorí ma vnímali iba ako človeka, ktorého zvýhodnili pre farbu pleti, iní
sa so mnou vôbec nerozprávali,“ otvorene povie o začiatkoch na stanici. Berky bol jediný policajt, ktorý vtedy
na oddelení ovládal plynulo tri cudzie jazyky – angličtinu,
nemčinu, francúzštinu a prácu s počítačom. „Prekážalo im
to, že Róm je policajt, denne sa stretávali iba s Rómami,
pri ktorých riešili kriminalitu a iných nepoznali,“ myslí si
Berky. Podobne na neho reagovali aj bieli, ktorých zatýkal.
„Vyčítali mi, ako im môžem niečo prikazovať, keď v osadách žijú Rómovia ešte horšie,“ zvážnie Berky. Tieto slová
vnímal osobne, sám nikdy neporušil zákon, nepil, nerobil
výtržnosti.
„Bolo to ťažké, chodiť do práce každý deň a presviedčať
ľudí, že nezáleží na farbe, ale na činoch človeka,“ odpo-

vedá Berky – akoby sám pre seba – na otázku, či si myslí,
že by Rómovia v polícii pomohli zmierniť otvorený či skrytý
rasizmus medzi kolegami.
V gete
Je čas obeda a my spoločne prechádzame jednou z najviditeľnejších spoločenských jaziev mesta. Vo zvolenskej osade Pod zámkom žije niekoľko desiatok ľudí. Ďalšie rodiny
v kolónii pri susednej záhradkárskej oblasti.
Do miestneho geta sa vchádza cez železničné priecestie.
Uprostred neho s vypnutým motorom stojí auto s mladým
vodičom. Vyzerá, že čaká na vlak. Berky hovorí, že ho
pozná, v minulosti mal problém s drogami. „Čo tu robíš,“
pýta sa ho Berky. „Nič,“ odpovedá vodič nepresvedčivo
a rýchlo odchádza autom preč.
Bytovku Pod Zámkom poznajú domáci veľmi dobre, je
vidieť z hlavnej cesty smerom do mesta, stala sa obľúbenou
destináciou politikov pred rôznymi voľbami. Rozpadnutá,
vyhorená strecha, zdevastované vchody. Je ťažko uveriť, že
v nej ešte niekto dokáže bývať a stavba sa nezrúti.
Domáci ho poznajú, metóda cukru a biča od rómskeho
policajta v komunite funguje. Väčšinu konfliktov sa mu darí
riešiť dohovorom, nepotrebuje používať klasické donucovacie postupy.
„Toho si nevšímajte, dakedy sa predával pred stanicou,“
upozorňuje ma Berky na Róma, ktorý sa neustále tlačí pred
objektív fotoaparátu.
Prvé zákroky proti rómskym páchateľom sprevádzali emócie, dovtedy sa s osadníkmi nestretával: „Nadávali mi, že
sa hrám na bieleho, iní pochopili, čo je mojou prácou.“
Po rokoch sa to zlepšilo. Do služby mu pribudol rómsky
vyšetrovateľ, do osád a get chodí aj s ďalším nováčikom
v zbore.
Myslí si, že jeho boj mal význam. „Posolstvo, ktoré sme
začali na stanici, môže políciu posúvať ďalej,“ verí si Berky
aj po rokoch. Ministerstvo vnútra je dlhodobo pod paľbou
kritiky pre správanie sa policajtov v osadách. Kontroverznú
raziu sa ani po vyše dvoch rokoch nepodarilo vyriešiť. Aj
pre nedostatočný počet zástupcov menšín v uniformách.
„Polícia v osadách nemá dobrú povesť. Prispelo k tomu aj
hromadné mlátenie Rómov počas pátracej akcie vo Vrbnici
pri Michalovciach a letný zásah v Rudňanoch na Spiši. Oba
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incidenty, okrem výpovedí osadníkov, dokazujú aj lekárske
správy.
Rómsky policajt tieto incidenty nekomentoval. „Ak chceme
byť dobrými policajtmi a dobrými ľuďmi, musíme sa k sebe
všetci správať s úctou. Keď nebude zlyhávať komunikácia
na oboch stranách, nebudú ani takéto prípady,“ diplomaticky sa vyhne priamej odpovedi. Sám sa zúčastnil na
niekoľkých zásahoch v osadách. Aby jeho kolegovia počas
akcie tĺkli Rómov, nikdy nezažil. Najčastejšie rieši drobné krádeže, bitky, priestupky. V čase sociálnych dávok sú
problémy častejšie.
S ľuďmi z osád sa začal spoznávať postupne. „Priamo som
im povedal, aký majú problém a aj to, že buď ho budú
riešiť so mnou a majú šancu na pokoj v budúcnosti, alebo
nie,“ vysvetlil Berky. Väčšinou sa podľa jeho skúseností
osadníci skrývali pred políciou zo strachu z trestu. Keď sa
potom odsúdený vyhýbal väzeniu, nabalil sa mu ďalší trestný čin. „S niektorými sme sa dohodli, že sa môžu pobaliť,
rozlúčiť s rodinou. Šli sami, bolo to pre nich lepšie ako
zatýkanie v noci počas zásahov,“ dodal.
Za posledných 15 rokov sa situácia Rómov v regióne podľa
neho nezmenila. Nepáchajú viac, ani menej trestných
činov. Komunita sa tam rozvíja veľmi pomaly, mnoho detí
nie je tlačených od rodičov, aby chodili do školy. „Spoliehajú sa na to, že budú pracovať, ako ich rodičia, za dvadsať
eur na deň na fuškách. Ak si nájdu nejaké železo, prilepšia
si,“ vysvetľuje. Preto sa Berky rozhodol pre najväčšiu zmenu
v živote. Pred tromi rokmi založil spolu so známymi súkromnú strednú školu v Očovej pre deti z osád.
„Samozrejme, chcú mať luxusné autá, značkové tenisky,
tričká, ale na druhej strane žijú v realite, kde nemajú celý
deň vodu, rúbu drevo, nemajú žiadne súkromie.“ Dnes
tam študuje sto detí, ktoré sa vyučujú za kuchárov, murárov a teraz sa spúšťa odbor čašník. Cieľom je, dať im
nielen vzdelanie, ale aj nájsť prácu. „Naučiť ich, že ráno
musia vstať, ísť do práce, podať výkon a za to dostanú
odmenu,“ dodáva rómsky policajt. Berky za pätnásť rokov
otvoril Rómom zo Zvolena dvere nielen do radov polície,
ale aj k rovnejšiemu postaveniu občana, aké má majorita
v meste.
Text a foto: Rudolf Sivý
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Viktor Teru pochádza z Veľkých Kapušian. Je to
malé mestečko na juhu východného Slovenska,
v ktorom žije asi desaťtisíc obyvateľov. Približne
12 percent obyvateľov tvoria Rómovia. Narodil
sa na Slovensku, no vyrastal v Maďarskom
v meste Sátoraljaújhely. Neovládal slovenský ani
rómsky jazyk. „Sme jednoduchá rómska rodina.
Nežili sme však nejako extra rómskou kultúrou.
Hodnoty, tradície a zvyky sme nepoužívali.
A rovnako to bolo aj s rómskym jazykom,“
hovorí mladý muž, ktorý šiel za svojimi
snami. Dnes pomáha slovenským Rómom od
predškolskej prípravy až po vysokoškolské
štúdium v Rómskom vzdelávacom fonde.

Moja mama mala sen
ako Martin Luther King
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Prečo sa v rómskej rodine rómsky jazyk nepoužíval? Skúmal si to?
Zaujímal som sa o to v čase, keď som sa prvýkrát začal
venovať rómskej téme. Pracoval som v meste ako sociálny
pracovník a mal som rozbehnutý aj projekt s rómskymi seniormi. Bol to Klub starých Rómov, ktorý sme v meste založili
s pomocou neziskovej organizácie ETP Slovensko. Stretával
som sa s nimi a zaujímalo ma, odkiaľ sú, odkiaľ pochádzajú.
Zaujímal som sa aj o históriu nášho rodu. Zistil som, že môj
pradedo pochádza z obce Semjén v Maďarskej republike.
Dozvedel som sa tiež, aká bola jeho cesta na Slovensko.
Priviedol ho gróf z obce Príbeník. Vtedy som zistil, že moji
prarodičia žili typicky maďarským spôsobom života. Nikdy
nežili ako Rómovia, aj keď nimi boli. Žiadne tradície sa
neprenášali. Akurát to, že to bola muzikantská rodina. Môj
pradedo bol primáš a jeho otec tiež. Hrali maďarské piesne.
Rómske tiež, ale doma. Bola to síce rómska kapela a ľudia
ich aj tak brali, no nehrali rómske piesne na verejnosti.
Prečo to bolo tak?
Myslím si, že tak sa to tradovalo už v predošlých generáciách. Možno je to už do čias Márie Terézie. Vtedy boli za
svoje rómstvo trestaní, nemohli hovoriť rómsky, žiť rómskym
životom, tak sa prispôsobili obrazu vtedajšej majority. Aj
v našej rodine som vnímal akúsi poruchu identity. Žili sme
ako rómska rodina, ale veľmi sme sa tým, nieže nechválili,
ale identitu sme neriešili. Keď sme boli doma, v uzavretej
rodine, tak sme rómstvo preberali. Mama mi vždy hovorila,
že sme Rómovia, a tým pádom musíme dvakrát viac na
sebe pracovať, aby sme niečo dokázali. Možno aj tieto jej
slová boli pre mňa v živote motiváciou, že som nechcel byť
priemerný, ale vždy lepší ako ostatní.
Aj napriek tomu, že ste bývali v južnej časti Slovenska, kde žijú väčšinou ľudia hlásiaci sa k Maďarom, žili ste tým, že musíte ukázať spoločnosti
dvakrát viac ako ostatní? Ako sa žije Rómom
v Maďarsku?
Tak isto ako na Slovensku. Veľké rozdiely som nikdy nevnímal. Ani v meste Sátoraljaújhely, kde som prežil detstvo, sa
rómsky jazyk veľmi nepoužíva. Rovnako ani v obciach pri
Veľkých Kapušanoch. Zaujímavé je však to, že len pár kilo-
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metrov od nás, v obci Pavlovce nad Uhom, sa rómsky jazyk
používa. Pre mňa bola rómčina ako cudzí jazyk. Na začiatku som to vnímal tak - načo mi je rómsky jazyk? Žijem
v maďarskej lokalite, s kým by som komunikoval rómsky?
Ale čím ďalej, tým viac som cítil, že mi to chýba. Ťažko sa
vysporadúvam s tým, že som Róm a neviem rómsky. Takže
som sa začal aktívne učiť a už mi to ide celkom dobre.
Čiže rómčinu sa učíš ako cudzí jazyk.
Áno. Absencia nášho jazyka nebola typická len pre moju
rodinu, ale bolo to rozšírené. Maďarskí Rómovia žijúci kdekoľvek, či už v Maďarsku alebo na Slovensku, využívajú to, že
keď nemusia byť Rómami, tak nimi nie sú. Mňa to urážalo. Už
v detstve. Asi v treťom ročníku na gymnáziu som sa prvýkrát
verejne prihlásil k svojej národnosti, keď sa učitelia pýtali, kto
v triede je Róm. Dovtedy som sa k tomu nepriznával.
Čo ťa zlomilo k rómstvu?
Môj strýko v Maďarsku sa stal poslancom národnej rady
a bol zástupcom ministra Aladára Horvátha. Keď som bol
u neho, prvýkrát v živote som videl literatúru o Rómoch.
Romistika, romológia, rómsky jazyk. Začal som to čítať
a veľmi ma to zaujalo. Zrazu to vo mne prebudilo identitu.
Aha, to som ja. Predtým som sa ťažko vysporadúval s tým,
kam patrím. Či k Maďarom, Slovákom alebo k Rómom.
Stretnutie s mojím strýkom bolo zlomovým bodom, kedy
som si uvedomil, že nie je zlé byť Rómom. On bol mojím
hlavným motivátorom.
Vrátim sa k rodine. Skús ju predstaviť.
Sme jednoduchá rodina. Odkedy si pamätám, môj otec
je zamestnaný na železnici ako vedúci posunu. Mama
tiež pracovala, no väčšinou bola v domácnosti. Otec má
učňovské vzdelanie, mama len základné. Mám ešte troch
bratov. Som jediný v širšej rodine, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie. Bratov štúdium nezaujímalo, no majú ukončené stredoškolské vzdelanie. Teraz sa snažím motivovať
najmladšieho brata, ktorý sa venuje hudbe.
O vzdelávaní
Študoval si na gymnáziu. Prečo práve táto škola?
Je to veľmi pekný príbeh, ktorý rád spomínam. Keď som
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ešte ako dieťa bol v kočiari, pri prechádzkach sa mama
vždy pristavila pri gymnáziu a hovorila, že raz tam bude
jej syn študovať. Moja mama mala sen ako Martin Luther
King. Nemala ani šajnu o tom, čo je to gymnázium, nevedela, že po ukončení školy dostanem maturitné vysvedčenie
a nebudem mať v rukách žiadnu profesiu. V tom malom
meste ale videla, že syn inžiniera, dcéra lekára, deti z bohatých rodín študujú na gymnáziu. Považovala to za najlepšiu školu na svete. Stále sa chválila tým, že jej syn študuje
na gymnáziu. Bola na to hrdá.
Ako to vnímalo okolie?
V meste sme boli len dvaja Rómovia gymnazisti. Všímal
som si, ako na mňa ľudia pozerajú, že Róm vchádza
a vychádza z gymnázia. Zaujímavé na tom príbehu je, že
mama chápe, čo som vyštudoval, aj keď som na vysokej
škole skončil sociálnu prácu, čo jej nehovorí nič konkrétne. No môj otec sa ma stále pýta, kedy budem inžinier.
Vysvetľujem mu, že inžinierom nebudem. Tým, že dlhé roky
pracuje na železnici a vidí svojich šéfov, ktorí majú pred
menom Ing., pre neho je tento titul najlepším a najväčším.
Potreboval si nejakú pomoc, keď si študoval na
gymnáziu?
Spomínam si na obdobie, keď sme prišli bývať na Slovensko. Boli sme chudobná rodina, žili sme od výplaty k výplate. Boli aj ťažké obdobia a mama začala hľadať nejakú
podporu. Chodila na mestský úrad, na odbor školstva
a pýtala sa, či niekto nepodporuje rómskych študentov. Buď
vtedy ešte také programy neboli, alebo ani na mestskom
úrade o takej možnosti nevedeli. Na gymnáziu raz učiteľka angličtiny povedala, že je taká možnosť pre Rómov, ísť
študovať do zahraničia. Spomínam si, že to bola Sorosova
nadácia. Jedinou podmienkou bola znalosť rómskeho jazyka. Hanbím sa za to, ale zareagoval som negatívne. Cítil
som sa ponížený, že mi niekto ponúkol niečo špeciálne pre
Rómov. Učiteľka bola z mojej reakcie prekvapená a nechápala to. Nevedel som rómsky a ani som nechcel vedieť.
Hovoriť rómsky nebolo trendom?
V rodine a v širšom okolí bol ten, kto hovoril rómsky, považovaný za degeša. Vtedy ešte nebol rómsky jazyk v televízii

v takej podobe, v akej je dnes. Počul som len jazyk v mojom okolí, ktorý znel strašne. Stále si pamätám prekvapenú
tvár učiteľky, keď som jej ponuku rázne odmietol. Premýšľal
som, prečo bola prekvapená.
O zamestnaní a projektovom živote
Kedy si aktívne vstúpil do rómskej témy? Bolo to
hneď po ukončení gymnázia?
Po ukončení gymnázia som sa nevedel rozhodnúť, čo mám
robiť. Dostal som ponuku pracovať v Anglicku, kde som bol
asi štyri mesiace. Neskôr mi dal strýko z Maďarska prácu
v autobazáre. Čiže som sa tam presťahoval. Mal som však
kopec voľného času. Bolo tam veľmi veľa kníh o Rómoch.
Tak som začal čítať. Strýko ma dostal aj na univerzitu
v meste Pécs, kde som mal študovať romológiu. Štúdium
som začal, ale prerušil som ho. Po roku som sa vrátil na
Slovensko. So strýkom sme však boli v kontakte. Vždy mi
hovoril, že mám ísť za primátorom, aby sme založili nejakú
organizáciu, občianske združenie. Mne to znelo ako niečo
na veľmi vysokej úrovni. Bál som sa do toho ísť. Strýko ma
naučil, ako správne komunikovať, ako vystupovať na verejnosti, pri jednaniach.
Nabral si odvahu ísť za primátorom?
Áno. Mal som síce len 22 rokov, ale svojím vystupovaním
som sa mu zapáčil. Po nejakom čase mesto zorganizovalo
stretnutie Rómov a mojou úlohou bolo zvolať ich zástupcov.
Išlo o Rómov z Maďarska a Slovenska, ktorí si mali vymeniť
skúsenosti. Ja som len tlmočil. Pozoroval som, že ľudia sa
nevedeli zapájať do debaty. Tak som sa postavil a začal
som hovoriť. Všetci sa na mňa pozerali.
Aké bolo prvé zamestnanie?
Začal som pracovať pre Slovenský červený kríž ako
komunitný konzultant. Mal som na starosti obce okolo
Veľkých Kapušian, mojou úlohou bolo aktivizovať a zakladať organizácie, komunikovať s lídrami, samosprávami...
Vo Veľkých Kapušanoch sme v roku 2008 otvorili prvé
komunitné centrum. Následne som sa zamestnal rovno na
mestskom úrade ako komunitný sociálny pracovník. Začal
som sa zapájať do všetkých možných aktivít.
Niekedy sa hnevám na svojich známych a kolegov, ktorí
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hovoria slovensky aj rómsky, že sa nezapájali do aktivít tak,
ako ja. A pritom som nevedel povedať jednu súvislú vetu po
slovensky. Začal som čítať projekt a nerozumel som, lebo
som nevedel po slovensky. Keď som dostal rôzne pozvánky
na tréningy a workshopy do Bratislavy, všade som šiel, zapájal sa. Mojou výhodou bolo to, že som bol aktívny, chcel som
svoju tvár ukázať všade. Aj vďaka tomu som získal zamestnanie, kontakty. Vždy sa snažím vytvoriť si dobré meno.

Ak by si sa nevenoval rómskej téme a projektom,
bolo by komplikovanejšie uplatniť sa?
Bol som mladý, slobodný a v troch prácach som si mohol
zarobiť. Hlavnou motiváciou však bolo naberanie skúseností a informácií. Chcel som všetko vedieť. Ku každej
téme, ktorá spadá pod rómsku problematiku, sa chcem
vedieť odborne vyjadriť. Na nič iné som nemal čas, len na
prácu. Práca v tejto téme je stále mojím životným cieľom.

Čiže si prechádzal projektovými zamestnaniami.
Stále mám hlavné zamestnanie cez projekt. Či už to bol
komunitný pracovník, terénny sociálny pracovník, ale aj
terajšia pozícia. A popri hlavnej práci som pracoval ešte aj
pre ďalšie mimovládne organizácie.

Je to dobré, ak vzdelaní Rómovia pracujú väčšinou
len v rómskej téme a v projektových veciach?
Je veľa ľudí, ktorí majú na túto otázku rôzne názory. Aj
u nás, v Rómskom vzdelávacom fonde, sa vedú diskusie,
prečo máme v štipendijnom programe toľko Rómov, ktorí
študujú sociálnu prácu. Je to pravda, ale diktuje to samotný
systém. U Rómov, ktorí sa chcú zamestnať, je väčší predpoklad, že sa uplatnia práve v sociálnej oblasti. Ak príde na výberové konanie Róm s titulom sociálneho pracovníka a hľadá miesto v sociálnej oblasti, je veľká pravdepodobnosť, že
uspeje a získa prácu. Tento fakt motivoval k štúdiu sociálnej
práce aj mňa. Ako sociálny pracovník som začal pracovať
bez vysokoškolského vzdelania. Potom prišla podmienka, že
sociálny pracovník musí mať aspoň bakalárske vzdelanie. Ak
som chcel mať zamestnanie, musel som študovať v danom
odbore. Poznám aj Rómov, ktorí vyštudovali iný odbor a ťažko sa im hľadá zamestnanie. So sociálnou prácou a s rómskou témou sa človek vie lepšie uplatniť na trhu práce.

Aké boli vedľajšie aktivity?
Po pracovnej dobe sociálneho pracovníka sa moja kancelária zmenila na Klub starých Rómov. Boli tam Rómovia,
ktorí sa narodili pred rokom 1945. Robili sme spolu rôzne
podujatia. Niekedy sme šili, maľovali, spievali...
Stále sa hovorí, že pracovať treba hlavne s deťmi. Ja si to
však nemyslím. Keď sa bude pracovať s celou rodinou,
tak môže prísť zmena. Vieme dobre, aké má v rodine
postavenie starý rodič. Je to autorita. Ráno som pracoval
s deťmi v škole, rodičom som robil osvetu a poobede som
sa venoval seniorom. Tvorili sa hodnoty. Keď išli domov
z klubu, tak poznatky, ktoré sa dozvedeli napríklad o rómskej histórii, zdieľali potom vo svojich rodinách. Vo Veľkých
Kapušanoch sa takto začalo zvyšovať aj rómske povedomie, identita. Keď niekto z klubu zomrel, prišli na pohreb
všetci. Nie preto, že boli z Kapušian, ale preto, že ten klub
ich združoval a viedol k súdržnosti.
Žiješ projektovým životom. Podobne žije viacero
nielen mladých Rómov. Vďaka projektom majú
prácu. Čo môžu tieto projekty a rôzne školenia
ľuďom dať a vziať?
Rôzne školenia a tréningy mi vzali voľný čas. Ale neľutujem
to. Tieto aktivity mi dali hromadu informácií, po ktorých
som mal obrovský hlad. Naraz som robil veľa aktivít. Bol
som hrdý na to, že v regióne, kde je obrovská miera nezamestnanosti, som mal naraz tri práce.

O identite a politike
Vrátim sa k identite Rómov žijúcich na južnom Slovensku. K akej identite sa hlásia?
Môže na mňa útočiť hocikto za to, čo teraz poviem, ale
stojím si za svojím názorom. Môj materinský jazyk je maďarský. Čo sa deje na Slovensku s maďarskými Rómami,
je niečo hrozné. Ak majú študenti na maďarských školách
denne 45 minút slovenského jazyka, nikdy v živote sa
nenaučia po slovensky. Už samotná škola vychováva týchto
žiakov so silnou maďarskou identitou. A keď si zoberiem
maďarských Rómov, tak vo vzdelávacom systéme nenájdete
ani zmienku o rómskej identite a kultúre. Čiže takéto deti
sa automaticky stávajú Maďarmi. A prenáša sa to potom
aj do politiky. Nesledujem veľmi politiku, ale strany zvyšujú
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poruchu identity Rómov v južnej časti Slovenska. Pri voľbách
ich nahovárajú aj kupujú, aby sa prihlásili k maďarskej národnosti. Je to obrovská chyba. Preto sa stáva, že maďarskí
Rómovia sa hanbia za svoje rómstvo. Pred niekoľkými rokmi som to takto nevnímal a nehovoril by som o tom. Dnes
to však vidím inak a je to holý fakt. Kým majú šancu utajiť
svoju identitu, tak sa k Rómom neprihlásia.

Je to obrovský rozdiel. Našim štipendistom vždy hovorím,
že keby som bol mal také možnosti, aké majú oni dnes, tak
využijem všetko, čo sa dá. A nie je to len o finančnej podpore, ale aj o mentoringu a tútoringu. Dnes, vďaka našej
podpore, môžem mať učiteľa, ktorý si sadne len so mnou
a bude sa mi venovať. Keby som bol mal také možnosti
počas môjho štúdia, dnes som úplne inde.

Vedia, že sú Rómovia, ale zatajujú to. Boli by nejak
postihovaní za svoje rómstvo?
Keď sa pri sčítaní obyvateľov opýtajú rómskej rodiny na
materinský jazyk, logicky to bude maďarčina. Tým pádom
sú pre spoločnosť aj štatistiky Maďarmi. Takto to funguje
generačne.

Chápem, že v zlej ekonomickej situácii potrebujú
študenti aj finančnú pomoc vo forme štipendia.
Prečo však potrebujú aj odborné vedenie v podobe
mentora a tútora?
Prišlo to so vznikom Dekády začleňovania rómskych komunít v roku 2005.

Bráni im niečo priznať svoje rómstvo?
Asi málo informácii o tom, že môžem byť Rómom. Chýbajú
informácie o tom, že rómsky jazyk je možné, za splnenia istých podmienok, používať aj ako úradný jazyk. Svojho syna
učím rómsky. Moja mama sa ma pýtala, prečo to robím,
a kde ten jazyk využije. Nevedela, že s rómčinou sa syn
dohovorí na celom svete. Čiže je to dosť veľká neznalosť
rómskej kultúry a histórie.

Áno, faktom je, že podporné programy dnes
existujú. Ty si však dokázal ukončiť stredoškolské
vzdelanie aj bez nich. V tom čase taká možnosť
nebola, respektíve si o takej možnosti nevedel.
Prečo dnes mladí ľudia potrebujú vedenie?
Keby som v tom čase bol vedel o takejto možnosti, tak by
som to využil. Keď dnes funguje takáto organizácia, ktorá
podporuje rómskych študentov, tak to má aj symbolický
charakter v tom, že mám za sebou organizáciu, ktorá ma
podporuje, aby som ako rómsky študent mohol študovať.
Ja to takto vnímam. Keď som chodil na monitorovacie
návštevy na stredné školy a stretával som sa so študentmi,
ich reakcie na naše aktivity boli pozitívne. Čiže naozaj to
nie je len o peniazoch a tútoroch, ale aj o tom, že nejaká
organizácia stojí za rómskymi študentmi. Mám aj skupinu
na facebooku, kde sa týmto študentom venujem. Písala
mi mladá Rómka, že sa chystá na policajnú akadémiu.
Chcela informácie, chcela poradiť a vedela, na koho sa má
obrátiť. Ja som takú možnosť nemal. Nemal mi kto poradiť,
usmerniť ma.

Dobre, ale v Maďarsku sa Rómovia prezentujú ako
Rómovia.
Myslíš, že to tak v Maďarsku naozaj je?
Nie je?
V Maďarsku nie sú Rómovia dvojnásobnou menšinou. Na
Slovensku, ako maďarsky hovoriaci Róm, môžem byť diskriminovaný za to, že som Róm, ale aj za to, že hovorím maďarsky. Keď som sa stretával v klube so seniormi, zistil som,
prečo sa nechcú prihlásiť k Rómom. Spomínajú na obdobie
vojny, kedy boli tvorené zoznamy Rómov. A tejto hrozby sa
boja doteraz. História sa môže zopakovať a opäť môžeš byť
na zozname. Čiže, pokiaľ sa dá, tak svoju identitu utaja.
O podpore Rómskeho vzdelávacieho fondu
Dnes pracuješ v Rómskom vzdelávacom fonde. Niekedy mladí Rómovia študovali bez podpory, dnes
majú podporu z rôznych strán. Čo sa zmenilo?

Aká je tvoja funkcia a pracovná náplň v Rómskom
vzdelávacom fonde (REF)?
V tejto organizácii pracujem už rok. Nastúpil som ako
koordinátor stredoškolského štipendijného programu. Po
troch mesiacoch ma vedenie zvolilo za národného facilitátora. Teraz je mojou hlavnou úlohou implementácia
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grantových programov. Nie je to len o štipendiách. Máme
grantové modely od predškolskej prípravy až po vysoké
školy. Máme organizácie, ktoré realizujú naše projekty.
S novými žiadateľmi konzultujem prípravu projektov, posúvam im informácie. Sledujem tiež legislatívne zmeny v tejto
oblasti.
Na akej pozícii sa chceš vidieť o niekoľko rokov?
Práca v Rómskom vzdelávacom fonde bola mojím snom.
Pracoval som v osadách, učil som na základnej škole,
pripravil som milión aktivít. Som ambiciózny človek a vždy
si zvolím ciele. Spomínam si, ako som získal štipendium na
moje vysokoškolské štúdium. Bol som podpisovať zmluvu,
a keď sme vychádzali von, povedal som, že raz budem
v tejto organizácii pracovať. Sen a cieľ sa mi splnili. Mojím
ďalším cieľom je učiť na vysokej škole. Máme rómskych
učiteľov na základných školách, trochu menej ich máme
aj na stredných školách, no najmenej ich je práve na
vysokých školách. Vyučovať na vysokej škole je výbornou
možnosťou propagácie toho, že Rómovia vedia pracovať aj
v takej oblasti. Pevne verím, že získam adekvátne vzdelanie
na to, aby som mohol učiť predmet, zameraný na rómsku
národnostnú menšinu.
Text a foto: Roman Čonka
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Do sveta rómskej problematiky
sa dostal úplne náhodou. Na
jednom stretnutí s priateľmi jeho
priateľov počul prvýkrát výrazy
ako občianske združenie, tretí
sektor, projekty. Nerozumel im.
Vyrastal totiž v rodine, kde sa
o rómskej problematike nikdy
nehovorilo, ani ju nikdy nemuseli
riešiť. Rodinné korene vedú
k muzikantskému rodu, ktorý bol
v Košiciach významný a vážený.
Aj napriek tomu do rómskej témy
vstúpil. Pracoval ako televízny
redaktor spravodajstva v lokálnej
súkromnej televízii, neskôr
spoluzakladal rómsku tlačovú
agentúru. Od žurnalistiky prešiel
k úradníckej práci v Bratislave.

Ivan Hriczko: Musíme sa zbaviť
pocitu menejcennosti
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O košických Rómoch
Z akej rodiny pochádzaš?
Pochádzam z jednej z najstarších rodín v Košiciach, ktorá
písala v meste dejiny Rómov vďaka svojmu spôsobu života.
Bývali v centre mesta a boli to hrdí Rómovia. V minulosti
sa zaraďovali k maďarsky hovoriacim Rómom. Rodina sa
živila výlučne hudobným remeslom, od nepamäti všetci
hrávali. Boli to významní muzikanti, no nehrávali v krčmách. Väčšinou mali najlepšie miesta v Košiciach. Môj pradedo hrával v najväčšom uhorskom hoteli Shalkház. Mal
jednu z najlepších bánd (hudobné zoskupenie – Hancsu
basa a Marcis cimbal) v Košiciach. Ženy sa živili väčšinou
drobným obchodom alebo sa starali o domácnosť. Podľa
toho, na čo tá rodina mala a o aké obdobie išlo. Moja
babka bola polovičná židovka. Jej predkovia pochádzali
z Kyjeva. Z dedovej strany to boli maďarskí Rómovia, ktorí
pochádzali z Budapešti. Máme vedomosť o tom, že tu žili
už od sedemnásteho storočia. Tvorili základ rómstva v meste, hrávali grófom a šľachte na významných miestach.
Ako sa rodina menila smerom do súčasnosti?
Veľa vecí viem z rozprávania starej mamy. Deň vyzeral
tak, že ráno dedo vstával o piatej a jeho synovia o pol
šiestej. Do obedných hodín cvičili na nástrojoch, ako keby
študovali na konzervatóriu. Boli to ľudia, ktorí neovládali
hudobnú gramatiku, ale ich repertoár sa väčšinou skladal
z klasickej a vážnej hudby. Aj preto museli denne veľmi
tvrdo cvičiť, aby spĺňali vysoké nároky, ktoré si žiadala ich
klientela. Najlepší muzikant v rodine učil tých ostatných
a takto sa to odovzdávalo ďalším generáciám. Do šesťdesiatych rokov bolo v Košiciach asi 200 rómskych skupín,
všetky mali pred vojnou kde hrať, mali svoje stále miesto.
V takmer každom kultúrnom či reštauračnom zariadení
bola rómska kapela. Aj preto Košice patrili k centru rómskych muzikantov. Z Budapešti sa chodili učiť hudbe do Košíc. Jedna vec je hrať na husle, a druhá je škola primášstva.
Spomínam si z rozprávania babky, že k nám sa chodili učiť
terajší významní hudobníci z Budapešti.
Čo bolo potom?
Tento spôsob života trval do šesťdesiatych rokov minulého
storočia. Prišla doba silnej asimilácie. Bol tlak, aby ľudia
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boli zamestnaní v nejakom štátnom podniku. Fungoval
síce Slovkoncert, kde sa združovali hudobníci, ale ten
nedokázal pokryť požiadavky všetkých muzikantov. Mnohé
rodiny sa hudbe prestali venovať a fungovali tak, ako im to
vtedajší režim nalinajkoval.
Ako vnímali Rómov v meste ostatní?
Našimi susedmi boli Nerómovia. Nebol medzi nami veľký
rozdiel vo výzore, obliekaní, stravovaní. Moja mama mi vravela, že všetci susedia, ktorí bývali pri nich, vedeli po rómsky.
Slovenčina vtedy nebola veľmi populárna. Navštevovali sa,
vymieňali si recepty. Starká mi vravela, ako k nej chodili
susedky obdivovať dile (drevená podlaha), lebo ich mala
veľmi pekné žlté. Nerómky sa pýtali, čím to čistí. Starká im
hovorila, že ich čistila sušenými žĺtkami, aby to bolo pekné.
Čiže boli to vážené rodiny. Kedy nastal zlom, keď
Rómovia stratili v Košiciach svoje meno?
V Košiciach to začalo výstavbou železiarní a celkovo
príchodom bývalého režimu. Vtedy sa dávala do popredia
rovnosť vo všetkom, čo je síce dobré, ale Košice sa začali
preplňovať ľuďmi, ktorí prišli z vidieka. A netýka sa to len
Rómov. Vidiecka spoločnosť sa začala sťahovať do miest
kvôli práci a kvôli tomu, že o tom niekto rozhodol. Noví
Rómovia, ktorí prišli do mesta z vidieka, sa nedokázali až
tak prispôsobiť. Život v meste a na vidieku je totiž rozdielny.
Boli to ľudia, ktorí pochádzali z ťažkých podmienok. Mnohokrát mali v meste pre týchto Rómov označenia, že to nie
sú košickí Rómovia. Tí ľudia nevedeli, čo je to cesta, čo je to
električka. V meste bol iný sociálny status ako na vidieku.
Mali výhrady k novým Rómom aj tí pôvodní, mestskí Rómovia?
Košice sú jedným z mála miest, kde Rómovia mali domovské práva a mali na ne listiny. V meste nikdy neexistovala
osada, kde by boli nelegálne stavby. Môj dedo bol čestným
občanom Košíc. Rómske rodiny v meste patrili k určitej
sociálnej vrstve. Svoje postavenie si chránili aj Rómovia, aj
majorita. Boli to lokálpatrioti a na svoje mesto boli hrdí.
Keď niekto v minulosti povedal, že je Košičan, vedelo sa,
že je to kultivovaný človek. To, čo sa budovalo niekoľko
desaťročí, zmizlo jedným rozhodnutím, kedy do mesta
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prichádzali noví ľudia. V tej dobe išlo o maďarské mesto,
maďarský jazyk bol veľmi silný. Príchodom nových ľudí sa
z mesta vytlačil. Začali sa stavať sídliská, naraz sme mali
susedov, ktorých nepoznáme. Spoločnosť sa začala rozdeľovať. Majorita z vidieka a z menších miest bola zvyknutá
na to, že v ich lokalitách sú Rómovia na konci dediny alebo
v osade. Pre nich boli Rómovia ako susedia v paneláku neakceptovateľní. Písali sa sťažnosti, že nechcú s nimi bývať.
Bývalý režim nepoznal pojem kultúrne rozdiely. Majorita
začala Rómov postupne vytláčať nabok.
Vytláčali aj pôvodných Rómov?
Pôvodní košickí Rómovia sú v meste plne integrovaní. Tí
nemajú problémy, aké dnes vidíme v médiách a ktoré sa
pripisujú Košiciam. Niektorí už zabudli na to, že sú Rómovia,
a to z mnohých dôvodov. Sú to lekári, právnici, prokurátori,
ľudia v službách a riadiacich pozíciách. Nemajú dôvod sa
prihlasovať k rómstvu, pretože je dnes negatívne prezentované a s nimi už nemá nič spoločné. Nikto im to nemôže
vyčítať, pretože situácia je taká, aká je. Sú hrdými Košičanmi,
hrdými Slovákmi. Vnútri svojej rodiny však žijú ako Rómovia.
Prečo sa prisťahovalci nedokázali dostať na úroveň
pôvodných Rómov v Košiciach?
Je veľký rozdiel medzi Rómami, ktorí boli generačne izolovaní, segregovaní a žili v uzavretých komunitách s vlastnými pravidlami - a mestskými Rómami, ktorí boli pohltení
kozmopolitným životom, nákupmi, rozhovormi, kopírovaním módy. Práca v rómskej komunite ma naučila aj poznaniu, že v každej jednej dedinke sa nájde rodina, ktorá je
svojím spôsobom poprepletaná so židovstvom alebo inou
kultúrou. Prečo sa teda nedokázali adaptovať v Košiciach?
Odborníci tvrdia, že išlo o násilnú migráciu ľudí z dedín do
miest. Neviem posúdiť takýto názor, ale viem, že sa nedá
nalinajkovať ľuďom život. Niekedy Rómovia dostanú šancu,
a nevyužijú ju. Ale zas mnohí Rómovia, ktorí šancu dostali,
hoci prišli z ťažkých podmienok, za tých 50 rokov sa dokázali vypracovať na slušne žijúcich ľudí.
O žurnalistike
Aká bola tvoja cesta k novinárskej práci?
Vyrastal som bez otca. Mám úžasnú matku, brata a starú

mamu, ktorí mi celý život pomáhali. Pochádzam z veľmi
skromných pomerov. Mama sa musela veľmi obracať, nikdy
nám však nič nechýbalo. K rómskej problematike som sa
dostal náhodou. U nás v rodine sa neriešila rómska problematika, žili sme hudbou, spoločenským životom, cestovaním. Keď som mal sedemnásť rokov, bol som na jednom
stretnutí, kde som sa stretol s priateľmi mojich priateľov.
Používali pojmy ako tretí sektor, občianske združenia, nadácie, projekty a priznám sa, že som tým pojmom nerozumel. Nevedel som, o čo ide. Zaujal ma však jeden aspekt.
Tí ľudia rozprávali skoro nacionalisticky o rómstve. Doma
som bol vychovávaný národne ku krajine, v ktorej som sa
narodil. Svojím spôsobom ma to zaujalo. Začal som sa
s tými ľuďmi stretávať, chodil som na podujatia, spoznával
som rómske symboly. Na týchto stretnutiach som stretol
jednu vynikajúcu ženu, ktorej som za veľa vecí vďačný.
Išlo o Američanku Janis Overlock, ktorá na prelome rokov
1998/1999 hľadala ľudí pre ročné štúdium žurnalistiky
v rámci Centra nezávislej žurnalistiky v Bratislave a Budapešti. Zaujala ma svojím typickým americkým prejavom.
V rámci kurzu ste mali aj povinnú prax. Kde si ju
absolvoval?
Najprv to bolo v denníku Korzár. Nemal som však skúsenosti s písaným textom a nedarilo sa mi v novinách.
Ako vnímali novinári Róma v redakcii?
Ľudia, ktorí robia v médiách, síce bažia po senzáciách, ale
v našich médiách pracuje skutočne veľké percento inteligentných novinárov. Majú síce svoje predsudky, ale to majú
aj Rómovia. Musím povedať, že v redakcii ma prijali dobre.
Vytvorili mi dobré podmienky, len ja som nebol v tom čase
pripravený na prácu v novinách. Vždy ma priťahovala
televízia. Spoznal som šéfredaktora košickej regionálnej
televízie TV Naša, Rolanda Kubinu. Hneď na druhý deň mi
dal šancu pracovať v televízii. Dostal som mikrofón, kameramana, služobné auto. Cítil som sa ako veľký redaktor
CNN. Začali za mnou chodiť novinári z viacerých svetových
redakcií a prejavovali mi podporu.
Bolo to len preto, že si Róm?
Áno. Vďaka nim som sa dozvedel, že som bol prvým Ró-
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mom na Slovensku, ktorý v televízii robil denné spravodajstvo. V roku 1998, keď som tam začal, bolo raritou stretnúť
Róma, ktorý by pracoval na úrade, či v biznise. Takéto pozície by nemali byť nezvyčajné, mali by byť súčasťou nášho
života. Ale bohužiaľ, nie je tomu tak. Pre mňa bolo veľkým
víťazstvom, keď ľudia začali telefonovať a písať do redakcie,
spoznávali ma na ulici. Ľudí veľmi prekvapovalo, že viem
po slovensky, zvládam prácu s televíznou technikou a som
k ľuďom slušný. Musím povedať, že majorita ma podporuje
dodnes.
O čom bola tvoja prvá reportáž?
Pri ceste na stáž som bol v potravinách svedkom toho, ako
rómskej rodine odmietli dať nákupný košík. Zdôvodnili to
tak, že pre nich košíky nemajú. Prihovoril som sa predavačke s otázkou, prečo im košík odmietla dať. Vraj mali
problém s krádežami v obchode. Prišiel som do redakcie
a šéfredaktor mi povedal, že mám tému na reportáž. Nakoniec sme tých ľudí spojili, predavačka sa rodine ospravedlnila.
Čiže hneď prvá reportáž bola o Rómoch. Aké ďalšie
témy si spracoval?
V redakcii som nemal na starosti rómsku problematiku.
Robil som na kultúrnych, ekonomických, politických a iných
témach. Dokonca som aj moderoval publicistické diskusie
a režíroval dokumentárne filmy.
Ako ťa vnímali ľudia, keď si bol v akcii?
Bola to doba, keď Rómovia neboli videní v takýchto pozíciách. Róm s mikrofónom a kameramanom bol pre ľudí asi
atrakciou. Nikdy mi v televízii nedali pocítiť, že som niečo
menej ako oni.
Predsa len, médiá vytvárajú negatívny obraz
o rómskej komunite. Ako to vnímaš?
Dovolím si povedať, že v tom mám jasno. Médiá robia
medvediu službu extrémistickým názorom. Ale nie všetky.
Na druhej strane, médiá píšu o tom, čo vidia. Bol som
svedkom toho, keď prišla francúzska televízia na Luník IX
točiť príbeh o jednej rodine. Tá rodina nepatrila k najkultivovanejším. Ukázali, čo videli. V médiách sa objavuje
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len to, čo sa v skutočnosti na Slovensku deje. Máloktoré
médium si na Slovensku dovolí publikovať niečo, čo nie je
overené. Bulvarizácia a komercia tu však vždy bola a bude.
Nedá sa rozprávať o rómskej komunite len v dobrom.
Zo všeobecnej žurnalistiky si prešiel na menšinovú. Bol si pri zakladaní Rómskej tlačovej agentúry.
Prečo?
V televízii sa mi skutočne pracovalo veľmi dobre. V tejto
práci som sa našiel. Prišlo však obdobie, keď som dostal
dve ponuky. Mohol som pracovať vo vznikajúcej televízii
JOJ v spravodajstve, no zároveň prišla ponuka od Sorosovej nadácie stať sa riaditeľom Rómskej tlačovej agentúry,
ktorú v tej dobe pripravovala ako projekt Kristína Magdolenová. Mal som kontakty na rómskych absolventov kurzu
žurnalistiky a povedal som si, že by bola škoda ich nechať
tak. V podstate som bol asi jediný, ktorý sa po kurze uplatnil v majoritných médiách.
Čiže si sa rozhodol pre menšinovú žurnalistiku.
Vytvorili sme rómsko-nerómsky tím. S Kristínou Magdolenovou sa mi pracovalo veľmi dobre, keďže prinášala do rómskej žurnalistiky iný level práce. Spoločne sme vytvorili prvú
rómsku tlačovú agentúru na Slovensku. Mali sme podporu
z každej strany. Videl som priestor na to, aby sme vybudovali kvalitnú redakciu. Nie na etnickom, ale občianskom
princípe. V tlačovej agentúre som pôsobil sedem rokov
a na to obdobie rád spomínam. Rómom, ale aj majorite,
sme dali priestor na prácu. Ako riaditeľ agentúry som mal
na starosti hlavne jej propagáciu, imidž a jej financovanie.
Chcel som agentúru posunúť ďalej. Internetový priestor
je síce krásny, ale najsilnejším médiom je televízia. Verejnoprávnej televízii som dal ponuku, že budem pre nich
pol roka zdarma pracovať. Išlo mi o to, aby som vstúpil
do televízie. Začal som vyrábať reportáže pre regionálne
vysielanie.
Nehovoríme ešte o národnostnom vysielaní...
Nie. Vyštudoval som marketingovú komunikáciu na Trnavskej univerzite sv. Cyrila a Metoda, a tak som hľadal cesty,
ako sa do televízie dostať. Preto som pre televíziu pracoval
zdarma. Všetkým kolegom ďakujem, že mi vtedy vytvorili
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výborné podmienky. Otváral sa mi postupne priestor na to,
aby redaktori Rómskej tlačovej agentúry mohli do televízie
vstúpiť tiež. Začali sme s vedením diskutovať o rómskom
vysielaní. Televízia súhlasila. Kristína Magdolenová vymyslela
pre magazín úžasný názov So vakeres? Čo hovoríš? Bolo to
krajšie, ako keby sme program nazvali Romale. Začali sme
vyrábať rómske národnostné vysielanie úplne od začiatku.
Tlačová agentúra teda vstúpila aj do televízie
a rozbiehala ďalšiu oblasť. Ty si sa však rozhodol
odísť z mediálneho sveta. Začal si úradnícku prácu. Prečo taká zmena?
Vedel som, že agentúra začne postupne upadať, ak nebude
mať aj iné produkty. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby som
splnil to, k čomu som sa zaviazal. Mal som cieľ, aby bola
agentúra samofinancovateľná. Podarilo sa to preto, lebo za
výrobu Rómskeho magazínu sme slovenskej televízii fakturovali náklady. V roku 2007 som dostal ponuku pracovať
na Úrade vlády ako radca v oblasti rómskej problematiky.
Zvažoval som, či môžem redakciu nechať. Naši ľudia televíznu prácu zvládli pomerne rýchlo. Ponuku som teda prijal
a bol to ďalší posun v mojej kariére.
Vyštudoval si marketing na Trnavskej univerzite. Obraz Róma v spoločnosti je negatívny. Čo robíme zle?
Rómovia sa musia zbaviť pocitu menejcennosti a nemôžu
za všetkým vidieť diskrimináciu. Každý človek, bez ohľadu
na národnosť, si musí povedať, či je hrdým občanom tejto
krajiny a či tu žije rád. Keď chce byť súčasťou Slovenska, tak
sa musí zbaviť všelijakých predsudkov, strachu, pocitu menejcennosti. Veľa Rómov žije integrovane, má vysokoškolské vzdelanie. Mám však pocit, že argumentácia a terminológia v rómskej problematike sa od deväťdesiatych rokov
vôbec nezmenili. Vždy hovoríme o tom, ako sú Rómovia
diskriminovaní, ako im treba pomáhať. Zabúdame na to,
že sa doba zmenila.
Čo sa zmenilo?
Máme tu dobu internetu. Osobne som videl mnohých Rómov
v osadách, ktorí na iPhonoch fičali na internete. Vedia sa
podľa najnovších amerických trendov obliekať, poznajú všetky
moderné pesničky. Vedia sa v modernom svete orientovať.
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Každá vláda pre Rómov niečo urobila a každá vláda aj niečo
pokazila. Aj najzaostalejšie rómske osady sú však zmenené.
Minimálne vo vnímaní sveta. Vieme, ako sa žije v Anglicku,
Nemecku, Belgicku. Aj migrácia nám niečo priniesla.
O občianstve a identite
Na akom mieste by mala byť u Rómov občianska
hrdosť a na akom mieste hrdosť na rómsku identitu?
Väčšina Rómov má jeden vážny problém. Za každým
rohom vidíme diskrimináciu. Potom sa dá v spoločnosti
ťažko existovať. Sú to komplexy, ktorých by sme sa mali
zbaviť. Ja som taký problém nikdy nemal. Národná hrdosť
je veľmi dôležitá. Je to súčasť človečenstva. Som hrdý
Slovák a bojujem za Slovensko. Nebojujem za Rómov, ale
bojujem za Slovákov. Nie je to fráza, ktorú som sa naučil
pred týždňom. Som zástanca toho, že rómska problematika neexistuje. Existuje problematika chudoby, ktorá nemá
farbu pleti. Rómska problematika škodí samotným Rómom.
Často používame pojmy, ktorým nerozumiem. Čo je napríklad pojem - rómske byty? Ako príslušník národnostnej
menšiny som proti tomu, aby sa takto veci nazývali. Mne
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takýto systém škodí. Pokiaľ budeme riešiť problematiku časti
Rómov ako rómsku problematiku, dovtedy túto problematiku nevyriešime.
Majú Rómovia dôvod byť hrdými Slovákmi, ak
ich režim prvého Slovenského štátu posielal do
pracovných táborov a boli vydávané proticigánske
nariadenia?
Moja stará mama bola v koncentračnom tábore a tiež ďalší
členovia rodiny. Je to však minulosť, ktorá je súčasťou našej
histórie. Z tej histórie sa poučme. Pre stabilitu a rozvoj je dôležité pripomínať si a nezabudnúť na toto obdobie. Stále tu
však máme ľudí, ktorí sa za 60 rokov nedokázali integrovať
do spoločnosti a majú pocit menejcennosti z čias vojnového
obdobia. So súčasnou dobou to však nemá nič spoločné.
Mladá rómska generácia dnes ani o holokauste nevie, ak
im o tom nepovieme. Čiže nemajú mať žiadnu traumu, lebo
o nej ani nevedia. Argumentovať holokaustom dnes nemôže
byť dôvodom pre to, aby Rómovia nešli dopredu.
Text a foto: Roman Čonka

Keď som prvýkrát zatelefonovala Stanislavovi
Vospálkovi a prosila ho o stretnutie, bez
rozmýšľania povedal termín, hodinu, miesto
a dodal: „Pozývam vás na koncert! Tam sa
stretneme“. Až po koncerte mladých rómskych
muzikantov som sa od ich speváčky dozvedela,
že koncertovali vďaka jeho finančnej podpore.
Ako čas plynul, tých informácií o tom, že
Stanislavovi Vospálkovi nie sú ľahostajné
problémy druhých, že rád pomôže, kde treba,
pribúdalo. Stačí si len pozrieť jeho stránku,
záložku Podporil som, a človeku je jasné, že sa
rozhodol podporovať tých, čo potrebujú oporu,
ktorá im pomôže preklenúť neľahké obdobie.
Na tej istej stránke, v jej závere, dáva prísľub,
že bude pomáhať, kým mu to jeho osobná
situácia bude dovoľovať. Želám mu, aby tak bolo
stále. Lebo potrebných je a bude vždy.

Jeden z rodu
Rómov

Jeden z rodu Rómov

Keď som v jednom z našich spoločných rozhovorov spomenula rómsku prešovskú rodinu, kde je hlava rodiny dlhodobo bez práce a matka štyroch detí už roky bojuje s onkologickým ochorením, pozorne počúval. Na moje rozhorčenie,
že tá žena nemá na lieky tlmiace bolesť a rodina hladuje,
sa iba spýtal: „Kedy by ste ma do tej rodiny odviedli?“
Dohodli sme prvý vyhovujúci termín a Stanislav Vospálek
prišiel zo Spišskej Novej Vsi do Prešova do rodiny, ktorá
už podľa prvého nazretia do dverí potrebovala urgentnú
pomoc. Chorej žene dal do rúk peniaze, poželal uzdravenie a utekal domov.
Naostatok sme sa pred tohtoročným 17. novembrom,
ktorý je v kalendári označený ako Deň slobody, rozprávali
o slobode. O tom, aký by bol najlepší spôsob pripomenúť
tento deň súčasníkom. Z rozhovoru vznikol nápad a jeho
realizácia vyústila do netradičnej výstavy na námestí v Spišskej Novej Vsi. Výstava veľkorozmerných obrazov mladého
rómskeho výtvarníka Feča predstavila Spišskonovovešťanom celosvetovo známych ľudí ako ľudí z rodu Rómov.
Okoloidúci sa iba začudovane pýtali: „Naozaj bol aj
Charlie Chaplin Róm? A Yul Brynner, herec z filmu Sedem
statočných, je tiež Rómom?“ Takto neveriacky krútili ľudia
hlavami, keď obdivovali vydarené mega-portréty Elvisa
Presleyho, ktorý pochádza z nemeckých sintských Rómov.
To len málokto dnes vie. Rovnako ako málo ľudí vie i to, že
spomínaný herec Brynner bol spoluzakladateľom Medzinárodnej Rómskej únie a že Charlie Chaplin bol z rodu
rómskych kováčov a rád sa zdržiaval v spoločnosti Rómov.
A v tomto smere nebol sám. Viem, o čom hovorím. Lebo
aj mne je medzi Rómami dobre. Viem oceniť oduševnenosť, vrúcnosť a horúce srdce Rómov. Málo ľudí vie i to, že
my z Československa máme blízko k prezidentovi Brazílie
Juscelino Kubitschekovi. Jeho mama bola Rómka a otec,
Ján Kubíček, pochádzal z českej Třebone. Ďalší známy herec Michael Caine pochádza z rómskej rodiny, ktorá bola
v Anglicku známa obchodovaním s koňmi. Speváčka Esma
Radžepa je v štátoch bývalej Juhoslávie, odkiaľ pochádza,
pokladaná za Matku Rómov, lebo vychovala desiatky vojnových sirôt, z ktorých bolo mnoho Rómov. Nebyť jej, boli
by ostali na uliciach o zime a hlade, navždy vylúčení.
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Sloboda bola tým, čo si chceli výstavou jej usporiadatelia
pripomenúť. Práve tá sloboda, ktorá mnohým Rómom
ublížila, vzala im garantovanú prácu a mantinely pravidiel.
Takže sa nakoniec v tej bezhraničnej slobode strácajú a ich
život sa roztápa ako kocka cukru v teplom čaji. Len po
sladkosti niet ani chýru ani slychu, lebo neboli pripravení,
lebo nás zaskočila. Niektorým sloboda po nežnej revolúcii
pomohla. Cez otvorené okná sa nadýchli a začali využívať
voľnosť, otvorené hranice, nové možnosti. Stanislav Vospálek patrí k tejto skupine. Vyštudoval na Fakulte sociálnych
štúdií VŠ v Sládkovičove študijný odbor Sociálna práca
a na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku
absolvoval bakalárske a magisterské štúdium programu
Sociálna práca. Prvé pracovné skúsenosti získaval v  Severočeských energetických závodoch v Plzni ako majster pracovnej skupiny, neskôr bol v závode Volkswagen Bratislava
referenčným pracovníkom pri riadení výroby. V roku 2003
založil vlastnú personálnu agentúru.
Stanislav Vospálek je v súčasnosti poslancom Košického
samosprávneho kraja. Je tu členom komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, sociálnu politiku a dopravu.
A pravdepodobne ako jediný poslanec VÚC na Slovensku
sa netají svojím rómskym pôvodom, hrdo sa k rómskym
koreňom hlási, priznáva ich. Rómov podporuje a snaží
sa participovať na pozdvihovaní ich kultúrnej, životnej
i vzdelanostnej úrovne. Ako ho poznám, toto by robil, či by
bol v politike alebo nie. Aj preto som zvedavá, prečo vstúpil
do politiky, ktorá nikdy nebola a ani teraz nie je najčistejším a najčestnejším ringom. Hovorí, že spúšťačom toho
rozhodnutia bola chvíľa, keď jeho syna a dcéru nepustili na
diskotéku. Vedel, aký je to pocit, lebo aj jeho raz v jednej
reštaurácii neobslúžili. Vtedy si uvedomil, že v tejto krajine
nestačí byť iba dobrým človekom, podnikateľom, ktorý poctivo platí dane. Preto sa rozhodol byť aktívnejším a ovplyvňovať spoločnosť. Odvtedy to vo verejnom živote robí
nielen ako politik. Keď sa v jednom z našich spoločných
rozhovorov dozvedel, že chodím s kolegom po školách
s dokumentom o živote Rómov, o ktorom následne s deťmi
diskutujeme, požiadal nás, aby sme prišli aj do školy, ktorú
navštevujú jeho deti. Úvod nám svojím vystúpením urobili
práve oni, Vospálkovci juniori. Rómskou muzikou, rómskym
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tancom. Krásni mladí a sebavedomí ľudia, ktorí sú hrdí
na svoje rómstvo a kultúru, ktorú vedia kultúrne a krásne
prezentovať. Som si istá, že toto je najlepší spôsob, ako
vplývať na spoločnosť, na ľudí vo svojom okolí. Svojím
každodenným konaním a cez vzdelané a slušne vychované, talent si rozvíjajúce deti. „Moja rómska rodina bola
muzikantská. Vianoce a Veľká noc strávené v ich kruhu,
u starých rodičov, rovnako ako i iné spoločné stretnutia,
mi ostanú navždy v pamäti ako zdroj radosti, sily a radostného pocitu, že patrím k týmto ľuďom, ktorí boli pre
mňa osobnosťami a vzorom, a takými aj ostali.“ Preskočí
v rozhovore od svojich detí k svojim predkom, aby sme sa
vzápätí vrátili do súčasnosti, do politiky. Keď pred piatimi
rokmi prvýkrát kandidoval na poslanca VÚC, nevedel veľmi
veľa o politickom zápase. Vedel však, že potrebuje získať
minimálne 2 000 hlasov, a tak na tom začal pracovať.
Za dva mesiace získal priazeň zhruba 1 800 voličov. Veľa
a zároveň málo. Ale nezlomilo ho to. „Nebol som s tým výsledkom spokojný, ale nehodil som flintu do žita. Vyhodnotil som svoju prvú predvolebnú kampaň a ostrieľanejší som
sa znova pustil do boja o rovnakú métu.“ V prvom rade
začal pracovať na svojej ďalšej predvolebnej kampani hneď
po voľbách. Založil občianske združenie, ktoré má spájať
Rómov i Nerómov v regióne a posilňovať Spiš. Ale jeho
cieľom je tiež aktívne pôsobiť na všetkých ľudí bez rozdielu
rasy, náboženstva.
Stanislav Vospálek má ambíciu spájať Rómov a majoritu,
sám pochádza zo zmiešaného manželstva. Ako priznáva,
keď sa mu stala v detstve nejaká skrivodlivosť, zastali sa
ho Rómovia. Nie div, že sa priradil k nim - ako takým, čo
pomáhajú druhým, obhajujú pravdu. Doteraz toto svoje rozhodnutie neľutuje. Preveril ho čas a tvrdá súčasná
realita. Stačí zájsť do osád, dívať sa vôkol seba. Aj keď
sa stalo bezdomovectvo novodobým fenoménom, medzi
bezdomovcami Rómov niet. V ich komunitách vládne ešte
stále spolupatričnosť a hrdosť. To skôr oni, chudobní, nájdu
miesto pre odstrčeného človeka z väčšinovej spoločnosti
a prijmú ho medzi seba. Takto prichýleného človeka som
stretla v michalovskej osade. Či by sa tak stalo opačne,
nech si odpovie každý sám, ja som to ešte nevidela.
Na otázku, kým sa cíti byť on sám, Vospálek hovorí, že

v prvom rade sa cíti byť občanom Slovenska, a potom
Rómom. „Mama mala v občianskom zapísanú slovenskú
národnosť, otec českú. Celé generácie žijeme tu, na tomto
území. Aj môj dedko bol podľa občianskeho slovenskej národnosti a ja si mám uvádzať rómsku národnosť?“ Chápem
tento postoj. Veď žijeme časy, keď čestní, pracujúci a slušní
Rómovia doplácajú na tých druhých – nečestných, lenivých,
delikventných. Ak sa jedná o Rómov, málokedy existuje zo
strany majority individuálny prístup, radšej všetkých hodíme
do jedného vreca. Alergiu na to majú už deti v základných
školách. Počas tohtoročných besied v školách sa na to rómski žiaci najčastejšie sťažovali. Spolužiaci sa s nimi nechcú
hrať, rozprávať, ani stretávať, lebo ich raz zbil nejaký Róm
a oni teraz nenávidia všetkých. Práve preto je dnes medzi
Rómami toľko takých, čo by dali všetko za to, len aby pokožka ich detí obelela a aby nežili ťažký život v tmavej koži
bez ohľadu na to, akými sú ľuďmi.
Bavíme sa o súčasnosti a téma prisťahovalectva v Európe je
príliš vážna, aby sme ju obišli. Obaja svorne konštatujeme,
že paradoxne Rómom prospieva. Ľudia pochopili, že negatíva doteraz pripisované len Rómom, sú vlastné všetkým
komunitám, ktoré sú prehustené a nachádzajú sa v hraničných životných situáciách. Slovensko by si malo uvedomiť, že prijatie Rómov je krok, ktorý ľudia musia urobiť,
ak sa cítia byť kresťanmi. Je dobré pre všetkých vedieť, že
Rómovia nie sú hrozbou. Hrozbou pre spoločnosť je človek
nedostatočne pripravený pre život. Preto by nám malo záležať na tom, aby sa táto pripravenosť a vzdelanostná úroveň
zvyšovala. Konkurencieschopnosť a životaschopnosť nie
sú iba prázdne slová. Vidieť to dnes aj na zamestnanosti.
Mnohé pozície, ktoré boli v minulosti nepísanými rómskymi
pracovnými pozíciami – napríklad v súvislosti s odpadovým
hospodárstvom, starostlivosťou o parky a ulice – sú dnes
obsadené. A potom sa hovorí, že sa vraj Rómom nechce
robiť! Stanislav Vospálek hovorí, že má priateľa Róma,
ktorý z Bystrian odišiel do Anglicka. Tam ho zamestnali
v nemocnici ako sanitára. Dali mu príležitosť, zaučili ho
a on sa v práci osvedčil. „Neviem si predstaviť, že by ho
zamestnali v nemocnici u nás, na Slovensku,“ hovorí Stanislav Vospálek a ja mu oponujem. Pamätám sa na časy,
keď prešovskú nemocnicu upratovali Rómky z okolitých
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dedín, z tamojších osád. Viem to, lebo som o tých ženách
písala. Rozprávala som sa s ich vtedajšími nadriadenými aj
pacientmi. Všetci si prácu žien, čo upratovali nemocnicu,
pochvaľovali. Nemocnica v tom čase voňala a priam žiarila
čistotou napriek tomu, že sa o ňu postarali Rómky z osád,
upratovačky. Dnes sa o čistotu nemocníc starajú firmy
a v nich vzdelané manažérky čistoty – ale choďte sa pozrieť
do tých priestorov. Zaskočí vás špina a smrad, za ktoré by
sa voľakedajšie rómske upratovačky hanbili. Mnoho Rómov
zo Slovenska za ostatné roky vycestovalo do zahraničia
a pracujú tam. Balia potraviny, robia v skladoch, v nemocniciach, sú z nich policajti. V tých krajinách im dali možnosť
pracovať na rozdiel od Slovenska, kde boli doma a kde
túto možnosť nedostali. Hoci – ak sa chce – je také jednoduché dať ľuďom príležitosť a možnosť pracovať. Práve príležitosti ponúka Stanislav Vospálek. Ako majiteľ viacerých
firiem, ktoré doviedol do štádia, že sú konkurencieschopné
doma i vo svete. Ako človek, ktorý pozná rómsku komunitu,
lebo v nej vyrástol, dokáže týmto komunitám pomôcť. Nie
šibnutím čarovného prútika, ale individuálnym prístupom.
Pracovnými príležitosťami, ale i pomocou, ktorú konkrétny
človek práve potrebuje.
Za ostatné roky v uliciach miest všetci stretáme bezdomovcov. Niekedy im pomôžeme drobnými, niekedy od nich
odvrátime tvár. Nie každý môže povedať ako Stanislav
Vospálek: „Zaplatil som dva nájmy pre bezdomovca“.
On to však nehovorí. Koná v súlade so svojím svedomím.
Text: Daniela Obšasníková, foto: Jozef Ferenc
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Bohatý archív čiernobielych fotografií Evy
Davidovej sa pred rokmi stal základom
dlhodobého výstavného projektu Romano Drom
– Cesty Rómov. Je výsledkom celoživotného
úsilia významnej etnografky a romistky, ktorej
sa podarilo zachytiť rómsky svet od polovice 50tych rokov minulého storočia až po dnešok.

Eva Davidová
zmapovala cesty Rómov
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Eva Davidová sa už v priebehu svojho štúdia etnografie,
sociológie a dejín umenia na pražskej Filozofickej fakulte
Univerzity Karlovej ocitla v rómskych osadách a mestských
rómskych komunitách východného a stredného Slovenska. Tu začala so svojím bádateľským úsilím a snahou
zdokumentovať a zachytiť pre budúcnosť sociálno-kultúrnu
realitu a tradíciu rómskeho etnika. Jej záujem sa sústredil
predovšetkým na fonografické záznamy pôvodnej rómskej
ústne tradovanej kultúry – na rómske rozprávky, piesne
a tradičné rozprávania. Snímky olašských Rómov, ktoré
autorka urobila prevažne v rokoch 1958 – 1959, zachycujú kočovný život týchto nomádskych ľudí, ktorých vozy
sa navždy zastavili v roku 1959 na základe zákona č.
74/1958. Vtedajšia majoritná spoločnosť chcela tak násilne
asimilovať rómsku minoritu. Pod koľko tragických osudov
rómskych mužov a žien sa tento zákaz podpísal, dnes už
nikto nevyčísli. Čo nám ostalo, je svedectvo Evy Davidovej o presídlení slovenských Rómov do prostredia, ktoré
zrušilo historický a regionálny kontext, v ktorom sa rómska
kultúra dovtedy vyvíjala. Presídlenie výrazne, a v mnohých
prípadoch priam dramaticky, premenilo povahu a štruktúru
tohto spoločenstva.
Jeden z recenzentov práce Evy Davidovej, Petr Kurka, uvádza: „Skutočnosť, že sa odvážila poctivo načúvať spôsobu
rómskeho života, jeho vnútornej logike a poriadku, tak
uchránila jej fotografie od osobnej nezúčastnenosti a akejsi
odborníckej objektivity. Vtlačila im charakter neopakovateľnej osobnej udalosti, ktorá sa stala hlbokým svedectvom a výpoveďou o inakosti a rovnakosti našich blížnych.
Fotografické formáty svojou priznanou a nezastieranou
surovosťou neškoleného prístupu využívajú chýbajúci retuš
a prácu s plnou plochou negatívu k tomu, aby podtrhli autenticitu a nestrojenosť daného okamihu, v ktorom snímka
vznikla ako tichá dohoda medzi autorkou a ľudskou komunitou. Vďaka tomu sa jej otvorila vo svojej jedinečnosti.
Eve Davidovej sa svojím zaujatím podarilo prekročiť rámec
odbornej a reportážnej fotografie natoľko, že jej vizuálne
svedectvo o cestách Rómov obstojí samostatne i v kontexte
umeleckého dokumentu autorov súčasnej fotografie.“
Fotografie Evy Davidovej zachytávajú prostredie rómskych
osád, ktoré na Slovensku vyrástli v priebehu dvoch – troch
storočí, a ktoré predstavujú svojrázny svet. Svet, ktorý žije
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svojím vlastným svojbytným spôsobom. Ďalší z recenzentov
práce Evy Davidovej, Pavel Dias, o fotografiách všeobecne
povedal, že sugestivita a miera presvedčivosti vizuálneho svedectva svojou emotívnosťou často predčí vedeckú
správu. Že fotografia je prejavom špecifického spôsobu
myslenia a stavu citov. Niektoré fotografie si nemožno iba
prezerať, je treba ich počúvať. Povedal: „U Evy Davidovej
počujem obrazy objavu človeka, počujem príbehy ľudských
bratov o veľkej, možno pomalej ceste Rómov. Počujem
o šťastí z materstva, o radosti zo života i o zármutku
z úmrtia. Vnímam rýdzosť, láskavosť, priamosť fotografického prejavu Evy Davidovej. Cítim, že pracovala so srdcom
otvoreným dokorán a obrazy exponovala na najcitlivejšiu
vrstvu človečenstva.”
Eva Davidová (82) je dnes uznávanou českou historičkou
umenia, sociologičkou, fotografkou. Je považovaná za
zakladateľku českej a slovenskej romistiky. Do roku 1976
pracovala v Sociologickom ústave Akadémie vied, od
päťdesiatych rokov sa venuje rómskej kultúre a sociológii.
Venuje sa dokumentácii života Rómov, vystavuje, prednáša
romistiku na viacerých univerzitách. Je členkou Medzinárodnej rómskej únie. Je autorkou desiatok publikácii.
S pani Evou Davidovou som sa zoznámila krátko predtým,
ako sme sa v občianskom združení Jekhetane – Spolu
rozhodli vydať výber z jej fotografií. V roku 2012 tak uzrela
svetlo sveta vydarená publikácia s názvom Rómovia na
Slovensku vo fotografii Evy Davidovej. Mala som vtedy česť
napísať do knihy úvod. Nadpísala som ho titulom S láskou, ktorú vidieť. Uvádzam v ňom, že kniha fotografií Evy
Davidovej o Cigánoch – Rómoch na Slovensku je ovocím,
výsledkom polstoročnej práce autorky. Práce, ktorá bola
urobená s láskou.
Libanonský spisovateľ a maliar Chalíl Džibrán (1883 až
1931), ku ktorému sa vždy utiekam, keď potrebujem načerpať múdrosť, lásku a pokoru, hovorí: všetka práca je daromná, keď jej chýba láska. Hovorí tiež, že keď pracujeme,
napĺňame časť najsmelšieho sna Zeme, ktorý nám bol prisúdený vo chvíli, kedy sa ten sen zrodil. Chalíl Džibrán na
otázku, čo znamená pracovať s láskou, odpovedá: „okrem
iného to znamená obdarovať všetky veci, ktoré tvoríte,
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dychom vlastného ducha“. Hovorí, že „práca je láska, ktorú
vidieť.“ A práve taká je polstoročná práca Evy Davidovej.
Jej fotografie sú zhmotnenou láskou k práci, ktorú robila
a k tým, ktorých na svojom starom fotoaparáte zachytila.
V ich mladosti. V ich radosti. V žiali, hojnosti emocionálneho života, i v materiálnej biede. Pri živote i po smrti.
Fotografie Evy Davidovej vnímam ako napĺňanie sna Zeme
o tom, že všetci sme jej deťmi. Deťmi Matky Zeme. Eva
Davidová prišla Cigánov – Rómov ukázať ostatným deťom
Zeme v celej ich nádhere, pravdivosti a kráse. Niet pochýb
o tom, že Eva Davidová obdarovala svoje fotografie dychom vlastného ducha a zachytila na nich aj dych ducha
tých, ktorých svojimi fotografiami zvečnila.
Je veľmi dôležité, aby sa veci diali v pravý čas. Ako dobré,
vyzreté víno prišli fotografie Evy Davidovej zo života Rómov
na Slovensku v najpríhodnejšej chvíli. V pravý čas. V situácii, keď mnohí, ktorí nevedia nič alebo len veľmi málo
o tomto roky skúšanom národe, o jeho pôvode a histórii,
broja proti Rómom. Zvolávajú proti nim rasové pochody
slovenskými mestami. Táto kniha prišla ako hodnoverné,
slovom nezdeformované čisté a neprikrášlené svedectvo,
ktoré vypĺňa prázdne miesto v histórii Slovenska, možno
i vo vyučovaní dejepisu na školách. Zaiste i v procese
sebauvedomenia Rómov samotných o sebe, o svojich predkoch, o svojej minulosti.
Vernosť je to, čo sa natíska na jazyk človeku v prípade, keď
chce hovoriť o Eve Davidovej. Tak, ako bola pri svojej práci
vždy verná jednému typu techniky, dnes už muzeálnemu
typu fotoaparátu Pentacon Six, tak bola počas svojho produktívneho života verná jednej téme. Rómom, ich životu,
ich remeslám, zvykom, obradom. Pri svojej práci nenechávala svoje srdce chladné. S ľuďmi, ktorých fotografovala,
prežívala ich radosti a trápenia. Vedela o ich deťoch,
rovnako o ich chorobách. Stávali sa jej priateľmi, ktorých
si vážila, za ktorými opakovane prichádzala. Navzájom sa
tešili zo svojich stretnutí. Rómovia jej dôverovali, púšťali ju
do svojich obydlí, do svojich rodín, do svojich životov. Práve
vďaka tomu mohla vzniknúť ucelená práca. Hodnotný
súbor fotografií veľmi pravdivo vypovedajúcich o polstoročí
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zo života Cigánov – Rómov na Slovensku. Azda najucelenejší obraz o nich. Obraz z času, ktorý bol pre samotných
Rómov zlomovým. Ako sama autorka hovorí – dokrútili
sa kolesá kočovných vozov a dovtedy slobodní ľudia, deti
prírody, deti vetra, boli pripútaní na jedno miesto. To hovoríme o kočovných Cigánoch, zatiaľ čo tí z dedín boli presídľovaní z jedného miesta na iné. Spravidla z dediny kdesi
nabok, na jej okraj. Pod les. Mimo obce. Mimo civilizácie.
Preč zo zorného uhla, z pohľadu iných. Do tejto snahy
spoločnosti i jednotlivcov vytesniť biedu jedného národa na
okraj záujmu prichádza Eva Davidová. Fotografovaním prináša ľudí a ich problémy z okraja do centra svojho záujmu
a nám ich predkladá ako perly. Pravý poklad, ktorý za roky
nazbierala, navliekla na šnúrku času, aby odovzdala dokonalý šperk. Ona pre to, aby sme mohli uvidieť Cigánov –
Rómov na Slovensku v celej ich pravdivosti a kráse, urobila
všetko. Je na čitateľovi, je na nás, či budeme schopní tú
krásu vidieť a hľadať ju v potomkoch ľudí, ktorých polstoročie zvečňovala. A milovala.
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Eva Davidová má medzi Rómami na Slovensku mnohých
priateľov. Aj toto leto, napriek svojmu veku a nie najlepšiemu zdraviu, sa trmácala z Českých Budějovíc, kde s manželom žije, do Prahy, odkiaľ cestovala autom na Slovensko.
Na východ, kde navštívila rómske osady. Pobudla aspoň
chvíľu u niektorých olašských Rómov v Petrovanoch a Kendicach. V Haniske bola u Makulovcov. V maile mi neskôr
už z domu napísala: „Bola som všade dojemne, krásne prijatá – len škoda, že sme nemali viac času. Som veľmi rada,
že som sa mohla stretnúť po rokoch s mojimi rómskymi
priateľmi. Aspoň nakrátko s rodinou Feriho Makulu, Milana
Makulu-Buška z Petrovian a s Márinkou Makulovou, ktorá
má už 91 rokov. Žije u dcéry Maňky v Haniske. Márinka je
najstaršia, matka rodu Makulovcov. Aj mi hneď spievala,
až plakala od dojatia z nášho stretnutia. Snáď Boh dá a
ešte sa niekedy na dlhší čas na Prešovsko dostanem.“ Že je
Eva Davidová často v duchu na Prešovsku, medzi svojimi,
niet pochýb. Snáď jej zdravie dovolí, aby sa sem mohla
ešte dlho vracať.
Text: Daniela Obšasníková, foto: Roman Čonka a Jozef
Ferenc

Monika Vontszemüová je talentovaná módna
návrhárka žijúca v Bratislave. Energická,
večne nepokojná, plná nápadov a rôznych
zaujímavých plánov. Sama seba považuje zatiaľ
za nevyprofilovanú návrhárku. Objavuje nové
výzvy v oblasti tvorby módy, ale i doplnkov
a občas odbehne aj do Telerána TV Markíza
poradiť, ako sa napríklad majú obliekať
moletnejšie ženy. Na začiatku kariéry získala
ocenenie v súťaži Top Style Designer (2009)
a o dva roky neskôr sa stala jednou zo šiestich
finalistov v súťaži Nová tvár módnej scény.

Ihlu som mala
v ruke
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Ako si sa stala módnou návrhárkou?
Spätne si uvedomujem, že tento môj záujem sa reálne
prebudil už v troch rokoch. Moji rodičia totiž odjakživa
pôsobili v módnom biznise a ja, ako ich jediné dieťa, som
ich od malička kopírovala. Mali sme doma malú dielňu so
sieťotlačou, s rôznymi vecami a materiálmi. Ja som sa zo
zvyškov, ktoré boli k dispozícii, snažila ušiť niečo pre bábiky.
Keď som mala sedem rokov, mojou prvou „zákazníčkou“
bola sesternica. Vyrobila som jej modernú lambadovú sukničku. Jednoducho, ihlu som mala v ruke už od detstva.
Čo sa ti na tom najviac páčilo? Ako si tú svoju detskú záľubu ďalej rozvíjala?
Celé detstvo som kreslila, tvorila pre bábiky, pre seba,
pre sesternice. Zlomový bod nastal v období, keď som sa
ako 10-ročná ocitla v hudobnom krúžku. Vtedy som však
hranie na klavír z duše nenávidela a vôbec ma to nebavilo.
Mama si to po čase všimla a uvedomila si, že to nebola moja voľba, a že to nemám rada. Zapísala ma teda
do tvorivej dielne. A tam som sa úplne prejavila. Často
najlepšia v mnohých aktivitách som úspešne absolvovala
rôzne výtvarné a na tvorivosť orientované súťaže. Prehlasovala som, že raz budem módnou návrhárkou. Začala som
chodiť na Strednú umeleckú školu a pokračovala v rozvíjaní
záľub. Po strednej som bola rozhodnutá študovať na vysokej škole. Rodičia si spočiatku mysleli, že rúbem privysoko.
Ja som sa ale nevzdala svojho zámeru a podarilo sa mi
dostať sa na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.
Aký konkrétny odbor si teda študovala v Bratislave? Viem, že si chvíľu bola na študijnom pobyte aj
v Prahe.
Absolvovala som odevný dizajn v ateliéri docentky Júlie
Sabovej. V Prahe, u návrhára Jozefa Ťapťucha, som mala
možnosť absolvovať výmenný ročný pobyt.
Kto mal na teba najväčší vplyv pri doterajšej tvorbe?
Keď som sa vo svete módy začala viac orientovať, mala
som rôzne vzory medzi svetoznámymi návrhármi. Najradšej som mala vždy Vivian Westwood a Galiana. Z tvorcov
pôsobiacich u nás či v Čechách, to bol práve Jozef Ťapťuch.
Pracovať s ním bola skvelá skúsenosť. Okrem dizajnérskeho
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usmerňovania a motivovania s nami zdieľal zážitky a skúsenosti z veľkých svetových mól – v Paríži či New Yorku.
Dlhé roky pôsobil v dielni Pierre Gardin a poznal niekoľko
svetoznámych návrhárov osobne. V neposlednom rade ma
ovplyvňovali moje pocity a emócie. Boli odjakživa vyjadrované v tom, čo som práve tvorila.
Hovoríš o sebe, že si zatiaľ nevyšpecifikovaná
návrhárka. Napriek tomu, ako by si označila svoje
modely?
Toto je ťažká otázka. Žeby experimentálny glamour štýl?
Väčšina mojej tvorby by mohla spadať pod glamour štýl.
Jednu kolekciu si venovala aj na charitatívne účely.
Kde a kedy si ju predstavila?
Áno, išlo o kolekciu z dielne Fashion Kitchen. Bol to projekt, na ktorom som spolupracovala so svojou kolegyňou
Katarínou Castrovilli. Šaty boli v štýle päťdesiatych rokov
a nazvali sme ich Cherry Kisses. Kolekcia bola predajná,
pár kusov sa podarilo vydražiť a výťažok sme darovali
Centru Nádej, ktoré sa venuje pomoci obetiam domáceho
násilia. Prvýkrát sme ju predstavili na letných Bratislavských
módnych dňoch minulý rok na Hlavnom námestí v Bratislave. Na móle kolekciu predviedli rôzne významné ženy,
medzi nimi aj Klára Orgovánová, bývalá splnomocnenkyňa
vlády SR pre rómske komunity.
Neuvažuješ o vlastnej módnej značke? Čo tak
predávať svoje návrhy sériovo vo vlastnom či iných
obchodoch?
Ja som už jednu módnu značku mala. Volala sa MUFF.
Mala som otvorený butik s dielňou. Viedla som ho asi rok
a pol počas štúdia. Išlo o dámsku konfekciu, šila som to
sériovo. Večerné a kokteilové šaty som šila na mieru. No
v magisterskom ročníku som to už pri všetkých povinnostiach nezvládala, tak som ten butik zavrela.
Nevenuješ sa iba navrhovaniu šiat. Máš aj iné
aktivity súvisiace s módou?
Posledný rok skúšam vytvárať aj šperky. Motivácia prišla
zvonku. Svoje modely dodávam do istého butiku v centre
Bratislavy, kde ma jeho majiteľka jedného dňa poprosila, či
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by som jej nemohla vytvoriť pár kúskov bižutérie. Urobila som jeden na skúšku. Hneď mal úspech a predal sa.
Tak som ich začala vyrábať viac. Zatiaľ taký top v mojej
šperkárskej tvorbe je čerešničková pozlátená kolekcia,
ktorú som predstavila aj na módnej prehliadke počas
Gipsy Festu v roku 2014 na Hlavnom námestí v Bratislave.
Momentálne externe študujem odbor zlatníctvo a snažím sa
zlepšiť si techniku a nájsť novú inšpiráciu. Snáď sa v najbližšej dobe dostanú na svetlo sveta aj moje výrobky z novej
šperkovej kolekcie. Mám aj nejaké štylistické skúsenosti.
Ešte počas štúdia v Prahe som pracovala ako asistentka
v módnom časopise Dolce Vita. Pokračovala som v niekoľkých módnych časopisoch aj na Slovensku – Sme Ženy,
časopis Auparku a stajlovala som napríklad aj Mariannu
Ďurianovú pre Televízne noviny v Markíze. Nie je to však
úplne moja šálka kávy. A najmä pred prehliadkami by sa
mi často zišli rady štylistu.
Pre aký typ žien šiješ? Máš aj nejaké známe
klientky?
Je to rôzne. Posledný rok toho bolo menej, najmä pre
zdravotné problémy s chrbticou. Daň sedavej práci. Zo
známejších žien mali moje šaty Silvia Šarközyová z Cigánskych diablov, tuším na Plese v opere v roku 2012. Ďalej
Marianna Ďurianová, Erika Judínyová či speváčka Tina. Asi
dvakrát sa moje šaty ocitli aj na finalistkách súťaže MISS
Slovensko.
Máš ambíciu dostať sa na niektoré z medzinárodne uznávaných módnych prehliadok? V akom
časovom horizonte?
Samozrejme, o tom asi sníva každý návrhár. Ak tomu budú
šťastie a okolnosti naklonené, tak to jedného dňa určite príde.
Angažuješ sa aj v divadle. Ako sa dajú skĺbiť tieto
odlišné aktivity?
K divadlu som sa dostala iba náhodou. Ide o medzinárodné divadlo Meteorit v Bratislave. Aktívne som tam fungovala ako kostymérka asi 8 rokov. Z dvadsiatich hier, ktoré sa
za ten čas odohrali, som tvorila kostýmy asi pre osemnásť.
Prvá úloha bola v hre Sen noci svätojánskej od Shakespeara, kde som mala asi tri minúty hru uvádzať.

Na jednu zo svojich prvých veľkých prehliadok som pozvala
aj riaditeľa divadla Róberta Csontosa. Keď videl, aká som
hanblivá a málo sebavedomá na móle, tak prehlásil, že
sa musím naučiť hrať. A aj ma obsadil do niekoľkých hier.
Dokonca pre mňa napísali rozprávku Perinbaba v modernej úprave. Hrala som zlú sestru Hanu Montanu, ktorá
nerozprávala, iba šušlala. Potom som si zahrala hlavnú
rolu v Aristofanovej Lysistrate. Bola to komédia o nenásytných ženách. Posledná hra, v ktorej som účinkovala, bola
zas komédia s názvom Slovenský horor (Ako Božená Tupá
zavraždila svojho manžela). Účinkovanie mi pomohlo pri
odstránení hanblivosti. Dovtedy som mala z verejných
vystúpení veľkú trému. Potili sa mi ruky, triasol hlas.
V čom ťa ešte divadlo ovplyvnilo okrem toho, že si
sa zbavila trémy?
Myslím, že to bolo také ľudské obohatenie a najmä zistenie, že herci sú oveľa živelnejší ako iní umelci. Mne sa
páčilo byť medzi nimi. A navyše, navrhovanie a hlavne
príprava šiat je často veľmi rutinná práca. Návrhári tvoria
individuálne a prejavujú emócie v navrhnutých modeloch.
Oproti tomu v divadle som okúsila, aké to je prejaviť sa
navonok po tej emotívnej stránke. Nielen ja, ale celkovo
veľa ľudí ma problém vyjadriť to, čo reálne cíti, chce a potrebuje. A divadlo umožňuje odhodiť zábrany a uvoľniť sa.
Ak mi to zdravotný stav dovolí, tak sa plánujem vrátiť na
divadelné dosky.
Minulú jeseň si sa tak trochu vytratila z Bratislavy.
O čo išlo?
Dajme tomu, že to bola kombinácia ponuky a spontánneho rozhodnutia. Dozvedela som sa o možnosti zapojiť
sa do programu anglického jazyka pre Rómov na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Prihlásila som sa, hoci
som nebola úplne rozhodnutá, že do programu nastúpim.
V tom čase som totiž rozbiehala podnikateľské zámery.
Nakoniec to skončilo tak, že zámery veľmi nevyšli, respektíve sa realizácia niektorých dala odložiť a ja som teda pred
rokom začala desaťmesačný program. Bola som v skupine
asi osemnástich šikovných Rómov z mnohých krajín, najmä
východnej Európy.
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Okrem zlepšenia angličtiny, čo všetko si získala
počas tohto štúdia?
Bola to pre mňa výnimočná príležitosť uvedomiť si vlastnú etnickú identitu. My sme rómska rodina a ja som svoj
pôvod nikdy nezatajovala. Skôr som sa však v mladosti
zaň hanbila. Bola som do veľkej miery ovplyvnená tým, čo
prezentovali o Rómoch médiá. A zrazu som bola nútená
fungovať v takej veľkej a ešte aj multijazykovej skupine.
Pocítila som nevýhodu v tom, že som dovtedy nevedela
skoro nič po rómsky. Počas pobytu som sa naučila aspoň
základné frázy. Veľmi veľa som sa naučila o tom, ako žijú
Rómovia na Balkáne. Okrem toho, všetko to boli vzdelaní,
rozhľadení mladí ľudia, ktorí vo svojej krajine absolvovali
rôzne štúdiá od práva, medicíny až po učiteľstvo a sociálnu prácu. Do Budapešti prišli zlepšiť si angličtinu, ale ako
hovorím, pobyt tam mal viacero účelov. Ja som konečne
pochopila, že sa za svoj pôvod nemusím hanbiť.
Ty si však bola predstavená ako návrhárka rómskeho pôvodu pred rokom na Gipsy Feste. Ako to
vnímaš s odstupom času?
Áno. Bol to vlastne taký môj „coming out“, teda priznanie
a potvrdenie toho, že som Rómka. Dovtedy to v médiách nikdy neodznelo, aj keď to moji kolegovia a známi,
samozrejme, o mne vedeli. Po prehliadke som nastúpila na
spomínané štúdium a tam som si riadne mienku o Rómoch
rozšírila a upravila v pozitívnom zmysle slova.
Aké máš teda plány do budúcnosti?
V blízkej budúcnosti plánujem znovu otvoriť ateliér, kde by
som chcela organizovať aj dizajnové workshopy pre širokú
verejnosť. Mám dojem, že ľudia nevedia ohodnotiť dizajnový výrobok. A na tých workshopoch by si dizajnové kúsky
sami vyrábali. Uvidíme, ako sa mi to podarí zrealizovať.
Text: Lýdia Gabčová, foto: archív MV
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Jozef Pišta pracoval ako profesionálny vojak,
závodne behával, učil na gymnáziu telesnú
výchovu, viedol aquapark a dnes pomáha
zlepšiť nielen zdravie, ale aj život Rómov z osád.
Narodil sa v roku 1968, väčšinu života strávil
v armáde a teraz sa venuje ľuďom z rómskych
osád.

Bývalý rómsky vojak pomáha
v osadách: Vzdelanie je pre
úspech najdôležitejšie
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Pochádzate z osady pri Prešove, ale takmer celý
život žijete v Banskej Bystrici.
Áno, narodil som sa v osade pri Prešove, vyrastal som
s tromi súrodencami. Brat bol tiež profesionálnym vojakom
a sestry pracujú v zdravotníctve. Obaja rodičia boli zamestnaní. Dlho sme v osade nežili, keď som mal šesť rokov,
presťahovali sme sa do domu priamo v obci a osada postupne zanikla. Keby som dnes niekomu v dedine povedal,
čo bolo v obci pred rokmi, nikto by mi neveril.
Od detstva vás lákala armáda?
Už ako dieťaťu sa mi páčila vojenská uniforma. Mal som
rád filmy o vojne, tankoch, rád som si o tom čítal.
Po základnej škole ste išli študovať na vojenskú
školu do Banskej Bystrice.
Áno, veľmi ma bavilo športovať, najmä behanie. Na škole
sme mali od šiestej ráno rozcvičku, poobede futbal alebo
beh a večer znovu telocvik. Mojím snom bolo stať sa profesionálnym športovcom. Študoval som síce na vojenskej
škole, ale k zbraniam sme nemali prístup. Učili sme sa
hlavne pochodovať.
Pocítili ste od spolužiakov niekedy narážky na váš
pôvod?
Na škole bol neskutočný problém s mojim pôvodom. Kým
som sa učil priemerne, mal som aj veľa kamarátov a všetko
bolo v poriadku. Druhý ročník som ale ukončil s vyznamenaním a nastal teror. Viem si predstaviť tie rodičovské združenia,
keď sa rodičia z majority dozvedeli, že nejaký Cigán sa učí
lepšie ako ich deti a potom, ako to spolužiakom doma vytýkali. Začali voči mne posmešky, nadávky a ostatné roky som
už sedával v zadnej lavici. Okrem okrikovania z okien mi raz
hodili do izby zapálené noviny, alebo celé hodiny vyklopávali
na stenu, aby som sa nemohol sústrediť na učenie, či zápalkami upchali zámok od dverí na izbe. Bolo to nenormálne, ale
nechcel som to vzdať. Jedného zo spolužiakov som stretol po
skončení školy, pozýval ma na kávu. Odmietol som. Po tom
všetkom, čo mi robili, si to neviem predstaviť.
Nechceli ste odísť zo školy?
Učitelia boli skvelí, tí ma vždy podporili a podržali.
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Okrem šikanovania, bolo štúdium na vojenskej
škole iné?
V Banskej Bystrici nás nemali radi. Pre ľudí sme boli budúci
dôstojníci. Ako vojaci sme v meste zažívali vážne bitky. Do
centra sme chodili iba po skupinkách, aj to len cez víkendy.
Občas sa stávalo, že celý internát utekal na pomoc našim
do mesta, lebo vznikla veľká potýčka.
Potom ste odišli študovať do Čiech.
Chcel som ďalej študovať za telocvikára, ale v tom čase
systém fungoval inak. Armáda si určila, aké odbory otvorí
a koľko študentov prijme. Telocvikárov ten rok nepotrebovali. Bola to racionálna voľba, v tom čase sídlila v Brne jedna z najlepších vojenských škôl bývalého Československa.
Opakovalo sa šikanovanie spolužiakmi aj na univerzite?
Nie, bola to tvrdá škola. Na niečo podobné ani nebol čas,
učili sme sa aj po nociach.
Odtiaľ ste sa vrátili naspäť do Banskej Bystrice.
Prečo?
Ako čerstvý absolvent som sa nechal preradiť do Banskej
Bystrice, chcel som behávať za Duklu. V armáde som potom viedol autodielňu. Spojiť život vojaka, profesionálneho
športovca a rodinný život bolo však nemožné a so závodným behaním som skončil.
Čo rasizmus v armáde? Zažili ste ho niekedy?
Našiel som raz ponuku v kasárňach, že vo Zvolene majú tri
voľné miesta pre telovýchovných náčelníkov. Zavolal som
vedúcemu útvaru, ten potvrdil, že ich stále hľadajú, sadol
som do auta a šiel tam opýtať sa na prácu. Keď ma vedúci
útvaru videl, zrazu boli všetky miesta obsadené. Namiesto
mňa potom zobrali civilistu – učiteľa z miestnej školy. Sme
ľudia, aj názory na Rómov boli v armáde rôzne, osobné
konflikty som nikdy nemal. Rómov, ktorí boli v armáde,
nemali problém s alkoholom alebo chodili načas do práce,
vnímali všetci ako obyčajných vojakov. Ak rómsky vojak
v niečom zlyhal, vždy sa to vysvetľovalo tým, že je už raz
taký, pretože je Róm.
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Z opravovne vojenských áut ste odišli na vojenskú
kriminálku.
Keď som viedol autodielňu, robili sme aj vodičské kurzy.
Raz za mnou prišiel vedúci kriminálky, či by som nechcel ísť
k nim - moja pracovná pozícia sa mala rušiť.

v Kremnici. Prvé mesiace som bojoval s rodičmi, znovu som
zaviedol úbory a predmet sa známkoval ako každý iný.
Sťažnosti od rodičov boli takmer každý deň, ale riaditeľka
sa za mňa postavila. Zo školy som však odišiel, bolo to
náročné.

Čo boli najčastejšie prípady, ktoré ste riešili?
Najčastejšie to boli dezercie, samovraždy, krádeže materiálu, predávali sa zásoby, občas aj zbrane. Pamätám si na
prípad, kedy si skladník zle spočítal, koľko má granátov.
Prepočítal sa, ukazovalo mu, že má viac granátov v sklade,
než v evidencii. Tak išiel a prebytočné vyhádzal na strelnici.
Potom si granáty znovu porátal a zistil, že mu chýba rovnaký počet, ako vyhádzal.

Potom ste začali učiť aj na súkromnej škole, ktorú
navštevujú detí z rómskych osád. Bolo to odlišné?
Bolo to úplne iné. Na gymnáziu sme s nimi neriešili, čo si
oblečú, čo budú jesť, či majú doma elektrinu alebo vôbec
nejakú strechu nad hlavou. Mnohé deti si so sebou priniesli
psychické problémy z rodín. Niektorí boli hyperaktívni, iní
žiaci zase mali mierne mentálne ochorenie. Chcem v nich
naštartovať zmenu, ukázať iné možnosti, dať nádej na lepší
život.

Absolvovali ste aj dôstojnícky kurz v Spojených
štátoch. Nebýva u nás zvykom, že by sa Rómovia
dostávali do vedúcich pozícií v armáde.
Raz som prišiel do kancelárie a nadriadený sa ma spýtal,
či viem po anglicky a či nechcem ísť do Spojených štátov.
Povedal som zo žartu áno. Zahlásili ma a poslali na testy
do Bratislavy. Vo finálnom výbere sme boli len dvaja, ja
som spravil jazykové testy lepšie. Potom som mal ďalšie
tri mesiace jazykovú prípravu na leteckej základni v San
Antóniu v Texase, a potom kariérny kurz pre dôstojníkov na
základni neďaleko Saint Louis. Bolo to náročné, cudzinec
tam nemá veľké šance uspieť. Preberali sme vojenské stratégie, útok, obranu, prácu so zajatcami, ochranu hraníc,
obranu pred utečencami. Armáda tam má iné úlohy, na
aké sme zvyknutí doma. Celý výcvik prebiehal vo vysokých
horúčavách.
Nechceli ste tam ostať žiť?
Občas to ľutujem, ale doma ma už vtedy čakala manželka
a dcéra. V Spojených štátoch sa mi páčilo, že každý tam
môže mať zamestnanie, aké chce. Urobí si kurz, školenie,
človek tam má väčšiu slobodu.
Prečo ste vlastne odišli z armády?
Chcel som si dokázať, že sa viem uživiť vlastnou prácou.
Tak som sa rozhodol odísť z armády, ale doma som neostal
ani jeden deň. Začal som učiť telesnú výchovu na gymnáziu

Narodili ste sa v osade, no nikdy ste nemali
problém s integráciou. Roky pomáhate ľuďom zo
segregovaných komunít v okolí Zvolena a Banskej
Bystrice. Prečo?
Cítil som dlhú dobu, akoby som bol niečo dlžný spoločnosti a rómskej komunite. Bola v tom výzva aj pohľad do
reálneho života tých ľudí. V niektorých obciach je vidieť
nezáujem samospráv pracovať s Rómami, odmietajú ich
aj lekári. Mnoho ľudí z osád žije v podmienkach bez vody,
a preto ich osobná hygiena nie je štandardná. Zapáchajú
a z ambulancie ich lekári vyhadzujú. Problémom je aj to,
že títo ľudia nemajú vzdelanie. Rodiny netlačia na deti,
aby chodili do škôl a niektorí učitelia jednoducho nechcú
rómskych žiakov v triedach. A tretí dôvod sú aj rôzne rómske mimovládne organizácie, ktoré prijímajú dotácie, ale
zaujímajú ich festivaly a nie skutočné problémy Rómov.
Dva roky pracujete v národnom projekte Zdravé
komunity a máte na starosti asistentov zdravia
v oblasti Zvolen. Ktorý z prípadov sa vám najviac
zapísal do pamäte?
Bol to príbeh jedného chlapca, ktorý od narodenia trpel
nádorom na čeľusti. Nikto s ním nič nerobil, považovali to
za normálne. Až teraz, v jeho sedemnástich rokoch, sme
mu pomohli vybaviť operáciu a chlapec môže chodiť von
a normálne žiť.
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Žijete v kraji, kde vládne extrémistický župan
Marian Kotleba, známy svojimi protirómskymi výrokmi a sympatiami k prvému Slovenskému štátu.
Nemáte strach?
Žiadneho Róma víťazstvo Kotlebu v Banskobystrickom kraji
neprekvapilo. U nás je veľmi rozšírený skrytý rasizmus,
kedy nikto nič nepovie, ale vidíš to na úradoch, u lekára,
predavačky, alebo keď SBS-kár za tebou začne chodiť po
obchode. Neprekvapilo by ma ani to, keby sa Kotleba
dostal do parlamentu. Ale nevidím dôvod utekať preč z
Banskej Bystrice, nerobím nič zlé, platím dane, pracujem –
nie som o nič horší občan ako ktokoľvek iný.
Text a foto: Rudolf Sivý
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Phandle andro jekhetano lačho dživipen
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Phandle andro jekhetano lačho dživipen

Sakovar, kana andre themutnengri asocijacija Jekhetane-Spolu chudas o šajipen, kamas savorenge te sikavel le
Romen, save hine o normalna manuša andro khetaňiben,
no na šunel pes pal lende. Andro jekhto edicija Phandle
andro jekhetano lačho dživipen tumenge aj manušen, na
ča le Romen, sikaďam. O khetaňiben u the but Roma len
na dikhen. Vaš oda som rado, hoj len šaj mekh dureder te
sikavel u te prindžarel len tumenca.
O policajtos, o profesijonalno slugaďis, e modno dizajnerka, e sikhavňi u but aver phiren maškar o profesiji, save
normalno keren the o Roma. Vaš oda som rado, hoj kamle
te sikavel pengro dživipen the avere manušenge u te anel
oda pozitivno pal o normalna Roma maškar o negativno
čitro, savo andro khetaňiben sakovar ačhel.
Roman Čonka

Jozef Banyák: Bariľom sar duvar e minorita

Jozef Banyák: Bariľom
sar duvar e minorita
„Sako manušeskri paramisi hiňi interesantno, kampel la ča
mište te sikavel,“ phenel o režiseris u o filmovo producentos Jozef Banyák. Leskro dživipen sikaďas le manušenge
o Themeskro džaňibnaskro kher andro Prešov, o dokumentačno-informačno centrum vaš e romaňi kultura pro
Lumakro Romano Ďives 2015.
Andal e savi fameľija san?
Miro dad sas andal o Podunajska Biskupice, e daj andal
e Dunajsko Lužna. So duj džene sas andal o sajekh fameľiji, so duj phure dada sas o charťa. O dad odi buťi kerelas
avka buter moderno. Bikenelas. The kana sas o socijalizmus, kana pen andro šovardešte berša sikra phundraďas
o khetaňiben, avka pes šaj kerelas „jepaš biznis“. Kerelas
o charťikane artistikane buťa, leskri firma delas buťi 100
buťarnenge. Ole beršende e romaňi charťikaňi buťi chudľas
nekh buter prindžaripen.
So duje serendar oda sas o romane fameľiji, but integrimen, maškar o manuša chudenas paťiv. Miri etnicita
mange na phirelas but pal e goďi, bariľom sar duvar e minorita. Andro Podunajska Biskupice anglo berša o manuša
vakerenas nekhbuter ungrika. Kana chudľom andre škola
te phirel, na džanava jekh lav slovaťika. O phureder manuša džanen, hoj pes pisinelas the e nacija, na ča o themutňipen. Andro bijando ľil man hin e ungriko nacija.
San andal e charťikaňi fameľija. Džanen o sastrin
te demel?
Marav o sastrin dži kana hino kerado, aľe andre aver
forma. Kana somas čhavoro khelavas pre amoňi, paľis
imar na sikhľuvavas. Miro jekhto beršeskro filmos, kana
sikhľuvavas režija pre Uči škola vaš o muzicka artistikane
buťa, sas pal e charťikaňi buťi. Vičhinelas pes E paluňi jag
u vakerelas pal o charťas, kana paluno var labarel e jag
andro charťano kher. Kerďom les andro buťakre khera, kaj
sas miro dad o šerutno u kaj jepaš fameľija kerelas buťi.
E titulno rola khelďas le dadeskro kako.
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Keci čhibenca vakeren?
Vakerav ungrika, angľičaňika, ňemcika u špaňijelika. Romanes šunavas buter sar čhavoro, paľis frima. Avle o berša, kana amari bari fameľija frimeder vakerelas romanes.
Nekh buter ola terneder andal e fameľija. U so buter,
maškar e buchľi fameľija avle the o na Roma, o etnologos
šaj te kerel o rodipen pal e asimilacija pre amari fameľija.
O romipen andre amari fameľija sas buter oda, hoj o džene pen ľikerenas pašes maškar lende.
Vaš mange but kampel te ľikerel o achaľuviben maškar
o manuša bi te dikhel pre etnicita. Kana avav andre Teluňi
Amerika, jekhto momentostar pes šunav sar khere. Oda
musaj te avel o nekh bareder res andre manušikaňi komunikacija.
Sar dikhen pro tumaro romipen?
E romaňi komunita hiňi adaďives dukhaďi khatar o čoripen. Adi negativno situacija pre mande, bachtales, ňikana
na peľas. Musaj te zorarav jekh: miro romipen šunavas
sasto dživipen prekal o paruvipen. Našťi te phenel, savo
oda hin, te avel romano. Sar oda hin te avel o Rom vaš
o puberťakos, savo šunel o rasizmus sako thanestar?
Leskri reakcija ela, hoj oda garuvel. Hoj som Rom sikaďom jekhtovar kana somas dešeberšengro. Phiravas andre
triejda vaš o goďaver čhavore. Andro Podunajska Biskupice
kerenas o regularna štatistiki pal oda, ko hino romano.
Avľas andre trijeda e dujto šerutňi u phučľas, ko kada hino
Cigan. Pal o na but vazdľom me korkoro o vast. Avľom
khere u phenďom: Daje, andre škola phučenas, ko hino
Cigan. Ta vazdľom o vast. Aľe, šukares tut mangav, soske
džas pal o ajse diľiňipena? Me phenďom, o jekhto u paluno var andro dživipen, hoj som barikano pre oda, hoj som
Cigan. O Del džanel, kaj oda šunďom. Soske oda hin ča
diľiňipen. Adaďives džanav, savo diľiňipen oda hin te avel
barikano pre oda, kana man varesavo etnologos thovel
andre varesavi etnikaňi grupa.
Sas tumen varesavo problemos vaš oda, hoj san
romano?
Ňiko man vaš e miri etnicita na kikidelas tele. Varekana
varesavo dilino pre mande vičhinďas, tu Cigan. Aľe
avrether na. Kana pen o manuša phanden, oda zorarel
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o bilačhipen. Varekastar, kas na prindžaras, sakovar daras.
O manuš tradel o vurdon u paš o drom dikhel e romaňi
osada, u hin les goďi sar andro horor, hoj kana odoj džala,
o džene les murdarena, čhinena u chana opre. Dikhľom
but manušen, save na užarenas kana avle andre osada,
hoj o manuša so odoj bešen hine lačhe.
So duje serendar san andal e charťikane fameľiji.
Soske e filmovo režija?
O čhavoro hino na smirom, andre škola kerel vika, kerel
pherasa, varekana hino o trijedno klaunos. Vareso ajso pes
ačhiľas the mange. Andre škola oda dikhľas the miro sikhavno o raj Hudec u sig man iľas andre teatroskri grupa.
Odoj peske o čhavoro lokhes kerel o suno, hoj lestar ela
o khelado. Geľom pro gimnazijum žuža goďaha, hoj džava
te sikhľom o kheľiben. Pal o varesave duj berša dikhľom,
hoj kada drom na ela ajso lokho. Andre puberta avľas
e faza kana frima paťavas andre mande, rodavas, so šaj
kerav. Sas man o phureder amal andre škola, savo mištes
kerďas o skuški pro VŠMU pre režija. Bachtales, ov sas jekh
gauneris. U diňas mange e inšpiracija. Phenďom mange,
hoj te ajso gauneris kerďas o skuški, the me odoj džava.
Kana imar džanavas, hoj džava ole dromeha, chudľom te
genel savore magazini, sako ďives phiravas andro pustikengro kher u genavas savore informaciji pal o filmi. Duj
berša sikhľuvavas pro skuški. Kana imar sikhľon e režija, na
san dilino u kamen o aver tranda berša pes te marel vaš
o sako projektos, avka kadi profesija šaj keren.
Tele tumari režija hine o prindžarde slovaťika khelade. Sar pre tumende dikhen andre kombinacija
režiseris – Rom?
E phari konfrontacija pes ačhel frima, te oda nane e tema.
Jekhto romaňi tema kerďom pal o dešuštar berša buťi.
Oda sikavel the e kultura le manušengri, maškar save
dživavas. Kana imar resľom mentalno učipen u geľom avri
andal e pubertalno frustracija, na sas problemos te vakerel
pal kadi tema sakoneha. But somas lošalo kana keravas
o pharipen le manušenge, so andro khetaňiben košenas
le džungale Ciganen. Sakovar lendar phučľom, so tut
hin angle mande? Lengre reakciji sas sajekh. Tu sal aver
Rom, phenenas. Kadi konfrontacija, čačes, na ľidžalas ki

o ňisoste. O manuš, savo imar phenel avri ajso bilačhipen,
nane dosta kuč, hoj pes leha pre kadi tema te vakerel. So
kampel hino o manušikano arakhipen pro aver učipena.
O romane paramisa keravas andro berš 1994 – 1995,
oda sas miro but kuč šajipen. Dži ole beršende pes paš
mande ňič ajso na sikaďas. Gindinav, hoj o paramisa
o manuša kamenas.
Šaj e nekh buter prindžarďi paramisi hiňi O somnakuno hangos.
O somnakuno hangos pes chudľas te kerel anglo 15 berša.
Mekh 15 berša angleder chudľom te pisinel o projektos
Cinka Panna. Kada projektos sas but pharo vaš ola džene,
pal save somas. Andro berš 2000 somas olestar imar kino,
u phenďom mange, hoj zijan ola motivi. Avka ola motivi
pisinďom andre paramisi. O lekhavno, kana peske phenel,
hoj lekhavela e pustik, bešel tele u pisinel bi te dikhel pre
oda, hoj te vareko leskro pustik kamel vaj na, oda o filmaris našťi. Chudľom o šajipen te kerel e paramisi, avka
anďom ajsi tema, savi sas interesantno. Jekh pal o aver
andre late cirdľom o motivi andal e Cinka Panna. Varesave
berša pal O somnakuno hangos o producenti paľis kamle
hoj te kerav e Cinka Panna filmos, no o scenaris prekerde
avka, hoj lenge ča bikenďom e idea. But pal oda u miro
kotor andro filmos na phenav. O filmos na ľikerďas but
buťa jekhetane oleha, so kamavas.
Bi o paramisa u televizna inscenaciji keren the
produkcija u o dokumentarna filmi. The pal e tema
savi hiňi o romano holocaust.
O dokumentos Andro utvaros (2014) sas kerdo prekal
o mangipen ki o beršipen so sas o romano holokaust.
Odoj sikhľiľom, hoj adi hiňi e špecifikaňi tema. Na sar
prekal o biboldengro holokaust, pal o romano hino frima
filmovo materijalos. Te kerel o beršengro dokumentos
bi o archivna filmova materijali hin čačes diľiňipen. Sar
o nekh goreder šajipen pes olestar kerel o kheldo dokumentos, savo me na lav. Jekhetane le René Lužicaha, savo
hino maškar o scenaroskre autora amenge phenďam, hoj
oda keraha prekal e fameľija, kaj jekh dženo predžidžiľas
ola maribnaskre pharipena. Savore ola berša dži akananutňipen sikaďam, kaj oda ľidžalas, o khetaňibnaskro
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vazdipen khatar o holokaust, sar but hino aver u so ole
diľiňipnastar ačhiľas andro maškar manušikane relaciji.
Filminďam e Cinoskri fameľija. Gindinav, hoj ajse dromeha
thoďam jekhetanes oda so sas u so hin akana.
Andro televiziji the mediji hin o interesos pal e romaňi tema?
Našťi te phenel, hoj e televizija pal oda na džal. Te ča
andro filmos. Andro varesave berša o filmovo than sas
pherdo. Sas adaj o kheldo kinofilmos Cigán, kaj e režija
kerďas o Martin Šulík, u the but dokumenti. Avka, kada
hino imar dokumentindo. The o filmos Savore mire čhavore
sas bare kotorestar pal e romaňi tematika. Andro palune
berša sako berš kerďom jekh dokumentos pre kadi tema
paľikerdo cikne žutipnaske khatar o Rajipnaskro Ofiso SR
u mire but beršengre kontaktenge andre televizija. Kampel
oda te chudel but konkretno. Andre Slovaťiko televizija hine
adaďives o manuša, save achaľon kala temake u den lake
relativno dosta than. O Del te arakhel, hoj varesavi romaňi
tema pes te dochudel andro komerčna televiziji. The avka,
saj jekh averipen anglo but berša, kana keravas vaš e Markiza jekh programos savo pes vičhinel Andre učhaľin. Sas
o šajipen vaš e televizija te kerel o serijozno dokumentos.
Jekh kotor sas pal e lekhavňi e Elena Lacková. Oda sas
jekh maškar o jekhto filmi, save vakerenas pal o romano
holokaust.
Hino o averipen andre buťi, kana keren e romaňi
tema?
Andro dokumenti, the andro khelde filmi, čačes ľikerav
o drom ki oda, hoj te sikavav le Romen andro aver situaciji,
na ajse save normalno o televiziji sikaven – o rozmarde
khera u maškar lende prastan o bilačhe, nekh feder nange
čhavore. E socijalno tema hiňi paš o romano etnikum nekh
zoraleder. But kampel te sikavel o uštara, save ľidžan ki
o lačharipen savo savore kamas te resel. Miro musaj hin
oda te sikavel na vaš oda, hoj pes oda akana kerel, no
me andre oda bariľom. Andro Podunajska Biskupice sas
duj romane uľici, save angle mire jakha našľile. Pal oda
džal suno savoro amaro khetaňiben. Oda sas mekh prekal
o Československo u džala oda lačhe dromeha the pro
aver thana. Pro bibacht o khetaňibnaskre paruvipena oda

69

cirdle but uštara palal. Andro filmos Uštar pal o uštar iľom
efta buťa, kaj pes šaj te dikhel, kaj geľas o žutipen. Andro
filmos Čhavale sikavas o talentimen cikne čhavore, save,
te pes na ačhela varesavi katastrofa, barona avri sar but
goďaver manuša andro amaro khetaňiben. U oda kampel
te sikavel.
Prindžaren le romane režiseren u o romane filmi
andal o aver thema? Kerenas o filmi the andro
aver thema?
Ola filmi arakhavas jekh pal o jekh. O filmi pal o Roma
na sas sakoďivesutne. Dikhav pre lende butere dromenca, sar hine kerde. Tony Gatlif hino but lačho, kompletno
aver hino o Kusturica u aver hino o filmos O Roma džan
upre. Pre Slovaťiko oda sas o filmos Ružové sny (Ružova
sune), savo sas but prindžardo u sas oda šukar filmos. Ola
filmi kerde but lačhi buťi, sikaven e romaňi komunita the
o khetaňiben avka, savi hiňi. O negativno andro ola filmi
hino, hoj sikaven e romaňi komunita sar vareso izolovano.
Sar o izolovano khetaňiben, originalno, savo dživel peskro
dživipen u hoj oda avka te ačhel. Oda hin angle miri goďi,
soske me dikhav sar o nekh bareder o phundravipen.
Buter teluno o khetaňiben, buter segregacija kerel. U buter
e majorita kerel e segregacija. Me gindinav, hoj nekh buter
so musaj te kerel o manuša, save phageren kadi barijera,
hin te ačhen phundrade u te džan jekhetane le manušenca, save hine avral aver, no oda hine absolutno na važna
averipena.
Sakovar adaj hin o šajipen, avka lav e kamera, o štabos
u džav andro aver thema. Keravas o filmi khatar e Austrija
dži o USA. Oda sas pal o thema. Varesave berša keravas
e pozicija sar o žutipnaskro režiseris. Andro eňavardešte
berša, kana adaj avľas Hollywood te kerel o bare filmi,
dine mange o šajipen. Keravas pro filmos Dračie srdce (O drakoskro jilo), Kull Dobyvateľ (Kull Maribnaskro)
u aver bare filmi, save pen kerenas the andro aver thema.
Ki o berš 2000 keravas o reportaži andal o Hollywood.
Zumavahas te arakhel pes le čercheňenca u vareso interesantno lenca te kerel. Keravas the o filmos pal o špaňijelska Roma, oda sas anglo biš berša. Pal oda so uštarde andre Europakri unija, lačharde but buťa. Na sas len klasicka
romane osadi, sas len foroskre kotora. Ole beršende mekh
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odoj bešelas the o slovaťiko khelado Roman Luknár, ov sas
amenca pro filmos.
San striktno režiseris?
Na som striktno režiseris u but džene mange phenen, hoj
oda nane mište. O producenta, o dramaturga. Musaj som
te marel pes manca u vaj pandž minuti šaj ľikerav o striktno muj. Oda hin bari bacht te kerel ajsi buťi.
O vakeriben sas pro 22. apriľis 2015 pro kidipen „Džide
pustika“, savo kerel o Themeskro džaňibnaskro pustikengro
kher andro Prešov, o dokumentačno-informačno centrum vaš e romaňi kultura. Phučenas e Erika Godlová the
e Zuzana Paľuchová.

Biš berša andre lengri khangerori

Biš berša andre lengri
khangerori
E romaňi khangerori (o kherutne džene la akharen
e khangeri) andre Pečovska Nova Ves, andro cikno gav
paš o okresno foros Sabinov, imar pisinel peskri historija
20 berša. Te ačhavel la chudle pro 8. septembros 1995,
kana senteľinde o lakro jekhto bar. Jekh berš pal oda
senteľinde e kerďi, ačhaďi khangerori. Prekal o archivna
materijala e khangerori ačhade vaš oda, hoj le Romen
andre gavutňi khangeri na kamenas te mukhel. U soske
o omši len dži ole ďivese sas ča avri, anglo o khera andre
osada, phende penge, hoj kamen lengri „khangerori“.
Paš o vudar andre khangerori figinel e nasťenka, kaj hine
o nekh bareder momenti andre lakri historija. Jekhto love
vaš o ačhaviben diňas o Biskupsko urados andro Košice,
e ňemciko religijozno organizacija Kirche in not, no the
e švajcariko Nadacija Solon. Savore ačhavibnaskre buťa
kerde korkore o Roma andal o gav. E khangerori hiňi vaš
e sunto Marija Goretti.
„Varekana adaj sas the o raj dekan Vojtech Kmec, o phuro
rašaj, savo kerelas paš e savori farnosť u phirelas the ki
o Roma. Lestar the le purane šerutnestar avľas e goďi te
ačhavel le Romenge e khangerori. Andre osada. Ov adaj
kerelas buťi buter berša. Paľis adaj sas duj aver rašaja.
O čačipen hin, hoj te phiren the adaj, oda sas lengro musaj,“ phenel o akanutno šerutno andre farnosť o Miroslav
Turčík.
Andre kadi farnosť kerel buťi ča jekh berš. „Phares hin te
phenel, te pes vareso tel o biš berša paruďas. Šaj hoj ola
čhavore imar barile u ola džuvľa, save keren paš e khangerori, sas angle o cikne čhavore. Šaj hoj o raj dekan Vojtech
Kmec lengre voďa zorarďas avka, hoj lenge oda ačhiľas
dži akana. Hine čačes the ola, saven hin buter sar šovardeš berša u hine adaj maškar amende. Angle oda len sas
tranda – saranda berša,“ phenel.
Džanen jekhetanes te dživel
Andro romano kotor gaveskro džan duj droma – e asfal-
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tovo the maľakro. So duje serendar hin baro kotor te
phirel andre osada. „Sar o averipen avere gavendar adaj
na dikhav varesavo baro problemos maškar o Roma
the e majorita. Hine the ajse džene andro gav, save len
automatikanes na kamen u phenen, hoj adaj len nane
than. No o Roma hine adaj. Dživen avka, hoj len nane
bilačhipen maškar lende,“ vakerel pal e situacija o terno
rašaj. O Roma andre gavutňi khangeri na phiren. O puraneder nevipena phenen pal oda, hoj len odoj na kamenas,
o manuša andal e majorita andre romaňi khangerori aven.
„Andal o gav andre romaňi khangeri o manuša aven the
vaš oda, hoj adaj e omša sombatone u ola džene, saven
hin khere o nasvale manuša vaj džan andre buťi, aven
sombatone adaj. O Roma hine sikhade pre oda, hoj adi
khangeri hiňi lengri, ačhaďi vaš lenge u vaš oda hine ča
adaj,“ phenel o M. Turčík. O romane čhavore, sar phenel,
phiren prekal o školakro berš sako ďives paš e khangeri
andro gav, no andre mekh na sas. „O čhave miništranta,
saven sikhavav, hine eňa beršengre u jekhtovar sas andre
khangeri andro gav. On barile adaj, pre ada than, andre
kadi khangerori, vaš oda la dikhen sar lengri,“ phenel.
O chulaj
Le Andrej Červeňák hin 64 berša u prindžarel sako bar
andre khangeri. Sas o šerutno pro ačhaviben, soske džanel
o murarska buťa. „Hin man o plani vaš e khangeri, savoro
me ačhaďom, khatar o fundamentos dži o dachos. Sas amen
jekh kaplanos, so amenge eňa berša na diňas o kľiji la khangeratar. Na kamelas, hoj odoj vareso te keras. E dlažba pre
phuv angle khageri kerďom avka, hoj oda ča me kamľom.
Chudľom lestar, soske oda kerav,“ leperel peske. E khangerori
hiňi jekha seratar „prikerďi“ pre fala avere khereskri. „Odoj
e fala hiňi meľaľi, soske o paňi amenge čuľolas le dachostar.
Imar ada lačharaha,“ lošol o A. Červeňák.
Avri sikhado muraris ov nane, no saranda berša kerelas pro ačhavibena. „Sas man ajse majstra, paš savore
sikhľiľom o murarska buťa,“ phenel. The te imar hino pre
penzija, paš e khageri mekh hin dosta buťi. Nane pal leste
ko oda te lel, pandže čhavorendar hine štar čhaja. „Hin
man o sarandaberšengro čhavo, no na džanel oda te
kerel u nane les andre oda baro interesos. Andre khangeri
phirel, no o chulajipen les na cirdel.“
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O nevo chulaj mek nane, the te andre osada bešel, sar
phenel, 600 džene. „Na džanav, sar oda ela. Andre osada
na prindžarav ňikas, ko oda pal mande kerela. Andre
gavutňi khangeri na phirahas, ča kana sas o bijav vaj te
bolel le čhavoren. Te mangel le Devles odoj na phirahas.
Kanastar amen hin e khangeri, šaj jekh šel manuša andal
e osada mekh odoj na sas. Sombatone pre omša phiren
50 – 60 manuša,“ phenel. Prekal leskre lava le paťabnaha
oda hin andre osada avka jepaš pro jepaš.
Andro gav na phirel
„Andro gav imar but na phirav, ča kana mange kampel
vareso te avri kerel vaj džav te lel e penzija. Adaj andre
osada man hin dosta buťi. Imar man hin dosta berša.
O jekhtano dživipen andro gav hino lačho. Hin man buter
paše džene andro gav sar andre osada. Sako man odoj
prindžarel,“ phenel o Červeňák pal o dživipen andro gav.
Bi oda, hoj hino o chulaj andre khangeri, imar 25 berša
hino o lokalno vajdas. Pal oda so avľas o nevo šerutno,
na džanel, te pes leskri funkcija ľikerela. „Varekana sas
paš o gavutno kher 12-dženengri grupa, savi vakerelas
le gaveha pal oda, so kampel le Romenge. Akana hino
o nevo šerutno, avka na džanav, te man peravela. Nekh
bareder so o Roma kamenas sa ste arakhel pes o drom vaš
o khera. O terne mangen nevel khera, o na legalna khera
kamen o manuša te kerel legalna. Anglo biš berša adaj
sas o kaštune kherora, akana imar o murovana khera,“
phenel.
Sar phenel, o Roma hine lačhe vaš o gav. Ov o palune berša angle penzija kerelas buťi andro gavutno kher. „Geľom
andre sigeder penzija, soske imar na sas buťi. Andro berš
1969 man chudľom andre firma u savore berša, dži o berš
2000 odoj keravas buťi. Le beršestar 2000 keravas e buťi
andro gavutno kher. Na pre brigada vaj sar o aktivačno
buťarno, aľe sar o normalno buťarno. O Roma ačhade
andro gav hasičsko zbrojňica, o amfiteatros, kerde nevo
centrum andro gav.“
Pal o peskre manuša
Andro vakeriben pal oda, so ela le Romenca, pal e romaňi
problematika, avľas o 63-beršengro Andrej Kuča. „O paňi
mange iľas duj khera, akana ačhaďom o trito. Ňiko mange

pre oda na diňas o korunici,“, phenďas o Andrej Kuča.
The ovi mar 20 berša kerel paš e khangerori, no nane pal
leste ňiko, ko oda dureder kerelas. „Te imar vareko del
o love vaš o ačhaviben, o kher musaj peske o manuš te
ľikerel. Šukares paš oda te kerel. Hoj te avel andre žužes,“
phenďas. Andre osada uľiľas, jekhto bešelas andre gavutňi
bitovka. „Geľom ole thanestar. Dikhavas, save fameľiji
odoj bešenas. Pal mande paľis gele the aver fameľiji, save
kamenas mište te dživel. Akana amen hin amare kherora,“
phenel. Le Andrej hino o papus ochto čhavorenge u mangel lenge feder avipen. „Kamavas, hoj len hin varesave
školi, hoj te sikhľon vareso.“
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Ladislav Duda: E škola mange
diňas aver dikhiben
E fameľija les sas mekh les na sas biš berša. Adaďives hino
o dad štare čhavorenge. Ov hino pandže čhavorendar.
The te e škola but na kamelas, kana sas terno, sar o dad
fameľijakro paš e buťi agorinďas e uči škola. Ladislav Duda
andal o Sabinov phenel, hoj anglo leskro drom ki o sikhľuviben sas sakovar aver motivacija.
Sar oda hin pal o sikhľuviben le Romengro andro
Sabinov?
But kamavas, hoj te hin paš mande buter sikhľarde Roma.
Le Romen hin aver moľipena sar la majorita. O sikhľuviben
hino pro aver agor u nane ajso kuč andre komunita. Oda
hin o gindipen. Kampel andro sikhľuviben te cirdel nekh
buter le daden the le dajen, hoj te vazden le čhavoren.
Džanas, so phenen andro komuniti pal o sikhľuviben – avri
phirela e škola, so lestar ela, the avka na chudela buťi. Ke
amende hine aver moľipena – e fameľija, o čhavore.
Tut sas sig e fameľija. No the avka visarďal o moľipena. Savo sas tiro drom ki o sikhľuviben?
Bariľom andre romaňi komunita andro Sabinov, interesinlas man o futbal. Geľom andro futbalovo klubos, kaj
somas jekhetane le majoritaha. Pre zakladno škola na
kamavas but te sikhľol. No kana resľom dešuštar berša,
miri motivacija te sikhľol sas oda, hoj na kamavas te ačhel
o kalo bakro andro timos. Na kamavas te avel oda, so
ačhel le zakladno školaha. O aver džene phirena pre maškarutňi škola u me pre ňisavi. Pal e zakladno škola vašoda
geľom te sikhľol pro odborno učilište.
No na ačhiľal ča le sikhľibnaskre ľileha.
Andro Sabinov pes sakovar phenelas, hoj nane o manuš
andal e romaňi komunita, savo resela varesavo sikhľuviben, savo kamel te phirel andre škola, save ela e maturita.
O zastupcas pre škola, kaj phiravas phenelas, hoj andro
Sabinov nane o Rom, savo šaj te kerel e maturita. Avka
man vazdľom opre u phenďom, hoj odoj hin ajso manuš,
ča leske kampel o šajipen te phirel andre škola. Imar ago-
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rinďom o učňovsko sikhľuviben, avka man dochudľom pro
duje beršengri učeder škola, hoj te chudav e maturita. Oda
the kerďom.
Sar oda sas la buťaha?
Chudľom sar o asistentos andre terenno socijalno buťi.
Andro ola berša le asistentoske na kampelas ňisavi škola.
O terenno buťarno šaj sas o manuš le maturitaha. Pal o varesavo berš, paľikerdo oleske, hoj man sas e maturita, man
chudľom pre pozicija sar o terenno buťarno. Paľis jekh pal
o jekh, kerenas the aver kriterija vaš o terenna socijalna
buťarne. E maturita imar na sas dosta, kampelas te sikavel
o titulis andre špecijalizacija. Pre jekh sera man oda paľis
ispidľas ki e uči škola, kaj mange te ľikerav e buťi, pre aver
sera me korkoro šunavas, hoj mange kampel te buchľarel
miri buter beršengri praktikaňi buťi sar o terenno buťarno
the le odborno džaňibnaha. Andro berš 2007 geľom pre
uči škola.
Jekhto tiri motivacija sas o džene, savenca khelďal
futbal, paľis oda sas e buťi. Imar tut sas štar čhavore. Šaj pes te phirel andre škola paš e fameľija
the buťi?
Keravas buťi sar o terenno socijalno buťarno u kamavas
mange te vazdel e kvalifikacija. Aver sas the o kriteriji pre
oda, ko šaj te kerel adi buťi u soske me kamavas te ľikerel
miri buťi, geľom te sikhľol oda, so keravas. Sikhľuvavas
khere paš o štar čhavore. Na sas kana te sikhľol ďivese, ča
raťate, kana sovenas. Oda kerďom u e škola avri phirďom.
So pro tiro sikhľuviben phenelas e fameľija
u o aver džene?
E fameľija mange delas phiko. Phenenas, hoj mište hoj
varekas andal e fameľija ela uči škola. Kana vakeras pal
o aver džene, varesave lendar hine rado, hoj man hin e uči
škola, aver džene iriďinen. Pal e uči škola o manuš chudel
e buťi u hin les feder šajipen te arakhel o than.
So tuke diňas o sikhľuviben?
Chudľom aver dikhiben. O buťa, save angleder sako ďives
dikhavas u keravas, arakhľom andre teorija, savi sikhľiľam.
No na sakovar hiňi e teorija ajsi sar e praktikaňi buťi. Trin
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berša sikhľuvavas o jekhetano odboris – e socijalno buťi
the o sasťaripen, kaj chudľom važno informaciji pal o but
nasvaľiben, soske hine, the pal e prevencija. Oleha pen
o terenna buťarne maškar o manuša normalno arakhen.
E uči škola mange žutinďas te chudel o buťakro kontraktos
vaš o na varesavo berš. Olestar, hoj resľom o titulis, avle
the varesave lačhipena andre buťi. Buter man akceptinen
andre komunita u sajekh the andre majorita.
So kerel o socijalno buťarno?
Dikhas pro but problemi, kana o čhavore na phiren andre
škola, o sasťipnaskre problemi, o financiji the sar o manuša bešen. Das lenge goďi, phiras lenca, jekhetane le
klijentoha. Vaš o čhavore keras pal e školakre aktiviti, le
fameľijenca keras buťi hoj te dikhen pro čhavore te phiren
andre škola.
Hin oda mištes vaš tiri buťi, hoj džanes e romaňi
čhib?
Čačes hin. Romanes vakerav kanastar uľiľom, khere the andre komunita. Avka somas sikhado. Andro okresis Sabinov
o Roma vakeren romanes. Andro aver lokaliti e čhibaha
zumaven te avel pašeder ki e majorita. Prindžarav but avri
sikhade Romen, save na džanen romanes. Prindžarav the
ajsen, save pen vaš oda ladžan. Phenen, hoj avri barile andre romaňi fameľija, no jekhe laveha phenen, hoj romanes
na džanen. Oda sas čudno, te o tradično Angličanos andal
e tradično anglicko fameľija phenel, hoj na džanel e angľicko čhib. Ola hine o Roma, save garuven pengri identita.
Soske?
Odoj hin buter soske. The te bešav andre majoritno kotor
le foroskro, le čhavorenca khere vakerav romanes. The la
nekh terneder, e duje beršengra čha, sikhavav romanes,
soske oda hin važno. O Roma pen šaj dovakeren pre savori luma. Te man arakhav le Romeha andre Indija vaj Čina,
šaj leha vakerav romanes. Vaš o čhavoro oda hin plus te
prindžarel the e dakri čhib.
Chuden pen o Roma andal e tiri lokalita andre
buťi?
Imar sar o cikno čhavoro dikhavas, hoj o dad the e daj

phirenas andre buťi u užarenas sako čhon pro poťiňiben.
Uľiľom pro dešudujto ďives andro čhon, oda sas, kana pes
chudenas o love. Kana man sas o uľipnaskro ďives, užaravs pro dad la daha, soske džanavas, hoj chudle o love
u me chudava vareso lendar. Savore paš mande phirenas
andre buťi. Pal e revolucija la našade. The e nekh goreder
buťi, savi kerenas. Kerenas pro mulane bara, le šmecenca.
E majorita iľas le Romenge the e lopata, the o krompačis.
Adaďives oda hin but phares te arakhel e buťi. U nekh
buter phares le Romenge, save hin frima vaj ňisavi kvalifikacija. O problemos hine the o bilačhe gindipena u diskriminacija. Hine ajse firmi, save le Romenge na dena buťi.
Arakhľal pes le bilačhe gindipnenca?
Sako pes musaj le bilačhe gindipnenca te arakhel, te andre
reštauracija, pro urados, andro autobusis. Dživas andre
Europa u e majorita musaj te prindžarel, hoj sama daj
u musaj te sikhľol te dživel jekhetanes. Vaj oda sikhľuvaha,
vaj oda na ela mištes maškar amende. O bilačhe dikhipena adaj sas, hine the ena. O manuš, savo kerel le Romenca, pre oda dikhel aver jakhenca sa oda, so le Romen na
prindžarel u kerel peskri goďi ča prekal o mediji. Odoj
o pozitivna buťa ča phares arakhes u kana sikaven avri
oda negativno, o mediji keren oprel e manušen.
Pal e savi dživipnaskri minta (vzor) geľal?
Pal e ňisavi. Andre fameľija na sas ňikas e škola, o dad
phirďas avri e zakladno škola, e daj sajekh. Oda, hoj
somas maškar e majorita u phiravas avri le raklenca, oda
sas e motivacija te phirel andre škola u te na ačhel o kalo
bakro maškar lende. Te mandar vareko andal e partija
phučľas, kaj phirav andre škola u me na phiravas andre
ňisavi, oda mange elas ladžavo. Man jekhe laveha cirdľas
o futbal.
Soske ada na cirdľas the aver dženen andal e komunita?
Na džanav. Miro suno sas hoj khelava futbal u phirava
pro turnaja. Andro timos sas mekh jekh Rom, ov man odoj
ľigenďas. The ov avri phirďas o odborno učilišťe u oda
kerďas vaš oda, hoj sas maškar e majorita.
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Sal e minta (vzor) vaš o aver džene?
Čačes hin mištes te dikhel e pozitivno minta. Andro jekh
projektos man hin duj romane čhave, saven sikhavav hoj te
džan pre maškarutňi škola. Imar oda, hoj dikhen sar dživav, hoj man hin o vurdon, e buťi u bešav andro miro kher
hiňi lengri motivacija. Sakovar lendar phučav, te kamen te
ačhel ča andre komunita, te kamen ča te užarel pro dada
the daja, te lenge na ela feder te kerel avri e škola, ela len
buťi, ena len o love vaš o lengre dživipen. Jekh čhavo hino
andal e fameľija, savi nane andre oda ňisavo intereso.
E dujto fameľija pre oda dikhel feder.
Hin tut e fameľija, e buťi the e škola. Sar dikhes
peskro avipen?
Kamav te del phiko le manušenge. Vaš oda geľom andre
škola. Chudľom o mangipen andal e škola, te kamav te
ačhel o interno doktorandos, olestar šaj sikhavavas pre
uči škola. Oda chal but ori le manušeske, saves hin leskri
fameľija, o čhavore. Te somas terneder, geľomas pal oda.
No na phenas, hoj oda na zumavava.
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The te na sas barvale, o sikhľuviben sas andre lengri
fameľija e prijorita. Peskri karijera diňas vaš e buťi le cikne
čhavorenca andre školka. No te sas mekh jekhvar dešuochto beršengri le šajipnaha te lel avri o drom, geľahas te
kerel e artistikaňi buťi, te giľavel u te khelel andro teators.
E Edita Kovářová.
Soske kamľal te sikhavel?
Soske kamav le čhavoren. Varekana andro dujto berš pre
zakladno škola mange oda avľas pre goďi jekhtovar. Sakovar kamavas le čhavoren.
Salas terňi, mekh salas cikňi. Imar tut sas vareso
le čhavorenca?
Ča le čhavorenca andal e fameľlija. Lahas khere le
čhavoren, mire kakuskre čhaven. The e daj the o dad but
kamenas le ciknoren, kerahas paš lende u oda man dosta
sikhaďas. Dikhľom oda khere.
Kana agorinďal e zakladno škola, chudľa te phirel
andre Maškarutňi pedagogicko škola andro Prešov. So tuke odi škola diňas u so tuke iľas?
Buter mange iľas... no sikhaďas man o fundamentos pal
e buťi le čhavorenca. Dži adaďives hiňi but konzervativno,
striktno, phari škola. Mekh ľikerel varesave, mange na
čačes paše principi, save chudle ango buter dešberšipena.
Agorinďom kadi škola anglo tranda berša u sakovar odoj
nane ňič nevo. Oda phenen the o akanutne študentki.
Odoj sikhľiľom te na kamel o šport. Sako musaj sa ste
sikhavel o talentos andro savore športi, pre gimnastika,
no the pro kheľibena. Na sakoneske oda sas mište. Nekh
buter o rakľija angle športovo ora rovenas andro gadengro than. Darahas le sikhavnestar, the olestar so amendar
mangenas. Me odoj geľom na vaš o šport, aľe vaš oda, hoj
kamavas te resel e kvalifikacija vaš e buťi le čhavorenca.
No musaj somas te marel pes manca, hoj kadi škola te
agorinav.
Pozitivno sas, hoj e muzikakre ori kerelas čačes but lačhi

profesorka. Sikhaďas man but lačhe buťa. Kamavas the
dramaticka ori, sikhľiľom te bašavel pro muzikakro inštrumentos.
So phenďas tiri fameľija pre oda, savi profesija
tuke avri kidľal, pre oda hoj kames te phirel andre
škola? Dine tuke phiko?
Miri fameľija sakovar dikhelas e edukacija sar o fundamentos andro dživipen. The te mira da the dades na sas
o šajipen te phirel andro školi, mange, mira pheňake
the phraleske sakovar phundrade o drom. Miri daj amen
sikhaďas te sikhľol. Sikhaďas amen, hoj te vareso kamas,
musaj pal oda te džal, te mukhel u te marel pes. Kana
miro phral na kamelas te sikhľol, marelas les la kňižkaha pal o šero. Me u miri phen buter kamahas te sikhľol.
Bešahas andro cikno kher, varesave berša sas ajse, hoj so
trin dženenge kampelas o than vaš o sikhľuviben. Leperav
mange, hoj sikhľuvavas andre kupelňa, thoďom peske odoj
o skamind u džalas mange. La pheňa sas o skamind andre
kuchňa, odoj sikhľiľas savori uči škola. Sodo rat dikhavas
o vilaňis te labol prekal e chev tel o vudar maškar e kuchňa
u e sovibnaskri, soske oj sikhľolas.
Kana u kaj chudľal te ačhavel peskri karijera?
Jekhvarestar pal e maturita keravas buťi andro gavutne cikne školki. Andre Červenica paš o Prešov jekhtovar
keravas e buťi le romane čhavorenca. Somas šokimen,
nekh buter olestar, save bilačhipena sas andre cikňi školka.
Taťarelas pes andre bov, sas odoj šil, e kapacita andro kher
sas cikňi. O romane čhavore sas pre sera, segregovana.
Me keravas andre romaňi grupa. Odoj sas lmel, o čhavore
sovenas pre kopa. Aňi len na urahas pro soviben, na sas
len o pižamici. No ola čhavore phirenas andre školka, the
te e angle školakri edukacija na sas o musaj. Andre dujto
školka somas imar e šerutňi. Oda sas andro gav Bretejovce, kaj na sas ňisave romane čhavore. Čačes, aňi odoj na
dikhľom le Romen.
Džanenas o manuša pro than, hoj e šerutňi andre
lengri školka hiňi Romaňi?
Čačes mandar oda ňikana na phučle. Gindinav, hoj lenge
oda sas jekh, te som Romaňi, vaj na.
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Hin tut the o džaňiben sar pes kerel e edukacija le
na romane čhavorenca.
He, oda hin čačo. Na but pal oda geľom romeste u andal
o Prešov geľom andro Piešťany. U paľis andro Čechiko,
andro foros Prostejov. Odoj paľis keravas buťi ča le na
romane čhavorenca. Ki o romane avľom pale imar andro
berš 1993. Paľis andro Prešov, kaj chudľom te kerel buťi
andre Nadacija vaš o romano čhavoro, somas e programovo šerutňi pro programos vaš o edukativna centra vaš
o romane čhavore u lengre daja. Buter ajse centra kerďom
the andro Prešov u pašes. Oda sas andro berša, kana pal
e revolucija phandle but cikne školki, save kerenas le čhavorenca angleder. Le romane čhavoren na sas kaj te phirel
u ňiko pre oda na dikhelas. Ole čhavoren savore bisterde
u na sas len o šajipen te sikhľol so kampel pre edukacija
andre zakladno škola.
Dikhes vareso so hin aver andre angle školakri
edukacija anglo tranda berša u adaďives?
Šaj pes te phenel, hoj o dikhipen pre buťi andre cikňi školka
hino aver. But buťa, save sas lačhe, kana chudavas kadi buťi
te kerel, ľikerďam dži akana, olestar som bachtaľi. Akana
nane savore trendi andre angle školakri edukacia lačhe vaš
e buťi so musaj te kerel e sikhavňi. But paruvipena jekhvarestar keren chaos, pharipen nekh buter le terne sikhavňenge, kana pen, te phenav, sig paruven o themeskre edukativna programi u savore plani kampel te kerel neve andro
stresos. The te čačes šaj odoj avel o zumaviben te kerel
o buťa so nekhfeder, na savoro nevo hino the lačho u čačo.
So hin nekh buter so musaj e sikhavňi andre cikňi
školka te džanel?
Vaš mange, nekh buter hin, hoj e sikhavňi te dikhel pro čhavore sar te sas lakre. Miri personalno filozofija hiňi, hoj te
kamas, hoj pen o čhavore andre školka mište šunen, musaj
lenge te avas sar o daja, dži kana hine on andre buťi. Te e
sikhavňi oda avka na šunel, te na kerel andre cikňi školka.
O cikne školki musaj te aven sar e fameľija, paľis pre oda
pes šaj vareso opre te ačhavel. Andre miri trieda pen o akanutne terne dajora čudaľinen. Buter prindžarenas o autoritativna u direktivna sikhavnen so sas angleder.
Gindinav, hoj e cikňi školka musaj mekh te del o than vaš
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o kheľiben, hoj o čhavore pen te šunen sar khere. Amen
kamas, hoj o čhavore te aven džande u saste, te džanen so
ela andre škola u andro dživipen so odoj pre lende užarel.
No, o majstra pre angle školakri pedagogika Bratislavatar
oda amenge buterval džanen šukares te kerel phareder.
Avas pale ki o romane čhavore u e buťi le romane
fameľijenca. So džanes pal oda?
Našťi te leperav, hoj te varekana o romane fameľiji na
kamenas te del o phiko. Sakovar džav ki o romane fameľiji
phundrade jileha u dikhav len sar sajekh uče partneren, so
mange on pale den sajekh. Aven pal mande kana len hin
o problemi, paťan mange.
Kana somas e šerutňi andro edukacijakre centri, sako ďives
avenas the o čhavorengre daja pro duj ori u sikhľonas,
sar te kerel buťi le čhavorenca. Chudenas the jekhetane
khereskre buťa. But džuvľenge avka phundraďom o jakha
u dži adaďives keren oda, so odoj sikhľile. Paľis ola centri
thovahas maškar o aver cikne školki, avka sas le čhavoren
o šajipen vaš e integracija.
Andro save berša hine o tire čhavorengre daja?
Amare dajen hin buter sar biš berša, dži o tranda. Na
leperav mange, hoj te man sas varesave tinedžerska daja
andre grupa. U adaďives imar šaj te phenav, hoj sikhaďom
buter generaciji – e phura da, e da u akana mange e phuri
daj anel le vnučkos.
Sikhaďal u bararďal le romane u na romane čhavore. So hin o averipen?
Akana man hin e grupa, kaj phiren o romane, slovaťika
the vijetnamska čhavore u hin man o šajipen te dikhel
lengri interakcija u te kerel e komparacija. Gindinav, hoj
varekana le na romane čhavorenge kampel zoraleder te
žutinel, sar le romane. Nekh buter oda hine o čhavore,
saven nane phral aňi phen, hine korkore. Nekh buter, the
o dživipen andro materijalno dosta, buter sar kampel lenge
na kerel mište. Paľis dikhav, save hine ola romane čhavore
lačhe andro dživipen, save hine aktivna. Sar pen komunikacija sikhľon e nevi čhib, slovaťika. U sar avel o achaľuviben. Ola čhavore musaj te aven jekhetane. On andro
ola berša na dikhen sar pharipen te chudel o vastora jekh
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avreske, te vakerel aver čhibaha u the avka te achaľol jekh
avreske. E autorita lel oda, ko hino buter džido. Andro
emocijonalno dživipen hine pro jekh učipen. Mange hin
lokheder, soske džanav slovaťika the romanes, vašoda man
nane problemos te achaľol le čhavorenge u sikra lenge te
žutinel te sikhľol e čhib. U šunav the pherasutna „lava“ ole
čhavorendar. Sar, kana mange e romaňi čhajori avel te
phenel, hoj našťi peske te uchanel o bala, soske la nane
„kangľa“.
Prindžares the aver sikhavnen vaš e angle školakri edukacija, save hine Romane?
Pro bibacht, savore ole beršenca, so kerav buťi, man arakhľom ča jekha sikhavňaha andre cikňi školka, savi kerelas
andro Hanušovce nad Topľou. Prindžarav but romane asistentki, sas čačes but lačhe, no ňisava na sas a mangľi kvalifikacija. Gindinav, hoj e kvalifikacija našťi te avel o musaj vaš
kadi profesija. Prindžarav ole džuvľen, savore sas Romane,
uča inteligencijaha, save kerenas but lačhi buťi.
Te sikhľol pre uči škola geľal imar kana sikhaďal
dešupandž berša. Savi sas tiri motivacija?
Miri motivacija sas, hoj šunavas, hoj mange kampel te
chudel buter teoretikane džaňibena pal e edukacija vaš
o čhavore andro angle školakre berša. U kamavas te kerel
buťi the andro aver inštituciji u oda bi e uči školakri edukacija našťi resľom.
Oda kerďal u chudľal nevi karijera, the te ča prekal o varesave berša.
Chudľom o interesantno mangipen, hoj te džav te kerel
e nacijonalno koordinatorka andro projektos, savo pes
charnes vičhinelas MRK I. Oda sas baro mangipen. But
gindinavas, te som vaj na dosta lačhi. Pro agor mange
phenďom hoj lava oda projektos u nane mange phares.
Gindinav, hoj resľom te anel andro oda baro projektos te
anel but olestar, so hin romano. Buter džene maškar o mire
kolegi aňi na džanenas, hoj čačes rodena o jilo andro
lengre aktiviti u chudena o interesos pal o Roma.
Te tut sas adaďives dešochto berša u sas tut o šajipen te lel peske avri varesavo dživipnaskro drom,

savo tuke iľalas?
Te man sas adaďives dešochto berša, iľomas mange avri
e artistikaňi buťi. E muzika mange anel nekh buter bacht,
hiňi mange nekh pašeder. Kamavas te giľavel u te khelel
andro teatros. No sar phenav, ča te man sas tajsa paľis
dešochto berša.
Cikňoratar džavas pal e muzika, sar e cikňi čhajori giľavavas andro zbori. Kana somas dešochtoberšengri, ile
man te giľavel andro suboris Šarišan. Kadi muzika na sas
nekh pašeder mire jileske, no sajekh, oda sas o bašaviben.
Sakovar kamavas te giľavel andre kapela. oda resľom imar
kana somas khere le jekhto čhajaha. Miri kapela mange
kerďom anglo dešutrin berša. Bašavas džez u džezova varijaciji, save keras pro rockova giľa. Bašavas the o swingova
giľa, ajse minoritna žanri, save na bikenen avri o športova
hali. Šunen amen o muzikakre fajnšmekra u nekh buter
bašavas andro cikne klubi.
So šaj te phenes le adaďivesutne terne čhajenge,
save mekh penge avri len savi profesija kerena?
Te kamen te kerel buťi le čhavorenca andro angle školakre
berša, phenďomas lenge, hoj te phučen korkore pendar, te
u sar but kamen le čhavoren. Te oda andre peste arakhena, paľis musaj te džal pal oda res. Paľis kampel but troma,
mariben u mangipen. No te mukhen lengro suno te džal.
Hin tut the o plani vaš o avipen.
So džanav hin, hoj kamav te giľavel dži kana šaj, sar e
Hana Hegerová. No o muzikanta andre kapela hine phureder mandar, u vaš oda phenen, on šaj na dodživena.
Andre buťi kamav dureder te kerav le romane čhavorenca
andre cikňi školka, no hin man the o ambiciji te lel o kotor
pro projekti, kaj šaj te kerav o politiki andre kadi sfera.
Kamavas te lel so nekh buter andal o miro džaňiben savo
chudľom andre miri buťi. Džanav, so kamav u so kampel te
kerel, hoj čačes te das o phiko le čhavorenge.
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Jana Gáborová Kroková:
Pre uči škola džal mište ole
dženeske, ko džanel sar te
kerel peskro ďives
Hiňi andal o cikno gav Bzenov, paš o Prešov. Pre maškarutňi škola sikhľolas e ekonomika, e uči škola agorinďas
pro dujto zumaviben. Pro jekhto than thoďas peskre romes,
no nane lake pharo. Sar oj korkori phenel, na kamel
o stereotipna buťa. The vaš oda la sas buter profesiji.
Ačhavelas e firma, sikhavelas pre zakladno škola, kerelas
the e socijalno buťi. Akana hino lakro buťakro than andro
Themeskro džaňibnaskro pustikengro kher andro Prešov,
kaj kerel o rodipen pal e romaňi kultura.
Mekh tuke leperes, so kamľal te kerel, kana salas
cikňi?
Me kamavas te pratinel, avka, dži o štar berša. Paľis oda
sas vareso aver. Kana somas phureder, kamavas te kerel
buťi sar učtovňička, ekonomka. Oda man buter ľikerďas
u vašoda kana agorinďom e zakladno škola geľom te sikhľol pre Obchodno akademija andro Prešov.
Sajekh chudľom te kamel e angľicko čhib u vašoda štar
berša paťivales phiravas pre Themeskri čhibakri škola, kaj
odi čhib sikhľiľom. U kamavas la avka zorales, hoj pal e
maškarutňi škola la chudľom te sikhľol pre univerzita, soske
kamavas te sikhavel e angľicko čhib the e literatura. No
arakhľom o kamiben u o sikhľuviben imar na sas e prijorita, no na pro but. Andre škola paľis geľom pale, dujto var
le žuže resoha te avav e sikhavňi. U oda the resľom, agorinďom o sikhľuviben pre Pedagogicko fakulta pre Prešovsko univerzita sar e sikhavňi andro primarno sikhľuviben,
so hine o jekhto štar berša pre zakladno škola.
Sal andal e romaňi fameľija. Dine tuke o phiko
andre tire sikhľuvibnaskre the profesijna ambiciji?
Bariľom andro gav paš o foros Prešov. Som andal e romaňi
fameľija u som korkori, nane man phral vaj phen. E daj
savoro dživipen kerelas buťi, sivelas, u o dad kana chudle
o eňavardešte berša phundraďas e cikňi firma u oda kerel,
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the te imar sporadikanes, dži adaďives. Bararde man avka,
hoj dikhavas sar absolutno normalno, hoj kampel te sikhľol, pal e zakladno škola te džal pre maškarutňi u paľis dureder pre uči škola. Leperav mange, hoj kecivar le dadeha
džahas pal e uľica, kaj hiňi e Prešovsko univerzita, sakovar
phenelas, hoj leskro suno hino, hoj odoj te phirav. Andal
e uľica pes šukares dikhel andre bari aula, kaj sakovar
bešenas pherdo študenta.
Chudľom odoj te sikhľol u o študijum the agorinďom.
O dad the e daj man kamenas te ľikerel pašes, avka
ačhiľom andro Prešov, aľe musaj te phenav, hoj pre kadi
univerzita chudľom čačes kvalitno the lačho sikhľuviben.
Avka he, miri fameľija man sakovar ľidžalas ki e edukacija
u delas man o phiko.
O maškarutno sikhľuviben chudľal pre Obchodno
akademija andro Prešov. Sar pes odoj šunďal sar
e Romaňi?
Te phenav o čačipen, oda ko som u khatar som ole beršende na šunavas, na dikhavas oda sar o pharipen vaj
o lačhipen. Jekhe laveha, miro romipen mange na phirelas
pal e goďi. Sas man but buťa, so kamavas te kerel, sakovar
man buter interesinavas, andre save aktiviti man mekh
chudava. U avka chudľom te kerel buťi andro školakro magazinos Hermes. Hermes vašoda, hoj oda sas o grecko del
vaš o biznis. Andre oda magazinos somas e šefredaktorka.
Pisinavas andre mire lekhavibena u miri poezija, thovavas
interesantna informaciji andal e biznis luma. Bi oda keravas e redakcija pro lekhavibena avere redaktorendar.
Sar chudľal te pisinel e poezija?
Oda hin ajso kirko-gulo u sikra pherasutno leperiben. Sas
amen o testos pre fizika, jepaš dženen maškar o študenta sas cikne garude ľilola, aľe e raňi sikhavňi chudľas ča
man, sar olestar pisinav. Ladžavas man u šunavas zorale
emociji. U avka mire emociji diňom avri andre poezija.
Paľis arakhľom, hoj te thovav mire ginde, emociji, ideji
pro ľil, dav oda savoro andro lava, čačes oda mange but
lačharel miro dživipen. Dži akana man hin varekaj khere
mire ľila, kaj ola poetikane lekhavibena u charne prozaicka
kotora pisinavas. Kana pre lende akana dikhav, žužes pes
sikavel, hoj mekh nane meľarde khatar e „edukacija“, ola
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hine na komplikovana, emotivna lekhavibena. Adaďives na
džanavas oda avka kovles te phenel.
E uči škola chudľal te kerel duvar. Soske pes oda
avka ačhiľas?
Hin man ajso gindo, hoj e uči škola hiňi pal oda, sar peske
o manuš džanel te organizinel peskro ďives, sar te lel andre
pherdo informaciji u džaňiben. Gindinav, hoj jekhvarestar
pal e maškarutňi škola mekh na somas dosta zoraľi pre
kada nevipen u jekhe laveha, phagerďas man. No nane
mange phares, oda na sas o našado berš. But olestar
sikhľiľom pal o sistemos andro sikhľuviben, the pal mande.
Leperav mange, sar avľom andre bari aula te pisinel man
andre, imal pal oda than vakerďom. Samas buter sar šel
študenta, ňiko na džanelas, so te užarel... savore samas
andre buter-frimeder jekh bilačhipen. But lendar so sas
andro mire berša kerde sajekh sar me, e uči škola kerde
paľis, kana sas phureder. Gindinav, hoj the mange kampelas varesavo beršoro buter te dživel te avav čačes bari.
O mangipen te sikhľol andre mande ačhelas sajekh zorales. Pal o varesave berša avľom pale pre sajekh univerzita,
chudľom te phirel pre Pedagogicko fakulta. Odoj sas savoro,
so man pherďarelas, anelas mange loš u interesinelas man.
Avka zorales, hoj vaš e miri diplomovo buťi chudľom o moľipen la dekankatar andale fakulta vaš e reprezentacija e Pedagogicko fakultakri pro Prešovsko univerzita andro Prešov.
So phenďas e fameľija?
Normalno, e fameľija na sas bachtaľi, sas lenge phares
the sas choľamen. Adaďives oda imar hin aver, korkore
dikhen, hoj mište kerďom. Me korkori, te šaj te džav pale,
keravas paľis sa jekh. Arakhľom o kamiben, chudľam te
bararel o jekhetaňiben, geľom romeste. Paľis oda sas imar
mekh šukareder, kana geľom pale andre škola u sas man
o šajipen te ulavel mire študijna doresipena le romeha.
Angleder somas korkori, na sas man kaha te lošol, vaj te
rovel. Oda dujto zumaviben sas but pozitivno.
Sal e sikhavňi vaš o primarno sikhľuviben, oda hin
o jekhto jepaš pre zakladno škola. Save tut hin
o praktikane džaňibena andal o sikhaviben?
Andre škola phiravas eksterno u buťi keravas sar e asistent-

ka le sikhavnenge, no ča štar čhona. The kana sas o musaj
te sikhavel pre škola, oda keravas. Realno dikhľom, savo
hino o sikhavibnaskro procesos. Musaj te phenel, hoj andre
asistentsko pozicija man na šunavas mište. Našťi somas
te akceptinel oda, sar pes kerel e edukacija vaš o romane
čhave, savi lenca hiňi e komunikacija pal e sikhavibnaskri
ori... But buťa kampel avrether te kerel, te džal aver dromeha.
Somas pro bešipena, kaj e psichologička phenďas, hoj o romane čhavore hine but džande vaš o dživipen u kognitivno
dosta goďaver vaš e edukacija, no phenelas le sikhavnenge,
hoj te roden aver komunikačno štilos. U oda o sikhavne na
kamen. Pro bibacht, musaj te phenav, hoj buterval len sas
zoralo bilačho dikhipen pro romane čhavore, no the pro
savore paruvipena andro školakro sistemos.
So hin interesantno, o romane čhavore na chudle te
phirel andro zakladna školi „ič“. Sakovar phirenas andro
školi. No the te hine odoj but berša, o sikhavne sar te na
dikhenas pre oda, so lenge kampel, na sas len o interesos
te džanel pal lende buter, pal lengri mentalita, pal e kultura, pal othan u moľipena, andro save baron avri. Oda
gindinav, hoj hin jekh maškar o soske o romane čhavore
na doresen lačhipena. Andre skola pen o romane čhavore achaľon sar te avle ča vareso te dikhel, na šunen, hoj
e škola hiňi „lengri“. U oda ľikeren andro vasta o sikhavne,
on oda šaj u džanen sar te paruvel...
So užaren o sikhavne le romane u na romane
čhavorendar?
Lačho sikhavno hino ajso, save džanel te lošol olestar, so
lačho resen o študenta. Olestar džanel, hoj len na sikhavelas hijaba, hoj lenge diňas andro dživipen vareso lačho.
Prekal oda, so me džanav, tromav te phenel, hoj o užaripena le sikhavnendar hine aver, te džal pal o romano čhavoro. Na hoj te na aven rado, kana sas lačhe... aľe bute
užaren... te na čačo naresľipen, ča frimeder doresipena.
U o Hermes, o Del pro biznis. Diňas tuke the o šajipen te kerel buťi andre kada kotor?
O Hermes peske phenďas, hoj mange kampel the ajso
te sikhľol, so sas čačes mište. Kana agorinďom e maškarutňi škola, avľas pal mande jekh biznis manuš, savo ča
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chudelas o biznis, hoj te kerav andre firma, savi kampelas
ča te phundravel. Me pal oda geľom, kerďam e firma
u chudľam te kerel e administrativno the biznisoskri buťi.
Sas man o šajipen te bešav le biznis partnerenca, te kerel
o kontrakti, te kerel o kalkulaciji keci so mol, te prezentinel amare produkti. Olestar dživavas, so sikhľiľom pre
maškarutňi škola. Andre prezentacija sas mište oda, hoj
but sikhľiľom pre uči škola, kaj tumenge o sikhavne sig
sikhavena, sar pes oda kerel. E komunitkacija le partnerenca, no the le klijentenca na sas lokhi, no ole manušenca, so lenca chudľam te kerel, olenca sam dži akana.
Oda sas štar sig berša, save mange but dine u vaš o save
paľikerav.
Sal maškar o manuša, saven hine kuč džene, soske
sakovar šaj u kamen te sikhľol, te arakhel o neve
prindžaripena, te džal dži akana na prindžarde
dromeha.
Me but kamav te sikhľol neve buťa, rado len arakhav. Na
but kamav o stereotipi, kamav e buťi, savi mange anel
vareso nevo, so musaj te kerel, pal soste bararav miri personalita. Akana, kana kerav buťi andre dokumentacija pal
e romaňi kultura, šaj te phenav, hoj miri buťi hiňi te sikhľol.
Olestar man šunav bachtales.
Kaj pes dikhes pal o deš berša?
Me zorales paťav, hoj pal o deš berša man ela e fameľija,
kerava buťi u avka pherďarava miro mangipen te del pale
le khetaňibnaske u le Romenge savoro, so chudľom.
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Na thoďas o znamki pro buťa,
kaj pes sikaďas o rasizmus.
Pro gimnazijum sikhavelas le čhavore e slovaťiko čhib,
lokhes mukhľas o sikhaviben. Kamel e sloboda, e sloboda
the e artistikaňi buťi. E Alexandra Berkyová (25) vakerel pal
e peskri etnicita the pal oda, sar na diňas o znamki pro
pisibena andre škola, save sas rasistikane.
Sar pen dochudľan ki e buťi sar e PR manažerka
andro privatno sasťipnaskro centrum?
Oda sas spontanno u bi o planos. Buterval kerav le artistikane buťenca u vizualenca. O marketing thovel pašes
o sferi, save kamavas. Na sas oda miro suno vaj vareso, so
beršenca kamavas te kerel.
Šaj amenge phenes pal o normalno buťakro ďives?
Hino normalno, tosara ušťav u džav andre buťi. Kerďom
e web sera, pre savi kerav e buťi, kerav o dizajna, billboardi, e komunikacija le manušenca, som administratoris
pro socijalna dorengre, pisinav o teksti informačna ľila vaš
o pacijenti.
Agorinďan e pedagogika u e slovaťiko čhib. Savo
hino o drom andal o sikhaviben ki e reklama?
(asaben) Kana chudľom te phirel pre uči škola, geľom
te kerel buťi andre firma, savi kerel o tutorings. Jekhto
beršestar imar sikhavav e slovaťiko čhib le manušen adal
o but beršengre kategoriji, but aver manušen. Pal e škola
kamavas te lel o lačhipen the olestar, hoj man sas dosta
praktikane prindžaripena.
So sas pal e škola?
Na kamavas te džal andre klasicko buťi, kamav sloboda
u nane mange pašo te dikhel pro limiti u keci ori te kerel
e buťi. Vaš oda chudľom te kerel mire projekti u te kerel
oda, so džanav. Sas man e muzikakri grupa, pisinavas
andro ľila, keravas fotografiji. Chudľom te sikhavel le
manušen. Aľe kamavas the te zumavel, sar oda hin, te
avav e sikhavňi. Pro facebook arakhľom o inzeratos, hoj
jekh braťislavsko gimnazijum rode la sikhavňa. Pisinde

mange o mail, pro aver ďives man akharde pro konkurzos
u chudľom odoj te kerel buťi. Oda sas dosta pharo. E slovaťiko čhib našťi somas te sikhavel bi kontekstoskro, avka
phiravavas o projektoris u sikhavavas the pal o artistikane
buťa u o khetaňibnaskre paruvipena.
Oda na sas o čačo drom?
Chudľom te šunel, hoj oda nane nekh feder vaš mange.
Rodavas vareso aver. Le amaleha amenge phenďam, hoj
marketing šaj sas nekh feder. Geľom pro buter buťakre
konkurzi, kaj mange phende, hoj pre oda na som lačhi.
The te man sas o portfolio mira buťakri, savore mangenas
buter berša buťi andro agenturi. Pro agor chudľom e buťi
andro sasťipnaskro centros.
E romaňi džuvľi, so sikhavel e slovaťiko čhib pro
gimnazijum mekh hiňi maškar amende buter vareso nevo, sar normalno. Phende vareso o študenti
vaj o aver sikhavne pal e tiri etnicita?
No, andro dživipen pes oleha arakhľom frima. Oda hin
olestar, hoj na diťhol avka, hoj som Romaňi. No dikhľom
oda, kana o študenta pisinenas o lekhavibena u odoj sas
o rasistikane pheňibena. Na sas pre mande, no the avka
lenge phenďom, hoj vareso ajso na tolerinava. Na diňom
e znamka pro buťa, kaj sas rasizmus. Sar, kana pisinde e
paramisi, andre savi thode le Ciganos, so vareso čorďas
vaj varekas marďas.
Le romane čhavoren andal o segregovana lokaliti
hin o problemos te sikhľol čačes slovaťika. Tumen
oda sikhaďan. Hiňi e slovaťiko čhib phari le Romenge?
Me gindinav, hoj nane phares te sikhľol slovaťika, te le
čhavores hiňi e motivacija, o kondiciji u nane les varesavo
sasťipnaskro problemos. Šaj, hoj vareko oda phenel, soske
olestar lel vareso vaš peske. No ole čhavorenge ňiko na
phenel, hoj andro dživipen lenge kampela e slovaťiko čhib.
Sar adaďives sikhľos angľičaňika vaj aver čhiba.
Na dikhenas tumari romaňi etnicita aňi prekal
o nav?
Na, čačes man oleha ňikana na sas problemos.
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Oda hin vaš oda, hoj na san ajsi sar pes stereotipikanes dikhen o romane džuvľa, vaj oda hin avka
andro foros, kaj bešen?
Oda na džanav te phenel. Na dživavas andro aver foros
sar andre Bratislava, aňi kana phiravas na šunďom o rasistikane lava. Šaj oda hin olestar, te adi tema hiňi andro
foros aktualno, vaj hin le manušen aver problemi. Dikhav
man le manušenca, savenge o Roma nane e nekh bareder
tema, džan pal o aver buťa. Hine phundrade, inteligentna
u džande manuša. Aver dženen dikhen prekal e buťi, savi
keren, sar pen ľikeren u save hine lengre ginde u na pre
oda, savi morťhi len hin.
Sar paľis dikhen pro informaciji pal o dživipen
andro osadi?
Me som andal o romano etnikum, no ajso dživipen mange
nane pašo, aňi na džanav sar dživavas ajso dživipen.
Dikhav oda sar o khetaňibnaskro fenomenos, savo pes
beršenca na ispidľas ňikhaj. O nevipena pal o Roma andre
televizija u andro ľila hine sakovar pal o sajekh buťa.
Sar andre tumende šunen e romaňi etnicita?
Šunav o temperamentos, e energija, varesave emocijonalna situaciji dikhav avrether sar o aver džene. No na šunav
man, hoj te avav sar na andal e phuv, vaj te som o exot,
savo hino but aver sar o aver džene.
Te pes phenel „o romano problemos“ vaj „o problemos andro jekhetano dživipen le Romenca“, so
tumenge avel pre goďi?
Dikhav e situacija andro osadi, aľe na džanav te arakhel
o emocijonalno drom ki oda. Buter kamav te achaľol,
sar oda šaj te dikhel o khetaňiben. Achaľuvav so duj seri.
E majorita u o Roma, save hine realno aver, sar e majorita.
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Oda Rom – o policajtos: Kana
sas o čhavoro, prastanas pal
leste o skini, paľis kerďas
e škola.
Dešušov berša andre policija. Andre osada khosel o konfliktos paťivaleder sar leskre kolegi. Varesave leske rakinen
andro parne. „Pro Rom andre uniforma dikhenas sar pre
kaleste andre socijalisticko Čechoslovaťiko,“ phenel o romano policajtos pal o peskre jekhto berša andro regijonos,
kaj o šerutno hino o Marián Kotleba.
Pre zvolensko policajno staňica sig tosara nane smirom.
O policajta pen prikeren vaš e buťi, o lokalna bengale
ušťen opre andre berteni kaj len phandle. Le muršenge
andro uniformi chudel o ďives andre buťi sar sako aver.
Džav paš lende prekal e saňi chodba andre kancelarija, kaj e atmosfera khandel pal o leperiben pro purano
režimos. Pro than kaj sas o pisibnaskre mašini hine akana
o počitača, o buťa u aver kotora andre ačhile the pal
o berša sajekh.
O romano policajtos Ján Berky phirel prekal kadi chodba
andre buťi imar dešupandž berša. O khandipen andal
o phandlo kher pes šunel pre savori chodba, imar pre oda
ňiko na dikhel.
„Kana somas cikno, but kamavas o policajna filmi, kaj
o manuša pen marde vaš o zakonos, žutinenas le manušege u savoro pes mište agorinelas,“ phenel o dženo andal
o Zvolen pal o leskro na tradično dživipen.
Nekh buter na keren o testi andal e slovaťiko čhib u o psychotesti. U the hine frima kandidata. Phenel pal peste, hoj
hino sikra ekshibicijonistas, phirel andro školi the o tabori
vaš o socijalno na zorale ťhavore, hoj lenge te phenel pal
peskro dživipen. „Mangav te sikavel le manušenge, hoj
le manušes hin o šajipen te doresel so kamel, the te hino
romano,“ phenel.
E Berkyskri daj hiňi pal o Čechiko, o dad andal o na
dur gav Hriňová. Na džanel romanes, andre osada sas
jekhtovar imar andre uniforma. „Bešahas andro normalno

bitovo kher ča jekh romaňi fameľija, avere dženenca so
odoj bešenas na sas ňisave problemi,“ leperel o thulo manuš andre uniforma. Leskri daj the o dad kerenas buťi tel
o angluno režimos pro Šerutňipen vaš e len Hron. O dad
phirelas pre tatrovka, e daj žužarelas.
„O čhavoripen sas perfektno, paľis odoj avle te bešel buter
romane fameľiji u avle o konflikti,“ phenel o Berky. E fameľija paľis geľas te bešel andro nevo kher pro sidliskos.
„O dad hino sakovar miri motivacija, khere amenge pro
fali figinenas biš diplomi vaš o nekh feder buťarno u leskro
dikhipen pro musaj sikhaďas the amen,“ phenel. O Ján
Berky ňikana na šunelas o problemi andre integracija, na
bešelas andre škola andro palune lavici, aňi leske o čhavore na phenenas, hoj hino aver. „Somas o normalno
sidliskovo čhavo, savore mire paše džene sas andal e majorita, jekhetanes kerďam e kheľibnaskri grupa,“ phenel.
Kana dikhas pre leste ča phares mukhas, hoj o baro Rom
angomis khelelas break-dance. Pro leskro kamado bilingvalno gimnazijum len na ile, paľis agorinďas e industrijalno
škola.
O rasovo mariben
Maškar o fameľiji pro sidliskos ole ďivende sas aver principi, o kaleder morťhi na sas vaš leske dži o novembros
89 o problemos. „Andro nevo režimos jekhvarestar andro
foros sas aver atmosfera, imar mange varesave džene
sikade, hoj som Rom,“ phundravel o romano policajtos the
e kaleder dživipnaskri kapitola.
O purano foros paš o Hron the Slatina le 40-ezera manušenca sas andro berša kana pes ačhavelas e demokracija
prindžardo prekal o nacijonalizmus. E atmosfera andal
e Slovaťiko them angomis perelas the pro manušikano
dživipen andro avipen. E sloboda varesave džene dikhenas
sar o šajipen vaš e phundraďi agresija.
„Jekhvarestar našťi somas te džal raťate avri, varesave
thanende na phiravas aňi ďivese, hoj te na avel o konfliktos,“ phenel adaďives imar o dad jekhe čhavoreskro, sar
oda sas kana barolas. E daravibnaskri atmosfera andro
regijonos zorarďas the oda, hoj andro pašo Žiar nad
Hronom labarde tele le terne Romes. O jepaš eňavardešte
berša sas pro maškarutno Slovaťiko sar o garudo rasovo
mariben. Andro julos 1995 ki o tranda neonacista andro

Oda Rom – o policajtos: Kana sas o čhavoro, prastanas pal leste o skini, paľis kerďas e škola

vudar andro kher marďas u labarďas dešuefta beršengre
Romes Márius. Kana pen mukhle pro khera, ov sas jekh so
sas na sig pes te garuvel.
„Prindžaravas ole čhaves, sas andal e lačhi fameľija, ča
poťinde vaš o bilačhipena andro khetaňiben,“ bonďarel le
šereha dži akana. Prekal o sajekh vikendos andre Bansko
Bystrica o skini čhide o jagune cakli andro lokalno lovinokher Hutník u andro kher avere Romeske. Pal o jekh berš
paľis o romano terno čhavo murdarďas andro lovinokher
Galaxy Prievidzate le slugaďis Jaroslav Bahna, savo sas
prindžardo sar o pašo dženo ki e ekstremno čači sera.
O manuš, so murdarďas chudľas dešuduj berša, paš
o Bahnoskro hrobos pes buter berša kidenas o skini pal
o savoro Slovaťiko.
O doresipen vaj o čoripen
Adaďives o Berky dikhel pre ola na smirom berša dur thanestar. „Oda sas jekh lačhipen, hoj sikhľiľam but mištes te
prastal,“ kerel pheras o zakonoskro murš, the te oda nane
pherasutno.
Na but kampelas u ov korkoro šaj agorinďas pal o skinengro mariben andre ňemocňica, žutinde leske o manuša
avri. „Džavas pal e uľica, kana pal mande avle 20-beršengre terne rakle, jekh man jekhvarestar u bi o lav ruginďas
seratar andro muj, o dujto man čhiďas pre phuv. Bachtales
pre lende chudle te vičhinel o manuša, avka daranďile
u denašle,“ phenel o Berky pal o mariben maškar o foros,
so chudľas sar dešuštare beršengro.
Leskre amalen o skini sakovar marde. No sar phenel,
o dar pal o dživipen leske žutinďas te džal pal o leskro res
buter – te avel o policajtos. U oda the avka, hoj varesave
agresora, anglo save musaj sas te prastal, sas o rakle le
policajtengre.
„Oda sas žuži buťi, me so kalo, oleha musaj te dživav, musaj oda te predživav u vaj som o kotor andro khetaňiben,
vaj na,“ phenel o Berky pal e na komplikovano dživipnaskri
filozofija le terne Romeskri pro maškarutno Slovaťiko. Iľas
peske avri o jekhto šajipen.
Arab, kalo, ča na Rom
O jekhto ďives pre policija leperel žužes, ochto ori musaj
sas te ačhel paš o mulo, dži kana avľas o detektivos. E čači
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buťi avľas pro aver ďives, kana geľas te dikhel pro uľiľi.
„Andal e maseskri skľepa avľas avri o bikendo u phučľas le
kolegostar: Aľe oda nane amare policajta? Gindinelas, hoj
som Arabos,“ asal o Berky. Kana gele andro Vysoké Tatry,
ande leske o chabnaskro ľil angľikanes u leskre na romane
amaleske slovaťika.
„Pre Slovaťiko oda hin sakovar nevo, kana hino o Rom andre uniforma, vaj hino doktoris, dandengro, pilotos. Buter
užaras hoj bašavela, giľavela, vaj čorela.“
Pal o berša olestar asal, o šuňiben hoj vareso nane lačhes
leske ačhiľas. „Varekana oda diťholas sar kana o manuša
andre Čechoslovakija andro purano režimos dikhle pre
uľica kale manušes,“ asal. Dži adaďives les andro Zvolen
prindžaren tel o nav „oda Cigán – policajt“.
Phareder oda sas le kolegenca andre buťi. „Varesave pre
mande dikhenas sar pro manuš, saves thode angle ča vaš
oda, hoj hino kalo, aver džene manca aňi na vakerde,“
phenel phundrades pal o jekhto ďivesa pre staňica. O Berky sas jekh policajtos, savo andre buťi mište vakerelas trin
čhiba – angľičaňika, ňemcika, francuzika u džanelas te
kerel pro počitačis. „Na kamenas oda, hoj o Rom hino
policajtos, sako ďives pen dikhenas č ale Romenca, save
kerenas kriminalita u aver dženen na prindžarenas,“ gindinel peske o Berky. Sajekh reakcija sas le parnen, saven
phandelas. „Phenenas mange, sar lenge šaj vareso te
phenav, kana andro osadi o Roma dživen mekh goreder,“
bipherasutno phenel o Berky. Ola lava lelas personalnes,
ov korkoro ňikana na phagerďas o zakonos, na pijelas, na
kerelas o bilačhipena.
„Bolo to ťažké, chodiť do práce každý deň a presviedčať
ľudí, že nezáleží na farbe, ale na činoch človeka,“ odpovedá Berky – akoby sám pre seba – na otázku, či si myslí,
že by Rómovia v polícii pomohli zmierniť otvorený či skrytý
rasizmus medzi kolegami.
Andro geto
Avľas o dilo u amen jekhetanes džas prekal o jekh maškar
o nekh džungaleder khetaňibnaskro bibacht andro foros.
Andre zvolensko osada Pod zámkom bešel buter deša
manuša. Aver fameľiji andro koloniji paš o than, kaj hine
o bara.
Andro lokalno getos pes džal prekal o trastuno drom.
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Maškaral, le murdarde motoriha hino o vurdon le terne
šoferiha. Diťhol, hoj užarel pro cird. O Berkys phenel, hoj
le prindžarel, sas les o problemos le drogenca. „So adaj
keres,“ phučel lestar o Berkys. „Ňič,“ phenel o šoferis na
paťivales u sig džal le vurdoneha.
O kher Pod Zámkom prindžaren o kherutne džene but mište,
diťhol pes andal o šerutno drom andro foros, ačhiľas e kamľi
destinacija vaš o politika anglo alosaripena. Rozpeľi, labarde
dachoha, phagerde garadičenca. Phares te paťal, hoj andre
mekh šaj vareko te bešel u o kher na perel tele.
O kherutne les prindžaren, e metoda guľipen the paca
khatar o romano policajtos hiňi andre komunita lačhi.
Nekh buter konflikti khosel le lavenca, na kampel leske
te kerel o klasicka maribnaskre procesi. „Pre oleste na
dikhen, varekana bikenelas angle staňica,“ phenel mange
o Berkys pal o Rom, savo pes sakovar ispidel anglo objektivos pro miro fotoaparatos.
O jekhto uštara anglo romane kriminalna džene sas pherdo emociji, dži oleste pes le manušendar andal e osada na
dikhelas: „Košenas man, hoj mandar kerav parnes, aver
džene achaľile, so hiňi miri buťi.“ Pal o berša pes oda imar
lačharďas. E buťi kerel the o romano detektivos, savo andro osadi the geta phirel jekhetane avere nevehe dženeha
andro zboros.
Gindinel, hoj les sas vaš soste pes te marel. „Oda, so
chudľam te kerel pre staňica, šaj te ispidel e policija dureder,“ paťal peske o Berkys the pal o berša. O Ministerstvos
vaš o andrune buťa hino but berša tele kritika vaš oda, so
keren o policajta andro osadi. E kontroverzno razija aňi
pal o buter sar duj berša na khosle. The vaš oda, hoj nane
dosta manuša minoritendar andro uniformi. „E policija
nane lačhi reputacija andro osadi. Oda mekh goreder
kerďas, hoj bares marde le Romen andre rodipnaskri akcija andre Vrbňica paš o Michalovce u ňilaje andro Rudňany
pro Spiš. So duj incidenti, bi o lava le osadakre dženendar,
sikaven the o medicinska ľila.
O romano policajtos pre ola incidenti na kerďas komentaros. „Te kamas te avas lačhe policajta u lačhe manuša,
musaj pen maškar pende paťivales te ľikerel. Kana pes ľikerela e komunikacija pro soduj seri, na ačhena pen aňi ajse
buťa,“ diplomatikanes na phenel phundrades. Ov korkoro
sas pro buter akciji andro osadi. Hoj lengre kolegi andre

akcija te maren len Romen, oda ňikana na dikhľas. Nekh
buter kerel pro cikne čoribena, o maribena, o bilačhipena.
Kana chuden o socijalna love o problemi hine buter.
Le manušen andal o osadi chudľas te prindžarel jekh pal
o jekh. „Phundrades lenge phenďom, savo hino lengro
problemos the oda, hoj vaj vakerena manca u hin len
e šanca te ačhel smirom paľis, vaj na,“ phenďas o Berkys.
Nekh buter, sar sikhľiľas, o osadňika pen garuvenas la
policijatar daratar maribnastar. Kana o došalo dženo na
geľas andre bertena, kerďas mekh buter doš. „Varesave
dženenca pen dovakerďam, hoj penge šaj len o buťa, šaj
pen te odkidel le fameľijendar. Gele korkore, oda sas feder
sar te aven phandle raťate, andre razija,“ phenel.
Prekal o palune 15 berša pen e situacija le Romengri
andro regijonos but na paruďas. Na keren aňi buter aňi frimeder kriminalna buťa. E komunita pes odoj vazdel ča but
polokhes, but čhavoren o fameľiji na ispiden, hoj te phiren
andre škola. „Paťan, hoj kerena buťi sar lengre dada, vaš
o biš euro pro ďives andre kaľi buťi. U te arakhen varesavo trast, ela lenge sikra feder,“ phenel. Vaš oda o Berkys
chudľas te kerel o nekh bareder paruviben andro dživipen.
Anglo trin berša kerďas jekhetane le amalenca e privatno maškarutňi škola andre Očová vaš o čhavore andal
o osadi.
„Normalno, kamen o luksusna vurdona, kuč kamašľi,
gada, no pre aver sera bešen andre realita, kaj len savoro
ďives nane paňi, čhinen o kašta, nane len ňisavo privatno
than.“ Adaďives odoj phiren šel čhavore, savore sikhľon
avri hoj šaj taven, o murara u akana pes phundravel the
o sikhľuviben vaš o čašňika. O res hino na ča te sikhľol
avri, aľe the te arakhel e buťi. „Te sikhavel len, hoj tosara
musaj opre te ušťel, te džal andre buťi, te kerel u vaš oda
chudena o poťiňiben,“ phenel o romano policajtos. O Berkys tel o dešupandž berša phundraďas le Romenge Zvolenostar o vudara na ča ki e policija, aľe the ki o učeder than
vaš o themutno, sajekh sar hin la majorita andro foros.
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Mira da sas o suno sar
o Martin Luther King
Viktor Teru hino andal o Veľké Kapušany. Oda hino o cikno
foros pro teluno vichodno Slovaťiko, kaj bešen ki o deš
ezera manuša. Ki o 12 percenta hine Roma. Uľiľas pre
Slovaťiko, no bariľas avri andro ungriko foros Sátoraljaúhely. Na džanelas aňi slovaťika, aňi romanes. “Amen sam
normalno romaňi fameľija. Na dživahas but zorales le
romaňa kulturaha. O moľipena, o tradiciji, o sokaša but na
ľikerďam. U sajekh oda sas la romaňa čhibaha,” phenel
o terno murš, so geľas pal o peskre sune. Adaďives žutinel
le slovaťiko Romenge khatar o angleškolakre beršendar dži
ki o univerzitno študijum andro Romano sikhľuvibnaskro
fondos.
Soske andre romaňi fameľija na vakerďan romanes? Phučľal pal oda?
Kamavas pal od ate džanel, kana jekhtovar chudľom te kerel e romaňi tema. Keravas buťi andro foros sar o socijalno
buťarno u phundraďom o projektos le romane senijorenca.
Oda sas o klubos vaš o phure Roma, savo andro foros
kerďam prekal o phiko khatar o ETP Slovakia. Dikhavas
man lenca u kamavas te džanel, khatar hine, khatar avle.
Kamavas te džanel the pal e historija andre amari fameľija.
Arakhľom, hoj miro prapapus sas andal o gav Semjén andre Ungriko republika. Dodžanľom man the oda, savo sas
leskro dorm pre Slovaťiko. Anďas les adaj o grofos andal
o gav Pribenik. Arakhľom, hoj mire purane dživenas o tipikano ungriko dživipen. Ňikana na dživenas sar o Roma,
the te sas Roma. Na ľikerenas ňisave tradiciji. Ča oda, hoj
bašavenas. Miro prapapus sas o primašis u leskro dad
sajekh. Bašavenas o ungrika giľa. Romane giľa ča khere.
Oda sas e romaňi banda u o manuša len avka dikhenas,
no na bašavenas angle lende o romane giľa.
Soske oda sas avka?
Gindinav, hoj pes oda kerelas imar andro purane generaciji. Šaj oda hin imar khatar e Maria Terezia. Ole beršende
sas marde vaš o lengro romipen, našťi vakerenas romanes,
te dživel o romano dživipen, avka ile o majoritakro dživi-
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pen sar lengro. The andre amari fameľija dikhľom vareso
bilačho andre identita. Dživahas sar e romaňi fameľija,
aľe but pes oleha na ašarďam, no e identita na sas amari
tema. Kana samas khere, andre phandľi fameľija, vakerahas pal o romipen. E daj mange sakovar phenelas, hoj
sam Roma u vaš oda musaj pre amende dujvar buter buťi
te kerel, te kamas vareso te resel. Šaj hoj the ola lava sas
miri motivacija andro dživipen, hoj na kamavas te avel
maškaral, sakovar kamavas te avel feder sar aver džene.
The te bešľal andro teluno kotor Slovaťiko, kaj
nekh buter o manuša hine o Ungri, sas tumen
andre goďi, hoj musaj le khetaňibnaske te sikavel
dujvar buter sar o aver džene? Sar pes dživel le
Romenge andro Ungriko?
Sajekh sar pre Slovaťiko. Bare averipena na dikhľom. Aňi
andro foros Sátoraljaújhely, kaj somas sar cikno, pes romanes but na vakerel. Sajekh aňi andro gava paš o Veľké
Kapušany. Interesantno hino oda, hoj ča na but kilometric
dureder amendar, andro gav Pavlovce nad Uhom, pes
vakerel romanes. Mange sas e romaňi čhib na prindžarďi.
Jekhto oda dikhavas sar, soske mange e romaňi čhib?
Bešav andre ungriko lokalita, kaha te vakerav romanes?
Aľe sakovar buter šunavas, hoj oda mange kampel. Phares
mange hin, hoj som Rom u na džanav romanes. Avka
chudľom aktivno te sikhľol u imar oda mange džal feder.
Romanes sikhľos sar e nevi čhib.
He. Amari čhibakri absencija na sas tipikaňi ča andre miri
fameľija, avka sas maškar but džene. O ungrika Roma, so
dživen sakaj, vaj andro Ungriko, vaj pre Slovaťiko, keren
avka, hoj kana na musaj te aven Roma, avka nane Roma.
Oda man choľavelas. Imar čhavorestar. Andro trito berš
pre gimnazijum jekhtovar phundrades phenďom pal e miri
nacija, kana o sikhavne phučenas, ko andre klasa hino
romano. Dži oleste oda na phenďom avri.
So tut anďas ki o romipen?
Miro kako andro Ungriko pes dochudľas andro parlamentos
u sas o dujto manuš pal o ministros Aladar Horvath. Kana
somas ke leste, jekhtovar andro dživipen dikhľom e literature
pal o Roma. E Romistika, romologija, romaňi čhib. Chudľom
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te genel u bares man oda interesinďas. Jekhvarestar oda andre mande uštaďas e identita. Aha, oda som me. Angle oda
mange sas phares te dikhel, ke kaste phirav. Vaj ki o Ungri,
ki o Slovaka vaj ki o Roma. O kidipen mire kakoha sas oda,
so mange sikaďas, kaj nane bilačhes te avel o Rom. Ov sas
miri nekh bareder motivacija.
Džas pale ki e fameľija. Phen pal lende.
Amen sam e normalno fameľija. Kanastar mange leperav, miro
dad kerelas buťi pro trastuno drom sar o šerutno pre transportacija. E daj sajekh kerelas buťi, no nekh buter sas khere.
Le dades hino učňovsko sikhľuviben, la da ča zakladno. Hin
man mekh trin phrala. Som jekh andal e buchleder fameľija
so resľas o učo školakro sikhľuviben. Le phralen e škola na
cirdelas, no agorinde o maškarutne školi. Akana kamav te del
e motivacija le nekh terneder phraleske, savo bašavel.
Pal o sikhľuviben
Phirehas pro gimnazijum. Soske ajsi škola?
Oda hin čačes šukar paramisi, pre savi rado leperav. Kana
somas mekh o čhavoro andre kočija, e daj manca phirelas
avri u sakovar paš o gimnazijum phenelas, hoj lakro čhavo
odoj jekhvar phirela. Mira da sas o suno sar le Martin
Luther King. Na džanelas, so oda hin o gimnazijum, na
džanelas, hoj kana les agorinava u chudava o maturitno
ľil, na ela man ňisavi profesija andro vast. No andro oda
cikno foros dikhelas, hoj o inžiňijeriskro čhavo, le doktoriskri čhaj, o čhave andal o barvale fameľiji phiren pro
gimnazijum. Dikhelas les sar e nekh feder škola pre luma.
Sakovar pes ašarelas oleha, hoj lakro čhavo phirel pro
gimnazijum. Sas pre oda barikaňi.
Sar oda dikhenas o manuša?
Andro foros samas ča duj Roma gimnazista. Dikhavas, sar
pe mande o manuša dikhen, hoj o Rom avel avri andal
o gimnazijum. O interesantno kotor andre paramisi hino,
hoj e daj achaľol, so sikhľiľom, the te pre uči škola agorinďom e socijalno buťi, so lake na phenel ňič konkretno. No
miro dad mandar sakovar phučel, kana avava inžiňijeris.
Phenav leske, hoj a avav. Olestar, hoj but berša kerel buťi
pro trastuno drom u dikhel peskre šerutnen, saven hin
anglo nav Ing., dikhel oda titulus sar nekh bareder.

Kampelas tuke varesavo žutipen, kana phirehas
pro gimnazijum?
Leperav oda, kana avľam te bešel pre Slovaťiko. Samas
e čori fameľija, dživahas le poťinestar ki o poťin. Sas the
phare berša u e daj chudľas te rodel varesavo phiko.
Phirelas pro foroskro kher, pro odbor vaš o školi u phučelas, te vareko del o phiko le romane študentenge. Vaj mekh
ajse programi na sas, vaj aňi pro foroskro kher pal o ajso
šajipen na džanenas. Pro gimnazijum mange jekhvar
e sikhavňi pre angľicko čhib phenďas, hoj hin ajso šajipen
vaš o Roma, te džal pre škola andro aver them. Oda delas
e Soroseskri nadacija. Jekh so kampelas sas te džanel
romanes. Ladžav olestar, aľe miri reakcija sas negativno.
Ladžavas, hoj mange vareko delas vareso špecijalno vaš
o Roma. E sikhavňi miri reakcija na užarďas, u na achaľolas. Na džanavas romanes u aňi na kamavas te džanel.
Te vakerel romanes na sas o trendos?
Andre fameľija u maškar o amare džene sas ola, so vakerenas romanes, degeša. Mekh na sas e romaňi čhib andre
televizija avka, sar hino adaďives. Šunďom ča e čhib paš
mande, savi sas džungaľi. Sakovar leperav pro sikhavňakro muj, kana zorales na kamavas, so mange phenelas.
Gindinavas, soske pes čudaľinelas.
Pal e buťi u o projektovo dživipen
Kana kerďal o aktivno uštar andre romaňi tema?
Oda sas jekhvarestar kana agorinďal o gimnazijum?
Kana agorinďom o gimnazijum, na džanavas, so te krel.
Chudľom o šajipen te kerel buťi andro Anglicko, kaj somas
štar čhona. Paľis mange o kako andro Ungriko diňas e buťi
andro autobazaris. Geľom odoj te bešel. No na sas man
but buťi. Odoj sas pherdo pustika pal o Roma. Avka chudľom te genel. O kako man bičhaďas pre univerzita andro
foros Pécs, kaj somas te sikhľol e romologija. Chudľom
odoj te sikhľol, no mukhľom. Pal o jekh berš geľom pale
pre Slovaťiko. Le kakuha ačhiľam andro kontaktos. Sakovar
mange phenelas, hoj te džav pal o primatoris, hoj te keras
varesavi organizacija, e themutnengri asocijacija. Mange
oda diťholas sar vareso but učo. Daravas od ate kerel.
O kako man sikhaďas, sar te kerel lačhi komunikacija, sar
te vakerel anglo manuša, le manušenca.
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Sas tut dosta troma te džal pal o primatoris?
He. Sas man ča 22 berša, no oleha, savo somas, leske
somas pre dzeka. Pal o na but o foros kerďas o kidipen le
Romenca u miri buťi sas te akharel lengre reprezentanten.
Oda sas o Roma andal o Ungriko the Slovaťiko, save sas
te vakerel pal lengre prindžaripena. Me ča prethovavas.
Dikhavas, hoj o manuša na džanenas te uštarel andre
debata. Avka ušťiľom u chudľom te vakerel. Savore pre
mande dikhenas.
So sas tiri jekhto buťi?
Chudľom te kerel buťi andro Slovaťiko lolo trušul, sar o komunitno konzultantos. Sas man buťi andro gava paš o Veľké
Kapušany, te kerel e aktivacija u te vazdel o organizaciji, te
vakerel le lidrenca, le gavutne rajipnaha… andro Veľké Kapušany phundraďam o jekhto komunitno centrum andro berš
2008. Paľis chudľom e buťi andro foroskro kher sar o komunitno socijalno buťarno. Chudľom man andro but aktiviti.
Varekana som choľamen pro mire amala the o kolegi, so
vakeren slovaťika the romanes, hoj pen na thode andro
aktiviti avka, sar me. U mekh me na džanavas te phenel
jekh normalno buťi slovaťika. Chudľom te genel o projektos
u na achaľuvavas, bo na džanavas slovaťika. Kana chudavas o akharipena pro treningi u workshopy andre Bratislava, sakovar džavas, lavas kotor. Pre mande hin mištes, hoj
somas aktivno, kamavas pro sako than te sikavel miro muj.
The prekal oda chudľom e buťi, o kontakti. Sakovar kamav
te vazdel miro lačho nav.
Sas tut projektova buťa.
Mekh sa man hiňi e buťi prekal o projektos. Te oda sas
o komunitno buťarno, o terenno socijalno buťarno, vaj
akanutňi pozicija. U paš e buťi mekh keravas vaš o aver
birajipnaskre organizaciji.
Mekh save tut sas aktiviti?
Pal o buťakre ori sar o socijalno buťarno mira kancelarijatar ačhelas o Klubos vaš o phure Roma. Odoj sas o Roma,
so uľile anglo berš 1945. Kerahas jekhetane buter kidipena. Varekana sivahas, čitrinahas, giľavahas…
Sakovar pes phenel, hoj kampel te kerel buťi nekh buter
le čhavorenca. Me oda avka na dikhav. Te pes kerela buťi
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savora fameľijaha, paľis šaj avel o paruvipen. Džanas mište, savo than chudel andre fameľija o phuro dad vaj daj.
On hine e autorita. Tosara keravas le čhavorenca andre
škola, le dadenge the dajenge davas informaciji u pal
o dilos keravas le seniorenca. Kerenas o moľipena. Kana
džanas khere andal o klubos, phenenas le fameľijenge, so
pen dodžanle pal e romaňi historija the aver. Andro Veľké
Kapušany pes chudľas te vazdel opre o romipen, e identita.
Kana vareko andal o klubos muľas, avle savore pro paruňipen. Na vaš oda, hoj sas Kapušaňatar, aľe vaš oda, hoj
len oda klubos ľikerelas jekhetanes u solidarna.
Džives o projektovo dživipen. Sajekh dživen buter
na ča terne Roma. Šaj paľikeren le projektenge
vaš e buťi. So šaj ola projekti u treningi te del le
manušenge u so lendar te lel?
O sikhľuvibena u o treningi mange ile mire ďivesa. No
nane mange phares. Ola aktiviti mange dine but informaciji, pal save somas bokhalo. But aktiviti keravas paralelno.
Somas barikano pre oda, hoj andro regijonos, kaj hino
baro bibuťariben, man sas jekhvarestar trin buťa.
Te na kerehas e romaňi tema u o projekti, esas
phareder te rodel o than?
Somas terno, bi romňakro u andro trin buťa šaj rodľom
love. Miri nekh bareder motivacija sas te chudel o prindžaripena u o informaciji. Kamavas savoro te džanel. Ki e sako
tema, savi hiňi andre romaňi problematika, kamav te
džanel o čače informaciji. Na sas man kana te kerel vareso
aver, ča te kerel e buťi. E buťi andre kadi tema hiňi mekh
sa miro dživipnaskro res.
Hin oda mištes, te o sikhade Roma keren buťi nekh
buter andre romaňi tema u andro projektova buťa?
Hin but manuša, saven hin aver ginde pal oda phučiben.
The ke amende, andro Romano sikhavibnaskro fondos,
pes keren o diskusiji, soske amen hin andro štipendijno
programos ajci Roma, save sikhľon e socijalno buťi. Oda
hin čačipen, aľe o diktatos kerel o sistemos. O Roma, save
mangen te kerel buťi, šaj užaren, hoj la arakhena andro
socijalna buťa. Te avel pro konkurzos o Rom le tituloha
andal e socijalno buťi u rodel o than andre socijalno tema,
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hin les baro šajipen te chudel e buťi. Oda faktos sas the
miri motivacija te sikhľol e socijalno buťi. E socijalno buťi
keravas bi e uči škola. Paľis avľas o mangipen, hoj le
socilano buťarnenge kampel nekh frimeder o bakalarsko
sikhľuviben te resel. Te kamavas te ľikerel e buťi, musaj
somas te sikhľol odi špecijalizacija. Prindžarav le Romen,
so avri phirde aver špecijalizacija u phares roden e buťi. Le
socijalno buťaha u la romaňa temaha o manuš lokheder
arakhel o buťakro than.
Pal e identita u politika
Džava pale ki e identita le Romengri so bešen pro
teluno Slovaťiko. Savi hiňi lengri identita?
Šaj pre mande phenel sako, so kamel, vaš oda so akana
phenava, aľe oda gindo mange ľikerav. Miri čhib kherestar
hiňi ungriko. So pes kerel pre Slovaťiko le ungriko Romenca, oda hin but na mište. Te le študenten pro ungriko
školi den sako ďives 45 minuti slovaťiko čhib, ňikana na
sikhľona slovaťika. E škola sar ajsi lendar kerel le manušen
saven hin zoraľi ungriko identita. U kana dikhav pro ungriko Roma, andro edukačno sistemos na arakhena aňi jekh
lav pal e romaňi identita u kultura. Ajse čhavore ačhen
Ungra. U paľis oda len andre politika. Na but dikhav pal
e politika, no o seri zorales phageren e Romengri identita
andro teluno Slovaťiko. Anglo alosaripena lenca vakeren
the len cinen, hoj te deklarinen lengri ungriko nacija. Oda
hin but na laches. Vaš oda pes ačhel, hoj o ungrika Roma
ladžan vaš o lengro romipen. Anglo varesave berša oda
avka na dikhavas u avka pal oda na vakeravas. Adaďives
oda dikhav avrether u oda hin o čačo faktos. Dži kana len
hin o šajipen te garuven pengri identita, na phenena hoj
hine Roma.
Džanen, hoj hine Roma, no garuven oda. Sas len
varesave bilačhipena vaš o lengro romipen.
Kana pen andro census phučen le romaňa fameľijatar, savi
hiňi lengri jekhto čhib, logikanes oda ela ungriko. Olestar
hine vaš o khetaňiben the o štatistiki o Ungra. Oda pes
ľikerel prekal o generaciji.
Hin vareso, so lenge na mukhel te phenel pal
o romipen?

Šaj frima informaciji pal oda, hoj šaj te avav o Rom. Nane
o informaciji pal oda, hoj romanes pes šaj, te šaj, vakerel
pro uradi. Mire čhaves sikhavav romanes. Miri daj mandar
phučelas, soske oda kerav u soske leske te džanel kadi
čhib. Na džanelas, hoj romanes pes vakerel andre savori
luma. Vaš oda, nane dosta prindžaripen pal e romaňi
kultura the historija.
Mište, aľe andro Ungriko o Roma phenen, hoj hine
Roma.
Gindines, hoj oda čačes avka hin andro Ungriko?
Nane?
Andro Ungriko o Roma nane e duvar minorita. Pre Slovaťiko, sar o ungrika vakerdo Roma, šaj somas diskriminovano
vaš oda, hoj som Rom, the vaš oda, hoj vakerav ungrika.
Kana man dikhavas le senijorenca andro klubos, arakhľom
avri, soske na kamen te phenel, hoj hine Roma. Leperen
pro mariben, kana pen pisinenas andre o Roma. U olestar
daran the akana. E historija šaj avel pale u paľis tu šaj
thoven pro ľil. Avka, te šaj, pengri identita garuven.
Pal o phiko khatar o Romano sikhľuvibnaskro
fondos
Adaďives keres buťi andro Romano sikhľuvibnaskro fondos. Varekana o terne Roma phirenas
andre škola bi o phiko, adaďives chuden o žutipen
buter serendar. So hin aver?
Oda hin but baro averipen. Amare štipendistenge sakovar
phenav, hoj te sas man ajse šajipena, save len hin adaďives, lava savoro, so pes dela. U nane oda ča pal o love,
no the pal o mentoringos the tutoringos. Adaďives, prekal
amaro žutipen, šaj chudav le sikhavnes, savo bešel tele ča
manca u sikhavela man. Te man sas ajse šajipena, kana
me phiravas andre škola, imar som varekaj aver.
Džanav, hoj andre phari ekonomikaňi situacija
kampel le študentenge the o finančno žutipen
andre štipendijno forma. Soske lenge kampel the
o špecijalno žutipen khatar o mentora u tutora?
Oda avľas prekal e Dekada vaš e inkluzija vaš o romane
komuniti andro berš 2005.
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He, o faktos hino hoj o žutipnaskre programi adaďives hine. Tu agorinďal o maškarutno sikhľuvibne
the bi oda. Ole beršende mekh ajso šajipen na
sas, vaj na džanľal pal oda. Soske adaďives le terne manušenge kampel le šerutnen?
Te džanavas pal ajso šajipen, lavas len. Oda, hoj adaďives hiňi ajsi organizacija, savi del o phiko le romane
študentenge, oda hino the sar o symbol, savo phenel,
hoj paš mande hiňi e organizacija, savi man ľikerel, hoj
sar o romano študentos šaj te phirav andre škola. Me
oda avka dikhav. Kana phiravas pro monitoringos pro
maškarutne školi u dikhavas man le študentenca, lengre
reakciji pro amare aktiviti sas pozitivna. Avka, oda čačes
nane ča pal o love u o tutora, oda hiňi the e organizacija,
savi terďol paš o romane študenta. Hin man e grupa pro
facebook, kaj ole študentenca vakerav. Pisinďas mange
e terňi romaňi, hoj džala pre policajno akademija. Kamelas o informaciji, kamelas te vakerel u džanelas, kastar oda
te mangel. Man ajso šajipen na sas. Na sas mange ko te
phenel, ko te sikavel o drom.
So keres andro Romano sikhľuvibnaskro fondos
(REF)?
Andre kadi organizacija kerav buťi imar jekh berš. Chudľom man andre sar o koordinatoris vaš o maškarutno školengro štipendijno programos. Pal o trin čhona o šerutne
man avri ile sar o nacijonalno facilitatoris. Akana miri nekh
bareder buťi hiňi te kerel o grantova programi. Hin amen
o organizaciji, save keren amare projekti. Le neve manušenca kerav o konzultaciji sar te keren o projekta, dav lenge o informaciji. Sajekh, dikhav pro legislativna nevipena
andre kadi sfera.
Pre savi pozicija pes dikhes pal o deš berša?
E buťi andro Romano sikhľuvibnaskro fondos sas miro
suno. Keravas buťi andro osadi, sikhavavas pre zakladno
škola, kerďom milijoni aktiviti. Som ambicijozno manuš
u sakovar mange avri lav o resa. Leperav, sar chudľom
o štipendijum vaš e miri uči škola. Somas te podpisinel
o kontraktos u kana džahas avri, phenďom mange, hoj
jekhvar andre kadi organizacija kerava buťi. Oda the
resľom. Miro aver res hino te sikhavel pre uči škola. Hin
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amen o romane sikhavne pro zakladna školi, sikra frimeder the pro maškarutne školi u nekh frimeder amen hine
pro uče školi. Te sikhavel pre uči škola, oda hino o lačho
šajipen vaš e propagacija, te sikhavel hoj the o Roma šaj
te keren buťi andre kadi sfera. Zorales paťav, hoj chudava
o adekvatno sikhľuviben pre doa, hoj šaj te sikhavav pal
e romaňi minorita.
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Andre romaňi problematikakri luma pes dochudľas ča
avka. Jekhvar, kana pen arakhľas le amalenca, so sas
leskre amelengre amala, jekhtovar šunďas o lava sar
o themutnengri asocijacija, o trito sektoris, o projekti. Na
achaľiľas lenge. Barolas andre fameľija, kaj pes pal e romaňi problematika ňikana na vakerelas, aňi la ňikana na
musaj sas te dikhel. O fameľijakre liniji džan ki e bašavibnaskri fameľija, savi sas andro Košice prindžarďi u paťivaľi.
The avka kerďas o uštar andre romaňi tema. Kerelas buťi
sar o televizno redaktoris andro nevipena andre lokalno
privatno televizija, paľis jekhetane avere dženenca ačhaďas
e romaňi pres agentura. Andal e žurnalistika geľas te kerel
e uradňicko buťi andre Bratislava.
Pal o kašakre Roma
Andal e savi fameľija sal?
Me som andal jekh maškar o nekh puraneder fameľiji andro Košice, savi pisinelas andro foros e Romengri historija
oleha, sar dživelas. Bešenas andro foroskro centros u sas
oda barikane Roma. E fameľija phirelas maškar o Roma,
so vakerenas ungrika. E fameľija bašavelas, oda sas sar
rodenas o love, purane beršendar savore ča bašavenas.
Sas prindžarde lavutara, no na bašavenas andro krčmi.
Nekh buter len sas o nekh feder thana andro Košice. Mire
papuskro dad bašavelas andro nekh bareder uhorsko
hotelis Shalkház. Sas les jekh nekh feder banda (e bašavibnaskri grupa – Hancsu pre bugova u o Marcis pre cimbalma) andro Košice. O džuvľa rodenas love khatar o cikno
bikeňipen vaj kerenas paš o kher. Avka, keci love sas
e fameľija u save sas o berša. Miri baba sas jepaš bibolďi.
Lakre purane džene avla andal o Kyjev. Pal o papus oda
sas o ungrika Roma, andal e Budapešť. Džanas, hoj adaj
bešenas imar andro dešueftato šelberšipen. On sas o romano fundamentos andro foros, bašavenas le grofenge
u aristokratenge pro bare thana.

Sar pes e fameľija paruďas pro drom ki o akanutňipen?
But man dodžanľom olestar, so vakerelas e phuri daj.
O ďives sas ajso, hoj o papus ušťelas tosara pandžorengro u leskre čhave pal o jepaš ori. Anglo dilos sikhľonas
te bašavel, sar te phirenas pro konzervatorijum. Oda sas
o manuša, save na prindžarenas e bašavibnaskri gramatika, no lengro repertoaris sas nekhbuter kerdo andal e klasicko u serijozno muzika. The vaš oda musaj sas sako ďives
but zorales te sikhľol, hoj te resen o uče mangipena, save
lendar mangelas lengri klijentela. O nekh feder lavutaris
andre fameľija sikhavelas le aver dženen u avka pes oda
delas aver generacijenge. Dži o šovardešte berša sas andro
Košice ki o 200 romane bandi, savoren sas kaj te bašavel
anglo mariben, sas len lengro than. Andro sako kulturno
vaj reštauračno than sas e romaňi banda. The vaš oda sas
Košice o foros vaš o romane lavutara. Andal e Budapešť
phirenas te sikhľol te bašavel andro Košice. Jekh buťi hiňi te
bašavel pre lavuta, u dujto e škola vaš o primaša. Leperav,
sar e phuri daj vakerelas, hoj ke amende phirenas te sikhľol o akanutne prindžarde lavutara andal e Budapešť.
So sas paľis?
Avka pes dživelas dži o šovardešte berša andro paluno
šelberšipen. Avle o berša, kana sas zoraľi asimilacija.
Kamelas pes, hoj o manuša te roden buťi andre varesavi
themeskri firma. The te sas o Slovkoncert, kaj pen thovenas
jekhetane o lavutara, našťi sas te kerel savoro, so kampelas
le lavutarenge. But fameľiji mukhle o bašaviben u dživenas
avka, sar oda lenge o režimos ole beršengro linajkinďas.
Sar dikhenas o aver džene andro foros pro Roma?
Paš amende bešenas o na Roma. Na sas maškar amende
baro averipen andre oda, sar diťhonas avri, andro uravipen,
andro chaben. Miri daj mange vakerelas, hoj savore džene,
so paš lende bešenas, džanenas romanes. E slovaťiko čhib
na sas but popularno. Phirenas jekh ki e avreste, denas
penge o recepti. E phuri daj mange phenelas, sar ke late
phirenas o džuvľa andal e uľica te dikhel o diľi (e kaštuňi
phuv andro kher), soske lakre sas šukar, šarge. O gadžija
phučenas, soha len žužarel. E phuri daj lenge phenelas, hoj
len žužarelas le šuke šarge andrenca, hoj te aven šukar.
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Avka, ola sas o prindžarde fameľiji. Kana pes oda
ačhiľas, hoj o Roma andro Košice našade pengro nav?
Andro Košice oda chudľas, kana ačhade e trastuňi fabrika
u savoro geľas, kana avľas o angluno režimos. Olestar pes
angle ispidelas oda, hoj andro savoro sam pro jekh učipen, so hin mištes, no Košice ačhile pherde manuša, save
avle andal o gava. U oda nane ča pal amende, Romende.
O gavutne manuša chudle te dživel andro foros, avenas te
kerel buťi u na džanenas avka te dživel andro foros. O dživipen andro foros u pro gav hino aver. Oda sas o manuša,
saven sas pharo dživipen. Buterval andro Košice o foroskre
phenenas, hoj oda nane o kašakre Roma. Ola manuša na
džanenas, so hin o drom, so oda hin e električka. Andro
foros sas aver socijalno statusos sar andro gav.
Sas the le purane foroskre Romen vare anglo ola
neve Roma?
Košice phiren maškar o frima fora, kaj le Romen sas
o kherutňipnaskre čačipena u pre oda len sas o ľila. Andro
foros ňikana na sas e osada, kaj esas o na legalna khera.
Miro papus sas o paťivalo foroskro andro Košice. O romane fameľiji phirenas ki e varesavi socijalno grupa. Peskro
than penge ľikerenas o Roma, the e majorita. Sas o lokalpatriota o pro peskro foros sas barikane. Kana andro
purane berša vareko phenďas, hoj hino Kašakro, džanelas
pes, hoj hino kultivovano manušs. Oda, so pes ačhavelas
buter dekadi, pes tele araďas prekal o jekh lav, kana andro
foros avenas o neve manuša. Andro ola berša o foros sas
ungriko, e ungriko čhib sas but zoraľi. O neve manuša oda
andal o foros avri ispidle. Chudle te ačhavel o sidliska,
jekhvarestar paš amende bešenas o manuša, saven na
prindžarahas. O khetaňiben pes chudľas te ulavel. E majorita andal o gava u andal o cikneder fora sas sikhaďi pre
oda, hoj andro lengre thana bešenas o Roma pro agor
le gaveskro vaj andre osada. Vaš lenge o Roma te bešen
jekhetane lenca andro panelovo kher, oda našťi. Pisinenas
o bilačhe ľila, hoj lenca na kamen te bešel. O purano režimos na prindžarelas o lav o kulturna averipena. E majorita
chudľas le Romen jekh pal avreste te ispidel pre sera.
Ispidenas avri the le purane Romen?
O purane kašakre Roma hine andro foros savore integ-
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rovana. Len nane o problemi, save akana dikhas andro
mediji u save pen phenen, hoj hine andro Košice. Varesave lendar imar bisterde, hoj hine Roma. Hine o doktora,
o pravňika, o prokuratora, o manuša andro servisi u pro
šerutne poziciji. Nane len soske te džal pal o romipen,
soske oda hin adaďives negativno prezentimen u len oleha
imar nane ňič jekhetanes. Ňiko lenge našťi te rakinel, soske
e situacija hiňi ajsi, savi hiňi. Hine barikane Kašakre, barikane Slovaka. No andre fameľiji dživen sar Roma.
Soske pen o neve manuša na chudle pro oda učipen, sar o purane Roma andro Košice?
Hino baro averipen maškar o Roma, save sas prekal o generaciji izolovana, segregovana u bešenas andro phandle
komuniti, kaj len sas lengre zakoni – u foroskre Roma, save
dživenas lengro kozmopolitno dživipen, cinenas, vakerenas, džanas pal e moda. E buťi andre romaňi komunita
man sikhaďas the oda, hoj andro sako jekh gavoro pes
arakhel e fameľija, savi hiňi andro peskro dživipen paši ki
o bibolďipen vaj ki e aver kultura. Soske pes našťi adaptinde andro Košice? O džande manuša phenen, hoj pes
kerďas zoraha e migracija le manušengri andal o gava
andro fora. Na džanav te phenel pal oda, no džanav, hoj
le manušenge našťi te kerel e linija, prekal savi te dživen.
Varekana o Roma chuden e šanca, u na keren latar ňič. No
pre aver sera but Roma, save chudle o šajipen, the te avle
andal o baro čoripen, prekal ola 50 berša pen dochudle
opre u but šukar dživen.
Pal e žurnalistika
Savo sas tiro drom ki e žurnalistikaňi buťi?
Bariľom bidadeskro. Hin man lačhi daj, o phral the e phuri
daj, save mange savoro dživipen žutinenas. Som andal
e na barvaľi fameľija. E daj musaj sas zorales buťi te kerel,
no ňikana na samas bi ňisoskro. Ki e romaňi problematika man chudľom ča avka. Ke amende andre fameľija pes
pal e romaňi problematika na vakerelas, dživahas prekal
o bašaviben, khetaňibnaskro dživipen, phirahas. Kana
somas dešueftaberšengro, somas pro jekh kidipen, kaj
man arakhľom le amalenca mire amalendar. Vakerenas
pal o trito sektoris, o themutnengre asocijaciji, o nadaciji,
o projekti u musaj te phenel, hoj oleske but na achaľi-
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ľom. Na džanavas, pal soste džal. Chudľom o interesos
pal o jekh aspekt. Ola manuša vakerenas pal o romipen
nacijonalistikanes. Khere man bararenas avka, hoj te
avav barikano pro them, kaj uľiľom. No oda man varesar
cirdľas. Chudľom man ole manušenca te dikhel, phiravas
pro kidipena, prindžaravas pal o romane simboli. Pre ola
kidipena arakhľom jekha but lačha džuvľa, lake paľikerav
vaš o but buťa. Odi sas e Američanka Janice Overlock, savi
andro berša 1998/1999 rodelas le manušen vaš o jekh
beršeskro študijum pal e žurnalistika andro Centrum vaš
e slobodno žurnalistika andre Bratislava the Budapešť. Man
interesinďas lakro tipikano americko vakeriben.
Andro kuzos tumen sas the o musaj te kerel praktikaňi buťi. Kaj kerďal tu?
Jekhto oda sas andro ďiveskro ľil Korzár. Na sas man
o džaňiben pal o pisimen tekstos u andro ľil na somas
lačho.
Sar dikhenas pro Romes o žurnalista andre redakcija?
O manuša, save keren buťi andro mediji, džan pal
o senzaciji, no andro amare mediji keren buťi čačes učo
percentos inteligentna žurnalista. Hin len lengre bilačhe
dikhibena, no ola hin the le Romen. Musaj te phenav, hoj
man andre redakcija mište ile. Kerde mange lačho than,
ča me ole beršende na somas dosta džando te kerel e buťi
andro ľil. Sakovar man cirdelas e televizija. Prindžarďom
le šefredaktoris andal e košicko regijonalno televizija TV
Naša, o Roland Kubina. Imar jekhvarestar pro aver ďives
mange diňas o šajipen te kerel buťi andre televizija. Chudľom o mikrofonos, le kameramanos, o buťakro vurdon.
Šunavas man sar baro redaktoris CNN. Chudle pal mande
te phirel o žurnalista andal o buter lumakre redakciji u sikade mange lengro žutipen.
Oda sas ča vaš oda, hoj sal romano?
He. The lendar man dodžanľom, hoj somas o jekhto Rom
pre Slovaťiko, savo andre televizija kerelas o ďiveskre
nevipena. Andro berš 1998, kana odoj chudľom te kerel,
od sas e rarita te arakhel le Romes, so kerelas buťi vaj pro
urados, vaj andro biznis. Ajse poziciji našťi te aven na nor-

malna, musaj te aven o kotor andro amaro dživipen. No
pro bibacht, oda pes na kerel. Vaš mange baro doresipen
sas, kana o manuša chudle te kerel telefonos u te pisinel
andre redakcija, prindžarenas man pre uľica. O manuša
aňi na užarenas, hoj džanav slovaťika, hoj džanav te kerel
le televizna technikaha u som ki o manuša paťivalo. Musaj
te phenav, hoj e majorita mange žutinel dži akana.
Pal soste sas tiri jekhto reportaž?
Kana džavas pro staž, andre skľepa le chabnaha dikhľom,
hoj le romaňa fameľijake na dine e sevľi. Phende lenge,
hoj vaš lenge o sevľa nane. Phučľom la džuvľatar, so odoj
bikenelas, soske lenge na diňas e sevľi. Phenďas, hoj len
sas o problemos, hoj pes čorel andre skľepa. Avľom andre
redakcija u o šefredaktoris mange phenďas, hoj man hin
e tema vaš e reportaž. Pro agor ole manušen thoďam
jekhetanes, e džuvľi mangľas e fameľijatar, hoj lake te
odmukhen.
Avka, jekhvarestar e jekhto reportaž sas pal
o Roma. Save aver temi kerďal?
Andre redakcija man na sas e romaňi problematika pre
buťi. Keravas andro kulturna, ekonomikane, politikane
u aver temi. The somas o moderatoris andro publicistikane
diskusiji u režija keravas andro dokumentarna filmi.
Sar tut dikhenas o manuša, kana salas andre
akcija?
Oda sas o berša, kana le Romen na dikhenas andro ajse
poziciji. O Roma le mikrofonoha the kameramanoha sas le
manušenge sar e atrakcija. Ňikana mange andre televizija
na sikade, hoj som vareso frimeder sar on.
The avka, o mediji keren o negativno dikhiben pre
romaňi komunita. Sar pre oda dikhes?
Mangav te phenel, hoj oda dikhav žužes. O mediji keren
o drom vaš o ekstremistikane ginde. No na savore. Pre
aver sera, o mediji pisinen pal oda, so dikhen. Somas odoj,
kana avľas e francuziko televizija pro Luník IX te lel andre
o vakeriben pale jekh fameľija. Odi fameľija na sas maškar
o nekh buter kulturno. Sikade, so dikhle. Andro mediji pes
sikavel čao da, so pes čačes pre Slovaťiko ačhel. Nane but
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mediji pre Slovaťiko, save de navri vareso bi e verifikacija.
E bulvarizacija u e komercija adaj sakovar sas u ela. Našťi
te vakerel pal e romaňi komunita ča šukares.
Andal e generalno žurnalistika geľal pre minoritno. Salas odoj, kana ačhaďan e Romaňi pres agentura. Soske?
Andre televizija pes mange čačes mište kerelas buťi. Arakhľom man andre adi buťi. Paľis avľas oda, hoj chudľom
duj mangipena. Šaj somas te kerel buťi andre nevi televizija JOJ andro nevipena, no sajekh avľas the o mangipen
khatar e Sorošoskri nadacija te lel o than sar o šerutno
andre pres agentura, savi kerelas sar o projektos e Kristina
Magdolenova. Sas man kontakti pro romane absolventi
andal kurzos vaš e žurnalistika u phenďom mange, hoj elas
zijan len ča avka te mukhel. Gindinav, hoj somas ča jekh,
ko pes pal o kurzos chudľas andro majoritna mediji.
Avka tuke avri iľal e minoritno žurnalistika.
Kerďam o romano-gadžikano timos. Mištes pes mange
kerelas la Kristina Magdolenovaha, oj anelas andre romaňi
žurnalistika aver učipen andre buťi. Jekhetanes kerďam
e jekhto romaňi pres agentura pre Slovaťiko. O žutipen
amen sas savore serendar. Dikhavas o than pre oda, hoj
te bararas e lačhi redakcija. Sar o šerutno andre agentura man sas nekh buter te kerel e propagacija, imidž the
o financiji te rodel. Kamavas e agentura te cirdel dureder. O internetovo than hino šukar, no o nekh zoraleder
medijum hiňi e televizija. E themeskre televizijake diňom
e informacija, hoj lenge kerava buťi jepaš berš bilovengro.
Miro res sas hoj te uštarav andre televizija. Chudľom te
kerel o reportaža vaš o regijonalna programi.
Mekh na vakeras pal o narodnostno programos...
Na. Sikhľiľom avri pre Trnavsko univerzita sunto Cyril
the Metodoskri e marketingovo komunikacija u vaš oda
rodavas o droma, sar pes te dochudel andre televizija. Vaš
oda keravas andre televizija bilovengro. Savore kolegenge
paľikerav, hoj mange kerde ajse lačhe kondiciji. Jekh pal
o jekh pes mange phundravelas o than vaš oda, hoj o redaktora andal e Romaňi pres agentura šaj te uštaren andre
televizija sajekh sar me. Chudľam pen le šerutňipnaha an-
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dre diskusija pal o romano programos. E televizija phenďas
he. E Kristina Magdolenova gindinďas avri jekh lačho nav
So vakeres? Oda sas šukareder, sar te o programoskro
nav sas Romale. Chudľam te kerel o romano narodnostno
programos sar o jekhto džene.
E pres agentura pes avka dochudľas the andre
televizija u phundraďas e nevi aktivita. Tu tuke
phenďal, hoj džaha andal e medijalno luma. Chudľal te kerel e uradňicko buťi. Soske avka?
Džavavas, hoj e agentura lokhes perela tele, te la na ena
the aver produkti. Vaš mange oda sas but važno, hoj
te kerav oda, pre soste diňom o lav. Sas man o res, hoj
e agentura te rodel o love pre peste. Oda pes doresľas,
soske vaš oda, hoj kerahas o romano magazinos, amenge
e slovaťiko televizija poťinelas o fakturi. Andro berš 2007
chudľom o akharipen te kerel buťi andro Slovaťiko rajipnaskro urados, te del e goďi andre romaňi problematika.
O akharipen iľom u oda sas aver uštar andre miri karijera.
Sikhľiľas o marketing pre Trnavsko univerzita.
O čitro pal o Roma andro khetaňiben hino negativno. So keras na mište?
O Roma musaj te bisteren o šuňiben, hoj nane dosta
lačhe u našťi te dikhel pal savoreste e diskriminacija. Sako
manuš, bi te dikhel pre nacija, pestar musaj te phučel, te
hino barikano themutno andre kada them u te adaj kamel
te dživel. Kana kamel te avel o kotor pre Slovaťiko, musaj
pestar te khosel but bilačhe dikhibena, e dar, o šuňiben,
hoj hino teleder sar aver džene. But Roma dživen sar
integrovana, hin len uče školi. No me šunav, hoj e argumentacija the e terminologija andre romaňi problematika
pen le eňavardešte beršendar na parude aňi sikra. Sakovar
vakeras pal oda, savi hiňi e diskriminacija pro Roma, sar
lenge kampel te žutinel. Bisteras pre oda, hoj o berša hine
aver.
So hin aver?
Akana hin o internet. Me dikhľom but Romen andro osadi,
save pro iPhoni prastanas prekal o internet. Džanen, sar
pen te uravel sar phenen o nekh neveder americka trendi,
prindžaren savore moderna giľa. Džanen te arakhel
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o drom andre moderno luma. Sako rajipen vaš o Roma
vareso kerďas u sako rajipen vareso the mosarďas. The ola
nekh čoreder romane osadi hine aver. Minimalno andre
oda, sar dikhen e luma. Džanas, sar pes dživel andro Angľicko, Ňemciko, Belgija. The e migracija amenge vareso
anďas.
Pal o themutňipen the identita
Pro savo than kampel, hoj o Roma te thoven
o themutňikano baripen u pro savo than te thoven
e romaňi identita?
Nekh buter Romen hin jekh važno problemos. Pal o sako
than dikhas e diskriminacija. Paľis hin čačes phares te
dživel andro khetaňiben. Oda hine o kompleksi, save
musaj te phagerel. Man ajso problemos ňikana na sas.
O nacijonalno baripen hino o musaj. Oda hino o kotor
andro manušipen. Som barikano Slovakos u marav man
pal o Slovaťiko. Na marav man pal o Roma, marav man
pal o Slovaka.oda nane e fraza, savi sikhľiľom anglo
jekh kurko. Miro gindo hino, hoj e romaňi problematika
nane. Hiňi e problematika pal čoripen, u odoj na džal pal
e morťhi e manušeskri. E romaňi problematika phagerel le
Romen. Buterval vakeras o lava, savenge na achaľuvav. So
oda hin – o romane khera? Sar o dženo andal e narodnostno minorita na kamav, hoj pen avka o buťa vičhinen.
Mange ajso sistemos kerel na lačhes. Dži kana vakeraha
pal e problematika, andre savi phirel ča o kotor savore
Romendar, sar vareso, kaj hine savore Roma, adi problematika avka na lačharaha.
Hin le Romen soske te aven o barikane Slovaka, te
len o režimos andro jekhto Slovaťiko them bičhavelas andro buťakre tabori u delas avri o anticiganska zakoni?
Miri phuri daj sas andro koncentračno taboris u the aver
džene andal e fameľija. Oda sas, oda hin o kotor andre
amari historija. Ola historijatar kampel te sikhľol. Vaš e stabilita u o vazdipen hin but važno te leperel u te na bisterel
pre oda. Sakovar adaj amen hine o manuša, save pen tel
o 60 berša na dochudle pro lengro than andro khetaňiben u o šuňiben, hoj hine teleder sar o aver džene peske
ľikeren le maribnaskre beršendar. Aľe oda nane ňič ajso,

so hin amen akana. E terňi romaňi generacija adaďives
pal o holokaust na džanel, te lenge pal oda na phenaha.
Avka, nane len ňisavi trauma, soske pal late aňi na džanen. Te del e argumentacija prekal o holokaust adaďives
našťi te avel oda, soske o Roma te na džan angleder.
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Kana jekhtovar vičhinďom le Stanislavoske Vospalkoske
u mangľom les hoj pes te arakhas, bi o gindipen phenďas
kana, e ora, o than u mekh ki oda: “Akharav tumen pro
koncertos! Odoj pes dikhaha.” Imar pal o koncertos, so
kerde o terne romane lavutara man la giľavňatar dodžanľom, hoj bašade ča paľikerdo leskre lovenge. Sar džanas
o ori, sakovar buter chudavas o informaciji pal oda, sar
Le Stanislavoske Vospalkoske nane jekh save hine le avere
dženen o problemi, hoj žutinel, kana kampel. Dosta hin
te dikhel pre leskri sera, o kotor Diňom phiko u o manuš
dikhel, hoj čačes del o phiko olenge, savenge kampel
te predžal o phare ďivesa. Pre sajekh sera, pro agor, del
peskro lav, hoj žutinela, dži leske leskri personalno situacija
mukhela. Mangav leske, hoj oda te ačhel avka sakovar.
Soske sakovar hine o manuša, so oda lenge kampela.
Kana jekhvar kana vakerďam phenďom pal e jekh prešovsko romaňi fameľija, kaj o rom hino lunges bibuťakro
u e daj štare čhavenge hiňi nasvaľi le rakoha, šunelas man.
Somas choľamen, hoj la džuvľa nane love pro draba pro
dukha u e fameľija bokh tirinel, u ov ča phučľas: “Kana
man šaj te ľidžan ki e kadi fameľija?” Arakhľam o jekhto
lačho terminos u o Stanislav Vospálek avľas andal e Spišška Nova Ves andro Prešov ki e fameľija, sava kampelas
o žutipen, oda sas žužo kanastar ča dikhľam prekal o vudar. E nasvaľa džuvľake diňas andro vasta o love, mangľas
lake o sasťipen u prastalas khere.
Pro agor anglo ada beršeskro 17. novembros, savo
hino andro kalendaris pisimen sar o Slobodakro ďives,
vakerďam pal e sloboda. Pal oda, sar nekh feder te sikhavel le manušenge, so oda ďives hin. Le vakeribnastar avľas
avri o gindo u leskri realizacija sas e na tradično ekshibicija
andro centro andre Spišska Nová Ves. Kadi ekshibicija, kaj
sas o bare čitri khatar o terno romano čitratuno Fečo sikhaďas le manušenge andre Spišská Nová Ves pre luma prindžarde manušen, save sas Roma. O džene so phirenas pal
o foros phučenas: “Čačes sas o Charlie Chaplin Rom? The
o Yul Brynner, so khelďas andro filmos Efta zorale, hino the
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ov Rom?” Avka na paťando bonďarenas o šere o manuša,
kana dikhenas pro šukar mega-portreti, pre save hino the
o Elvis Presley, so hino andal o ňemcika Sinti. Adaďives
pal oda na džanen but džene. Sajekh ča frima manuša
džanen, hoj the o leperdo hercos Brynner sas jekh maškar o džene, save kerde e Internacijonalno Romaňi Unija
u o Charlie Chaplin sas andal e romaňi charťikaňi fameľija
u rado te phirel maškar o Roma. Džanav, pal soste vakerav. Soske the mange hin mište maškar o Roma. Džanav,
savo kuč hino o kamiben, o lačhipen u o kerado jilo so
hin le Romen. Frima manuša džanen the oda, hoj amen
andal o Československo sam pašes ki o prezidentos andre
Brazília, o Juscelino Kubitschek. Leskri daj sas Romaňi,
o daj, Ján Kubíček, sas andal e čechiko Třeboň. O aver
prindžardo hercos Michael Caine hino andal e romaňi fameľija, savi sas andre Britanija prindžarďi prekal o biznisos
le grastenca. E giľaďi Esma Redžepova hiňi andro thema
andre puraňi Juhoslavija, kaj uľiľas, prindžarďi sar e Romengri Daj, soske diňas o kher but čhavorenge so ačhile
bi fameľiajkre pal o mariben, but lendar sas o Roma. Te na
sas oj, ačhile pro uľici avri andro šil, bokhale, sakovar avri.
E sloboda sas oda, so kamenas pre ekshibicija o organizatora te sikavel. Odi sloboda, savi but Romenge kerďas bilačhipen, iľas lenge e garantovano buťi u mantineli. Avka,
hoj pen andre adi biagorutňi sloboda našľon u lengro
dživipen pes rozmukhel sar e kocka cukros andro tato čajos. Ča o guľipen nane, soske o manuša na užarde, so oda
anela. Varekaske e sloboda pal e kovľi revolucija žutinďas.
Prekal o phundrade blaki lenas o luftos u chudle te lel
o lačhipen, hoj sas o phundrade hraňici, o neve šajipena.
Stanislav Vospálek hino maškar lende. Agorinďas e Fakulta
vaš o socijalna študiji VŠ andro Sládkovičovo o študijno
odboris E socijalno buťi u pre Teologicko fakulta pre Katolícko univerzita andro Ružomberok kerďas o bakalársko
the o magistersko študijum andro programos Socijano buťi.
Jekhto buťakre prindžaripena chudelas andro Oprečechika energeticka fabriki andre Plzeň sar o majstros andre
buťakri grupa, paľis sas andro Volkswagen Bratislava sar
o referenčno buťarno, andro manažmentos vaš e produkcija. Andro berš 2003 kerďas peskri personalno agentura.
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Stanislav Vospálek hino akana o poslancos andro Košicko
samospravno krajos. Adaj hino o dženo andre komisija vaš
o khangerakre u khetaňibnaskre buťa, e socijalno politika
u transportacija. U but čačes hino jekh maškar o poslanci
andro VÚC pre Slovaťiko, savo na garuvel hoj hino romano, paťivales phenel pal o peskro romipen, sikavel avri.
Le Romenge del phiko u kamel te lel kotor andro lačharipen vaš o lengro kulturno, dživipnaskro the edukacijakro
učipen. Sar les prindžarav, oda kerelas, the te na sas andre
politika. The vaš oda kamav te džanel, soske geľas andre
politika, savi ňikana na sas u aňi akana nane o nekh žužo
vaj nekh paťivalo ringos. Phenel, hoj oda kerďas, kana
leskra čha the čhaves na mukhle pre diskoteka. Džanelas,
sar oda hin, soske the les jekhvar andal e reštauracija avri
čhide. Olestar prindžarďas, hoj andre kada them nane
dosta te avel ča lačho manuš, o biznismenos, savo čačes
poťinel le themeske. Vaš oda peske phenďas, hoj kampel te
avel buter aktivno u te banďarel o khetaňiben. Olestar hino
andro phundrado dživipen u na ča sar o politikos.
Kana jekhvar phenďom, hoj mire kolegoha phirav pal
o školi le dokumentoha pal o romano dživipen, pal soste
paľis le čhavorenca vakeras, mangľas amendar, hoj te avas
the andre škola, kaj phiren leskre čhave. O jekhto uštar
amenge kerde on, o terne Vospalkovci. Prekal e romaňi
muzika, romano kheľiben. O šukar terne u džande manuša, save hine barikane pro lengro romipen the kultura, savi
džanen kulturno u šukares te sikavel. Paťav, hoj oda hino
jekh nekh feder drom, sar te banďarel o khetaňiben, le
manušen paš amende. Prekal e sakoďivesutno buťi u prekal o sikhľarde u lačhes bararde, talentovana čhavore.
“Miri romaňi fameľija bašavelas. E Karačoňa the e Patraďi
kana somas maškar lende, ki o phuro dad the daj, sajekh
sar o aver arakhiben, mange sakovar ľikerava andre goďi
sar o baro lačhipen, e zor u o lačho šuňiben, hoj som ole
manušendar, save sas vaš mange o personaliti u autoriti
u ajse the ačhile.”Andro vakeriben chuťel le čhavorendar
ki o peskre purane, u paľis džal pale andro akanutňipen,
andre politika. Kana anglo pandž berša jekhtovar geľas sar
o kandidatos andro VÚC, na džanelas but pal o politikano
mariben. Džanelas, hoj leske kampel te chudel minimalno
2 000 hangi, u chudľas vaš oda vareso te kerel. Tel o duj
čhona chudľas o paťaben khatar ki o 1 800 manuša. But

u the na dosta. Aľe oda les na phagľas. “Na somas smirom
jekhto doresipnaha, no na mukhľom man tele. Dikhľom,
savi sas miri jekhto alosaripnaskri kampaň u imar buter
džando, chudľom pes te marel vaš o sajekh res.” Jekhto
chudľom te kerel pre miri alosaripnaskri kampaň jekhvarestar pal o alosaripena. Kerďom o themutnengro khetaňiben, savo thovel jekhtanes le Romen the na Romen
andro regijonos u te zorarel o Spiš. U o res hino the te hino
aktivno maškar o savore manuša bi te dikhel pre lengri
rasa, vaj paťaben.
Stanislav Vospálek šunel sar e ambicija te kerel o phurd
maškar o Roma the e majorita, ov korkoro hino andal
e ajsi fameľija. Sar phenel, kana pes leske vareso bilačho
ačhiľas sar sas cikno, o Roma sas paš leste. Šaj pes achaľol, hoj pes thoďas paš lende – sar paš ola, save žutinen
le averenge, save ľikeren o čačipen. Dži akana leske nane
phares, hoj avka kerďas. Oda pes dikhľas prekal o berša
u andre zoraľi akanutňi realita. Dosta hin te džal andro
osadi, te dikhel. The te o bikheriben hino o nevo akanutno
fenomenos, maškar o Roma nane o bikhereskre džene.
Andre lengre komuniti mekh hiňi e solidarita the o baripen. Sigeder on, o čorikane, arakhen o than vaš o našado
manuš andal e majorita u len les maškar pende. Ajse manušes, so leske dine o than, arakhľom andre michalovsko
osada. Te pes oda ačhiľas the pre aver sera, pre oda me
sako korkoro te phenel, me mekh oda na dikhľom.
Te džal pal o Roma, e majorita na but lel o individualno
dikhipen, feder savoren čhivas andro jekh gono. E alergija pre oda chuden imar o čhavore andro zakladna školi.
Pre adaberšengre besedi andro školi pal o da o romane
čhave nekh buter vakerenas. O čhavore andre škola lenca
na kamen te khelel, te vakerel, aňi len te dikhel, soske
jekhvar len marďas varesavo Rom u on akana na kamen
aňi jekhes. Vaš oda hin akana maškar o Roma pherdo
ajse džene, so denas savoro vaš oda, hoj ča lengre čhave
te ačhen parne u te na dživen o pharo dživipen andre kaľi
morťhi, bi o manuša te dikhen, save čačes hine,
Vakeras pal o akanutňipen u e tema pal e migracija andre
Europa hiňi dosta phari, hoj la ča te mukhas avri. So duj
džene phenas, hoj o paradoksos hino, hoj le Romenge
oda lačharel. O manuša achaľile, hoj o negativa, save
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dikhenas ča maškar o Roma hine sajekh andro komuniti,
save hine pherde u hine andro phare dživipnaskre situaciji.
O Slovaťiko musaj te džanel, hoj e Romengri akceptacija
hiňi o jekhto uštar, savo o manuša musaj te kerel, te pen
šunen sar o kresťana. Oda hin mište vaš o savore džene,
hoj o Roma nane dar.
E dar vaš o khetaňiben hino o manuš na dosta prikerdo
vaš o dživipen. Vaš oda sam te dikhel pre oda, hoj pes oda
prikeriben the e edukacija te vazdel opre. Te džanel sar
te avel e konkurencija u te džanel te dživel, oda nane ča
o čuče lava. Dikhel pes oda adaďives pro buťariben. But
poziciji, save angomis phirenas le Romenge – sar ola so
keren e buťi la meľaha, so šulaven o parki the o uľici – hine
adaďives pherďarde.
U paľis pes phenel, hoj le Romenge pes na kamel e buťi te
kerel! Stanislav Vospálek phenel, hoj les hino jekh amal,
o Roma, so andal o Bystrany geľas andro Angľicko. Odoj
leske dine buťi andre ňemocňica, kerelas sanitaris. Dine
leske o šajipen, sikhade les u ov kerelas lačhes. “Našťi paťav, hoj leske dine e buťi andre ňemocňica ke amende, pre
Slovaťiko,” phenel o Stanislav Vospálek u me leske phenav
pale. Leperav o berša, kana e prešovsko ňemocňica žužarenas o romane džuvľa andal o paše gava, le osadendar.
Džanav pal oda, soske pal ola džuvľa pisinavas. Vakeravas
the lengre šefenca the le pacientenca. Savore ašarenas
e buťi, so kerenas o džuvľa so žužarenas e ňemocňica.
E ňemcňica šukares saginelas u sas žuži the te oda sas
o romane džuvľa andal o osadi, o žužarde. Adaďives
o ňemocňici žužaren o firmi u andre lende o sikhľarde
manažerki pro žužipen – aľe džan te dikhel andre. Demela tumen tele e mel the o khandipen, vaš savo o purane
romane žužarde chanas ladž. ažerki pro
But Roma pal o Slovaťiko ole beršende gele andro aver
thema u odoj keren buťi. Paťaren o chaben, keren andro
skladi, andro ňemocňici, hine o policajta. Andre ola thema
lenge dine o šajipen te kerel buťi, na sar pre Slovaťiko, kaj
sas khere u kaj lenge ajso šajipen na dine. The te – te pes
kamel – hin ajso lokho te del le manušenge o šajipen te
kerel buťi. Ajse šajipena del the o Stanislav Vospálek. Hin
les buter firmi, save ľigenďas ki o učipen avka, hoj akana
keren konkurencija khere the andre luma. Sar o manuš,
savo prindžarel e romaňi komunita, soske odoj avri bariľas,
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džanel te žutinel ole komunitenge. Na prekal o magija, aľe
prekal o individualno dikhiben. Prekal o buťakre šajipena
aľe the le žutipnaha, savo kampel le konkretno manušeske.
Tel o palune berša andro foroa pro uľici savore dikhas le
bikhereskre dženen. Varekana lenge žutinas le churdenca,
varekana lendar bonďaras o šero. Na sako šaj te phenel
sar o Stanislav Vospálek: “Potinďom duj čhona vaš o kher
le bikhereske manušeske”. Ov oda na phenel. Kerel avka,
sar leske phenel leskri voďi.
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Eva Davidová mapinďas
o romane droma
O barvalo archivos pherdo kale the parne fotografiji khatar
e Eva Davidová anglo but berša ačhiľas o fundamentos
vaš o lungo ekshibično projektos Romano Drom – Cesty
Rómov. Sikavel, so e bari etnografka the e romistka kerelas
savoro dživipen, u sar doresľas te chudel andre e romaňi
luma khatar o maškarutne 50.-te berša anglune šelberšipnastar dži akana.
E Eva Davidová imar kana sikhľolas e etnografija, socijologija u e artistikaňi historija pre pražsko Filozoficko
fakulta pre Karlovo univerzita pes arakhľas andro romane
osadi u andro forutne romane komuniti pro vichodno the
centralno Slovaťiko. Adaj chudľas te kerel peskro rodipen
u e dokumentacija, hoj te ľikerel vaš o avipen e socijalno
the kulturno realita u o tradiciji maškar o romano etnikum.
Nekh buter kamelas te kerel o fonograficka dokumenti pal
e originalno romaňi vakerďi tradično kultura – o romane
paramisa, o giľa u o tradična vakeribena. O fotografiji
pal o vlachika Roma, save e autorka kerďas nekh buter
andro berša 1958 – 1959 sikaven o phirdo dživipen ole
nomadikane manušengro, savengre verdana ačhile pro
thana andro berš 1959 prekal o zakonos g. 74/1958. Ole
beršengri majorita avka kamelas zoraha te kerel e asimilacija e romaňi komunitake. Keci romane muršenge the
džuvľenge oda kerďas le dživipnastar e tragedija, oda
adaďives imar ňiko na phenela. So amenge ačhiľas hino
o dokumentos khatar e Eva Davidova pal oda, sar thode
le slovaťika Romen odoj, kaj pes agorinďas o historikano
the regijonalno kontekstos andro savo e romaňi kultura
dži oda ďives barolas. Oda, hoj len thode pro aver than te
anďas o zoralo u dramaticko paruvipen andre štruktura the
charakteros maškar kadi komunita.
Jekh maškar o recenzenta pre buťi khatar e Eva Davidová,
o Petr Kurka phenel: „Oda, hoj la sas e troma paťivales te
šunel savo hino o romano dživipen, savi hiňi leskri andruňi logika u drom, oda arakhľas lakre fotografiji khatar
o personalno dur u varesavi ekspertno objektivita. Diňas
lenge o charakteros sar te sas o unikatna personalna buťa,

save ačhile o zoralo dikhipen u o vakeriben pal o averipena u sajekhipena maškar o amare paše. O fotograficka
formati sikaven u na garuven, hoj e autorka nane škola pre
fotografija, nane pre lende o retuš u nane kerde pro savoro buchľipen andro negativos, ola formati zoraren e autenticita u na formalno momentos, kana e fotografija hiňi
kerďi, o achaľuviben maškar e autorka the e manušikaňi
komunita. Paľikerdo oleske pes lake phundraďas andre lakri unikatno sera. E Eva Davidová peskre interesoha resľas
te uštarel prekal e reportažno fotografija avka dur, hoj lakri
vizualno dokumentacija pal o romane droma šaj terďol
korkori the maškar o artistikano dokumentos le autorendar
andre akanutňi fotografija.“
O fotografiji khatar e Eva Davidová sikaven o romane
osadi, save pre Slovaťiko barile prekal o duj – trin šelberšipena, u pre save hiňi e originalno luma. E luma, savi dživel
lakro originalno dromeha. Aver le recenzentendar pre buťi,
so kerďas e Eva Davidová, o Pavel Dias, pal o fotografiji
generalno phenďas, hoj e sugestivita u o zoralo paťaben
andre vizualno dukmentacija buterval sikavel zoraleder
emociji sar o džaňibnaskro reportos. Hoj e fotografija
sikavel o špecificko gindipnaskro drom u o emociji. Pro
varesave fotografiji našťi ča te dikhel, musaj pen te šunel.
Phenďas: „La Eva Davidovatar šunav o čitri pal oda, sar
arakhľas le manušes, šunav o paramisa manušikane phralendar pal o baro, šaj polokho romano drom. Šunav le
bachtale dajen, e loš le dživipnastar the o pharipen meribnastar. Šunav o žužipen, o kamiben, o vorta dikhiben pre
fotograficko ekspresija khatar e Eva Davidová. Šunav, hoj
lakro jilo sas buchles phundrado kana oda kerelas u o čitri
chudle e ekspozicija pro nekh kovleder manušikano kotor.“
Eva Davidová (82) hiňi akana e prindžarďi čechiko historička vaš o artistikane buťa, e socijologička, e fotografka. Dikhel pes pre late sar pre manušňi, savi ačhaďas e čechiko
the slovaťiko romistika. Dži o berš 1976 kerelas buťi andro
Socijologicko inštitutos andre Džaňibnaskri akademija, le
pandžvardešte beršendar kerel o rodipena pal e romaňi
kultura the e socijologija. Kerel e dokumentacija pal o romano dživipen, o ekshibiciji, sikhavel e romistika pro buter
univerziti. Hiňi e džeňi andre Internacijonalno romaňi unija.
Sar e autorka avri diňas but deša publikaciji.
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La raňaha Eva Davidová man prindžarďom na but angle
oda, sar amenge andre themutnengri asocijacija Jekhetane
– Spolu phenďam, hoj daha avri varesave lakre fotografiji.
Andro berš 2012 avka avľas pre luma e šukar publikacija
savi pes vičhinel O Roma pre Slovaťiko pre fotografija khatar Eva Davidová. Chudľom bari paťiv te pisinel o angluno
lav. Pisinďom les tel o nav Le kamibnaha, savo pes dikhel.
Odoj phenav, hoj e publikacija le fotografijenca khatar Eva
Davidová pal o Cigana – Roma pre Slovaťiko hiňi e phabaj
savi bariľas pal e autorkakri jepaš šelberšipnaskri buťi.
E buťi, savi sas kerďi kamibnaha.
O libanonsko lekhavno the čitratuno Chalíl Džibrán (1883
– 1931), ki o savo sakovar prastav, kana šunav, hoj mange
kampel e goďi, o kamiben u o kovľipen, phenel: savori buťi
hiňi zijan, te la nane o kamiben. Sajekh phenel, hoj kana
keras e buťi, keras realno o kotor le nekh tromado sunestar
so džal e Phuv, u savo amenge phirel kanastar oda suno
uľiľas. Chalíl Džibrán pro phučiben, so oda hin te kerel
buťi kamibnaha, phenel: „bi o aver oda hin te del savore
buťenge, save keren peskri voďi“. Phenel, hoj „e buťi hiňi
o kamiben, savo pes dikhel.“ U ajsi hiňi pendaberšengri
buťi so kerďas e Eva Davidová. Lakre fotografiji hine o materijalos kerdo kamibnastar vaš e buťi, savi kerelas u vaš
ola, saven lelas tele lakre purane fotoaparatoha. Kana sas
terne. Kana sas lošale. Kana len sas o pharipen, barvalo
emocijonalno dživipen, the o materijalno čoripen. Andro
dživipen the andro meriben.
O fotografiji khatar Eva Davidová dikhav sar ola, so
pherďaren o Phuvakro suno pal oda, hoj savore sam lakre
čhavore. O Phuvakre Dajakre čhavore. Eva Davidová avľas
le Ciganen – Romen te sikavel avere Phuvakre čhavorenge
andro savoro lengro šukariben, čačipen u baripen. Žužes
pes sikavel, hoj e Eva Davidová diňas peskri voďi andro
fotografiji u chudľas pre lende the e voďi olendar, saven
lelas tele.
Hin čačes važno, hoj pen o buťa te ačhen, kana kampel.
Sar e lačhi, puraňi mol avle o fotografiji khatar e Eva
Davidová andro romano dživipen pre Slovaťiko andro čačo
momentos. O čačo momentos. Andre situacijia, kana but
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džene, save na džanen ňič vaj ča frima pal oda beršenca
bibachtalo nipos, pal o leskro puraňipen the e historija,
džan pro Roma. Keren o rasova marša angle lende prekal
o slovaťika fora. Kadi publikacija avlľas sar e paťivaľi, le
laveha na deformovaňi u bi dekoracijakri dokumentacija,
savi pherďarel o čučo than andre historija pre Slovaťiko,
šaj the andro historijakre ori andro školi. Čačes the andre
romaňi emancipacija u lengro gindipen pal lende, pal
o lengre phure, pal o lengro puraňipen.
O paťaben hin oda, so pes ispidel pre čhib le manušeske,
kana kamel te vakerel pal e Eva Davidová. Avka, sar andre
lakri buťi sakovar paťalas andro jekh tipos technikakro,
savo sas akana imar o muzealno fotoaparatos Pentacon Six, avka andro lakro produktivno dživipen paťivales
kerelas ča jekh tema. O Roma, lengro dživipen, lengre
vastengre buťa, o sokaša, o rituala. Lakri buťi kerelas kerade jileha. Le manušenca, saven fotografinelas, predživelas
lengre loša the pharipena. Džanelas pal o lengre čhavore,
sajekh sar pal o lengre nasvaľipena. Ačhile lakre amala,
savenge delas paťiv, pal save sakovar avelas.
Jekh averestar lošanas, kana pen arakhenas. O Roma lake
paťanas, mukhenas la andro khera, andro fameľiji, andro
lengro dživipen. Olestar pes šaj kerďas e kompleksno buťi.
E kuč fotografijengri serija savi phenel o čačipen pal o penda berša andal o dživipen so sas le Ciganen – Romen pre
Slovaťiko. Šaj hoj oda hino o nekh buchleder čitro pal lende. O čitro pal o berša, save ande o nevipen le Romenge.
Sar e autorka phenel – o kereka pro verdana ačhile u dži
oda o slobodna manuša, o čhavore la phuvakre, o čhavore balvajakre phandle pro jekh than. Akana vakeras pal
o phirde Roma, olen andal o gava bičhavenas pal o jekh
than pro aver. Nekh buter andal o gav varekaj pre sera,
pro agor. Tel o veš. Avri le gavestar. Andal e civilazacija.
Pal o jakha, hoj len ňiko te na dikhel. Andre kadi situacija,
kana o khetaňiben the o individualna manuša kamenas
avri te ispidel o čoripen jekha grupakro pro agor avel
e Eva Davidová. Prekal o fotografiji anel le manušen u lengre problemi andal oagor andro centrum u amenge len
sikavel sar o perli. O čačo barvaľipen, savo prekal o berša
opre kidľas, thoďas pre dori le beršendar, hoj les šaj te
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del sar o čačikano somnakaj. Oj vaš oda, hoj te chudas
o šajipen te dikhel le Ciganen – Romen pre Slovaťiko andro
lengro čačipen u šukariben, kerďas savoro. Oda hino pro
genavno, pre amende, te šaj te dikhas oda šukariben u te
rodas les maškar o čhavore ole manušendar, saven jepaš
šelberšipen chudelas andre. U saven bares kamelas.
E Eva Davidová hin maškar o Roma pre Slovaťiko pherdo
paše amala. The ada ňilaj, the te la imar hin but berša
u na nekh feder sasťipen, avľas andal o České Budějovice,
kaj le romeha bešel, andre Praha, khatar džalas pre Slovaťiko vurdoneha. Pro vichodos, kaj geľas andro romane
osadi. Ča sikra ačhiľas maškar o varesave vlachika Roma
andro Petrovany u Kendice. Andre Haniska sas ko Makulovci. Andro mailos mange paľis, imar kherestar pisinďas:
„Pro sako than man šukares, kamibnaha andre ile – ča
oda hin na lačho, hoj amen na sas dosta časos. But som
rado, hoj pal o berša man šaj dikhľom mire romane amalenca. Ča te pro sikra le fameľijaha khatar o Feris Makula,
o Milan Makula-Buška andal o Petrovany the le Marinkaha Makulovaha, sava hin imar 91 berša. Bešel la čhaha
Maňkaha adnre Haniska. E Marinka hiňi nekh phureder,
e daj maškar o Makulovci. Jekhvarestar mange giľaďas,
mekh rovelas, ajsi sas kana pen dikhľam. Šaj mekh dela
o Del, hoj pes varekana dochudava paš o Prešov pro
buter.“ Hoj e Eva Davidová hiňi andre goďi buterval paš
o Prešov, maškar o lakre džene, oda hino čačipen. Šaj
lakro sasťipen ela ajso, hoj šaj avela mekh buterval pale.
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E suv iľom andro vast mekh
kana somas cikňi
E Monika Vontszemü hiňi e talentovano modno dizajnerka savi bešel Braťislavate. Energicko, sakovar na smirom,
pherdo ginde u but interesantna plani. Korkori peste dikhel
sar mekh avri profilimen dizajnerka. Rodel neve mangipena andre modno kreacija, no the o doplnki u varekana
prastal the andro Telerano pre TV Markíza te phenel, sar
pen te uraven o buter moletna džuvľa. Kana chudľas te
kerel e karijera, chudľas the o moľipen andre kompeticija
Top Style Designer (2009) u pal o duj berša sas maškar
o šov finalista andre kompeticija O nevo manuš pre modno scena.
Sar ačhiľal e modno dizajnerka?
Kana dikhav pale prindžarav, hoj oda miro interesos andre
mande realno ušťiľas kana somas trine beršengri. Miri daj
the o dad but berša kerenas andro modno biznisos u me,
sar lengri jekh čhaj, keravas sar on ciknorestar. Sas amen
khere o cikno kher kaj sas o sieťotlač, but buťa u materijala. Me olestar so ačhiľas, so šaj iľom, zumavavas te sivel
vareso vaš o popki. Kana man sas efta berša, miri jekhto
„klijentka“ sas e strično phen. Kerďom lake e moderno
lambadovo rokľori. Normalno, e suv ľikeravas andro vast
imar ciknorestar.
So sas nekh feder pre oda? Sar oda tiro čhavorikano kamiben vazdľal opre?
Ciknorestar čitrinavas, keravas vaš o popki, vaš peske, vaš
o strična pheňa. O nevo uštar sas, kana somas deše beršengri u avľom pro bašavibnaskro sikhľuviben. No jilestar
na kamavas te bašavel pro klaviris u absolutno olestar
na lošavas. E daj oda pal o sikra dikhľas u prindžarďas,
hoj oda pes mangi me korkori avri na iľom, u hoj oda na
kamav. Diňas man pro vastengre buťa. U odoj man avri
sikaďom. Buterval sar e nekh feder andro but aktiviti mište
geľom prekal o but vitvarna u pre kreacija kerde kompeticiji. Phenavas, hoj jekhvar avava e modno dizajnerka.
Chudľom te phirel pre Maškarutňi artistikaňi škola u mekh
vazdavas mire mangipena. Pal e maškarutňi škola kama-
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vas te džal pre uči škola. O fameľija jekhto gindinelas, hoj
but učes chuťkerav. No me oda na mukhľom, so kamavas u dochudľom man pre Uči škola vaš o vitvarno buťa
Braťislavate.
Savo konkretno kotor sikhľiľan Braťislavate?
Džanav, hoj sikra salas the pro sikhľuviben Prahate.
Som e absolventka khatar o uravibnaskro dizajnos andro
atelijeris, kaj sas e docentka Júlia Sabová. Andre Praha, ki
o dizajneris Jozef Ťapťuch, man sas o šajipen te ačhel jekh
berš.
Kastar chudľal nekh bareder inšpiracija andre tiri
buťi?
Kana chudľom buter te dikhel andre modno luma, džavas
pal o buter motivaciji maškar o lumakre prindžarde dizajnera. Nekh feder kamavas sakovar e Vivian Westwood the
o Galiano. Maškar o dizajnera save keren ke amende vaj
andro Čechiko oda sas o Jozef Ťapťuch. Te kerel buťi leha,
odas sas bares lačho sikhľuviben. Bi o dizajnersko dromaripen u e mativacija amenge delas the oda, so dikhľas u sikhľiľas pro bare lumakre mola – andro Paríž vaj New York.
Lunge berša kerelas vaš o Pierre Gardin u prindžarelas
varesave pre luma prindžarde dizajneren. Andro na paluno
than e inšpiracija sas khatar mire šuňibena the emociji.
Sakovar len avri phenavas prekal oda, so aktualno keravas
Phenes pal peste, hoj mekh na sal avri špecifikovano dizajnerka. The avka, so šaj te phenes pal
o tire modeli?
Oda hino o pharo phučiben. Šaj o eksperimentalno glamour štilos? Nekh buter mire buťendar šaj te thovel andro
glamour štilos.
Jekh kolekcija diňal the vaš e charitativno buťi. Kaj
u kana la sikaďal?
He, oda sas e kolekcija andal o buťakro kher Fashion
Kitchen. Oda sas o projektos, pre savo keravas buťi jekhetanes mira kolegiňaha e Katarína Castrovilli. O gada sas
kerde andro pandždešte beršengro štilos u o nav lenge
diňam Cherry Kisses. E kolekcija sas kerďi pro bikeňipen,
varesave gada gele pre dražba u o love diňom andro
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Centrum Nádej, kaj den phiko le manušenge, so sas
marde khere. Jekhtovar la sikaďam pro ňilajeskre Braťislavska modna ďivesa oka berš pre Hlavno námestie adnre
Bratislava. Pro molos akharde e kolekcija but prindžarde
džuvľa, maškar lende the e Klára Orgovánová, so sas
angleder e zorarďi manušňi khatar o rajipen SR vaš o romane komuniti.
Na gindines pal tiri modno linija? Sar oda elas te
bikenel peskre dizajna serijovo andre tumari vaj
aver skľepi?
Man imar e modno linija sas. Vičhinelas pes MUFF. Sas
man o butikos the o buťakro kher. Keravas oda vareso
sar jekh the jepaš berš kana phiravas andre škola. Džalas
pal e džuvľikaňi kolekcija, sivavas oda serijovo. O raťakre
u koktejlova gada sivavas individualno. No andro magistersko berš, paš o savore aver musaja, man imar na sas
kana oda te kerel, avka o butikos phandľom.
Na keres ča o dizajnos pro gada. Hin tut the aver
aktiviti andre moda?
Andro paluno berš zumavav te kerel o šperki. E motivacija avľal avral. Mire modeli dav andro jekh butikos andro
centros andre Braťislava, kaj man e manušňi, so lakro hino
oda than, jekhe ďives mangľas, hoj lake te kerav buter
kotora bižuterija. Kerďom jekh ča avka, te sikavel. Jekhvarestar les kamenas u bikenďas pes. Avka len chudľom buter
te kerel.
Dži akana ajso top andre miri buťi kana kerav e bižuterija
hiňi e čerešňičkovo kolekcija, kaj opre sas somnakaj, savi
sikaďom the pre modno sikaviben pro Gipsy Fest andro
berš 2014 pro Hlavno námestie andre Braťislava. Akana
eksterno sikhľuvav e špecijalizacija pro somnakaj u kamav
te lačharel miri technika u te arakhel e nevi inšpiracija.
Snáď sa v najbližšej dobe dostanú na svetlo sveta aj moje
výrobky z novej šperkovej kolekcie.
Šaj hoj pen sig chudena tel o lumakro udut the oda, so
kerďom vaš e nevi šperkovo kolekcija. Hin man the varesave štilistikane prindžaripena. Mekh kana sikhľuvavas andre
Praha keravas buťi sar e asistentka andro modno magazinos Dolce Vita. Paľis keravas buťi the andro varesave
modna magazini pre Slovaťiko – Sme Ženy, o magazinos

so kerel o Aupark u o stajling keravas the vaš e Marianna
Ďurianová vaš o Televizna novini pre Markíza. No oda
nane čačes oda miro so kamav. U nekh buter anglo o sikavibena but kamavas o žutipen khatar o stajlistas.
Vaš o save džuvľa sives? Hin tut varesave buter
prindžarde klijentki?
But džuvľa. O paluno berš sas frimeder, nekh buter soske
man sas o sasťipnaskre problemi le dumoha. O poťiňiben vaš o bešťi buťi. Maškar o buter prindžarde džuvľa so
akharde mire gada sas e SilviaŠarközyová pal o Ciganski diabli, šaj oda sas pro Balos andre opera andro berš
2012. Aver džene sas e Marianna Ďurianová, Erika Judínyová vaj e giľavňi e Tina. Šaj hoj dujvar sas mire gada pro
finalistki andro MISS Slovensko.
Hin tut e ambicija te dochudel pes pro varesave
maškar o maškarthemutnes rešpektimen modna
sikavibena? Andro savo lungo horizontos?
Normalno, oda hino sako dizajneroskro suno. Te e situacija
the bacht ela pre miri sera, oda jekhe ďivese musaj te avel.
Sal angažovano the andro teatros. Sar pen šaj te
keren ajse aver aktiviti?
Ki o teatros man chudľom ča avka. Oda hino o maškarthemutno teatros Meterorit Braťislavate. Aktivno buťi sar
e gadengri džeňi keravas 8 berša. Andal o biš kheľibena,
save pen khelde ole beršende, kerďom o gada andro
dešuochto. E jekhto buťi sas andro kheľiben O suno andro
sunto Janoskri rat khatar o Shakespeare, kaj man sas vaj
trin minuti te vakerel o jekhto lav pal o kheľiben.
Pre jekh maškar o mire jekhto bare sikavibena akharďom the le šerutnes andal o teatros, o Róbert Csontos.
Kana dikhľal, sar ladžav u sar mange na paťav pro molo,
phenďas, hoj musaj te sikhľuvav te khelel. U diňas mange
e rola andro buter kheľibena. Mekh vaš mange pisinde
e paramisi Perinbaba andre moderno varijacija. Khelavas
la rosňa pheňa Hana Montana, savi na vakerelas, ča avka
šušľinelas. Paľis khelďom e angluňi rola andre Aristofanoskri Lysistrata. Oda sas e komedija pal o na čale džuvľa.
O paluno kheľiben, kaj khelavas, sas e komedija savi pes
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vičhinelas Slovaťiko hororis (Sar e Božena Tupá murdarďas
peskre romes). Oda kheľiben mange žutinďas te phagel
oda, hoj man ladžavas. Dži ooda man sas bari trema kana
kampelas anglo manuša te avel. O vasta mange cinďonas,
o hangos phagelas.
So tuha o teatros mekh kerďas bi oda, hoj našaďal
e trema?
Gindinav, hoj oda sas ajso manušikano barvaľipen u nekh
buter o prindžaripen, hoj o herci hine buter živelna sar
o aver artista. Somas maškar lende lošaľi. U nekh buter,
o dizajn u the te sivel o gada, oda hin buterval but rutinno
buťi. O dizajera keren individualnones u sikaven o emociji
andro kerde modeli. Pre aver sera, andro teatros zumaďom, sar oda hin te sikavel avri miri emotivno sera. Na ča
me, aľe generalno but manušen hin problemos te sikavel,
so realno šunen, so kamen u so lenge kampel. U o teatros
del o šajipen te čhivel pre sera oda, so amen na mukhel
dureder u te avel slobodno. Te mange o sasťipen mukhela,
miro planos hin te avel pale pro teatroskre phala.
O paluno jesos sikra našaďal andal e Braťislava.
So pes ačhiľas?
Šaj te phenel, hoj oda sas e kombinacija maškar o akharipen u o spontanno keriben. Chudľom e informacija hoj
hino o šajipen te džal andro programos vaš e angľikaňi
čhib vaš o Roma pre Centralno Europakri Univerzita andro
Budapešť. Bičhaďom o mangipen, the te na džanavas, te
čačes džava andro programos. Ole ďivende imar phundravavas o biznis plani. Oda paľis agorinďas avka, hoj o plani
but avle avri, vaj lengri realizacija šaj mekh užarďas u avka
me anglo jekh berš chudľom o dešečhonengro programos.
Somas jekhetane dešuochto lačhe goďaver Romenca andal
o but thema, nekh buter andal e vichodno Europa.
Bi oda, hoj tuke lačharďal e angľikaňi čhib, so
mekh sikhľiľal?
Oda sas vaš mange jekh ekskluzivno šajipen te prindžarel
miri etnikaňi identita. Amen sam e romaňi fameľija u me
oda ňikana na garuvavas. No kana somas terňi ladžavas
man vaš oda. Bares oda sas vaš oda, so pes sikavelas
pal o Roma andro mediji. U jekhvarestar musaj somas te
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arakhel miro than adnre ajsi bari u mekh the multičhibakri
grupa. Šunavas, hoj nane mište, hoj dži oda na džanavas
te sikra ta aňi jekh lav romanes. Prekal ola čhona sikhľiľom
te ča o fundamentalna frazi. But sikhľiľom pal oda, sar
dživen o Roma pro Balkan. Bi oda, savore sas sikhade,
džande terne manuša, save andro lengre thema agorinde
o školi sar o pravos, e medicina, dži po sikhaviben the
e socijalno buťi. Andre Budapešť avle te lačharel e angľikaňi čhib, aľe sar phenav, oda, hoj somas odoj, sas vaš
o buter buťa. Me pro agor achaľiľom, hoj vaš oda, ko som,
na musaj te ladžal.
Tut sikade avri sar e dizajnerka khatar e romaňi
fameľija anglo jekh berš pro Gipsy Fest. Sar oda
dikhes pal o varesave čhona?
He. Oda sas miro ajso „coming out“, avka te phenel u te
zorarel oda, hoj som Romaňi. Dži ole ďivese andro mediji
oda ňikana na phende, the te oda mire kolegi the prindžarde džene, normalno, oda pal mande džanenas. Pal
o sikaviben chudľom te phirel pre oda študijum u odoj
mange miro dikhiben pal o Roma mištes buchľarďom avri
u paruďom la ki e pozitivno sera.
Save tut hin o plani vaš o avipen?
Andro pašo avipen miro planos hino paľis te phundravel
o atelijeris, kaj kamavas te kerel the o dizajnova workshopy
vaš o manuša. Avka dikhav, hoj o manuša na džanen te
del o moľipen vaš o dizajnovo kotor buťi. U pre ola workshopy penge o dizajnova buťa kerenas korkore. Dikhaha,
sar pes oda šaj kerela.

Rómske osobnosti

Osobnosti s rómskymi koreňmi
Je viacero svetových osobností, ktoré majú rómske korene a k svojmu pôvodu sa hlásia. V spoločnosti sú tieto
informácie pomerne neznáme a rovnako to je aj v prípade
samotných Rómov. Americký profesor rómskeho pôvodu
Ian Hancock predstavil vo svojej knihe My rómsky národ
významnú časť z nich.
Rómovia vo filme i hudbe
Aj dnešná mládež určite pozná jedného z najvýraznejších
svetových komikov. Charlie Chaplin sa narodil v Anglicku
roku 1889 v rómskom voze neďaleko Birminghamu ako
Charles Spencer Chaplin. V mieste jeho narodenia nazývanom Black Patch - Čierna záplata, žila veľká komunita
kočovných Rómov. Matka bola zo skupiny Romaničalov,
otec bol kováč.
Bol nielen hercom, ale aj režisérom a producentom. Svoju
filmovú postavu tuláka Charlieho modeloval na základe vlastného vnímania rómskeho života. Jeho ľútosť nad
zaobchádzaním s Rómami v nacistickom Nemecku viedla
k vytvoreniu postavy Hitlera vo filme Veľký diktátor (1940).
Chaplin nakrútil okolo deväťdesiat filmov, písal scenáre,
režíroval, hral a skladal hudbu. Zomrel v roku 1977 vo
Švajčiarsku.
Medzi svetové osobnosti v oblasti filmu patrí napríklad Sir
Michael Caine. Narodil sa 14. marca 1933 v Londýne ako
Maurice Joseph Micklewhite. Je jedným z najlepších britských divadelných a filmových hercov súčasnosti. Po otcovi
má rómsky pôvod, keďže patril k írskym Rómom (travellers), ktorí obchodovali s koňmi. Sám sa svojím pôvodom
netají a hlási sa k rómskej krvi.
O rómskych koreňoch sa hovorí aj pri najväčšej hudobnej
ikone, ktorou je Elvis Presley, vlastným menom Elvis Aaron
Presley. Po matke pochádzal z kočovnej rómskej rodiny
z Francúzska.
Osobnosti v obrazoch
Svetové osobnosti, ktoré majú rómske korene, zachytil vo
svojej tvorbe výtvarník Jozef Fečo. Pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove vytvoril v rámci projektu sériu trinástich ma-

ľovaných portrétov. Cieľom projektu bolo ukázať výtvarný
talent mladého umelca. Sprístupnením týchto diel verejnosti
na stránke knižnice a anotáciami o osobnostiach v slovenskom, rómskom i anglickom jazyku má zároveň značnú
vzdelávaciu a informačnú hodnotu. Pozrieť si ich môžete aj
na stránke www.portalsvk.sk, kde nájdete aj ďalšie dôležité
informácie z kultúrneho i spoločenského života Rómov.
Príbeh Jozefa Feča sme predstavili v prvom vydaní rovnomennej publikácie. Ide o výtvarníka, absolventa Strednej
umeleckej školy v Prešove. Vyštudoval v odbore dizajn
a tvarovanie dreva. Aktívne začal tvoriť v roku 2011. Prvým
jeho dielom bola maľba Ježiša na plátne. Maľoval temperou, vodovkami, venoval sa zátišiam. Neskôr prešiel na
maľovanie na plátno, kde využíva temperu a akryl. Kreslil
portréty Marilyn Monroe, Ježiša, rôznych hercov. V rómskych novinách Romano nevo ľil začal publikovať svoje
maľby, medzi ktorými bol napríklad rómsky kráľ, či prezident Andrej Kiska. Fečo je jedným z dvoch výtvarníkov, ktorí
pre tieto noviny tvoria maľované portréty na titulné strany.
Roman Čonka
Maľby a anotácie prevzaté so súhlasom Štátnej vedeckej
knižnice v Prešove.

O manuša romane ratestar
Hin buter lumakre prindžarde džene, saven hino o romano
rat u save oda na garuven. Andro khetaňiben pes pal ola
informaciji but na vakerel u sajekh aňi maškar o Roma.
O americko profesoris, savo hino Rom, o Ian Hancock
andre leskri kňižka Amen sam Roma anďas o informaciji
pal o buter džene.
O Roma andro filmos the bašaviben
The adaďivesutne terne musaj te prindžarel jekh maškar
o nekh feder lumakre komika. Charli Chaplin uľiľas andro
Anglicko andro berš 1889 andro romano verdan paš
o Birmingham sar Charles Spencer Chaplin. Pro than, kaj
uľiľas u savo pes vičhinďas Black Patch – O kalo pochtan,
bešelas bari komunita le phirde Romengri. E daj sas andal
o Romaničala, o dad sas o charťas. Khelelas, sas the
o režiseris u producentos. Peskri filmovo postava o bikherskro Charlies kerďas prekal oda, sar ov korkoro dikhelas
o romano dživipen. Leskro pharipen pal oda, so kerenas
le Romenca andro nacistikano Ňemciko diňas o drom vaš
e figura Hitleroskri andro filmos Baro diktatoris (1940).
O Chaplin kerďas ki o eňavardeš filmi, pisinelas o scenara,
kerelas režija, khelelas u pisinelas e muzika. Muľas andro
berš 1977 andro Švajčiarsko.
Maškar o lumakre prindžarde andro filmos phirel the o Sir
Michael Caine. Uľiľas pro 14. marcos 1933 andro Londyn
sar Maurice Joseph Micklewhite. Hino jekh maškar o nekh
feder britska teatroskre the filmova khelade andro akanutňipen. Pal o dad hino romano, soske o dad sas andal o irska
Roma (Travellers), save bikenenas le grajen. Ov korkoro oda
na garuvel u hino barikano pre leskri romaňi rat.
Pal o romano rat pes vakerel the kana džal pal e nekh
bareder bašavibnaskri ikona savi sas o Elvis Presley, čače
naveha Elvis Aaron Presley. E daj sas andal e romaňi phirďi
fameľija andal o Francuziko.
O manuša pro čitre
O lumakre prindžarde manuša, saven hin o romano rat,
thoďas pro čitre o čitratuno Jozef Fečo. Vaš o Themeskro
džaňibnaskro pustikengro kher andro Prešov kerďas prekal
o projektos e serija dešutrin čitrimen portreti. O res andro

projektos sa ste sikavel o čitratuno talentos so hin le terne
čitratunes. Ola čitre hine sikade savore manušenge pre
bibliotekakri sera u anotaciji so hin pal lende pisimen
slovaťika, romanes the angľičaňika chuden baro sikhavibnaskro the informačno moľipen. Šaj len te dikhen the pre
sera www.portalsvk.sk, kaj arakhena the aver kuč informaciji andal o kulturno the khetaňibnaskro romano dživipen.
O dživipen savo dživel o Jozef Fečo tumenge sikaďam andre jekhto edicija andal amari publikacija. O čitratuno hino
o absolventos andal e Maškarutňi artistikaňi škola andro
Prešov. Sikhľiľas andre špecijalizacija o dizajn the e buťi le
kašteha. Aktivno chudľas te kerel andro berš 2011. Leskri
jekhto buťi sas o čitro Ježiš pro pochtan. Čitrinďas le temperaha, paňale farbenca, kerelas o zatišia. Paľis chudľas te
čitrinel pro pochtan, kaj kerelas le temperaha the akryloha.
Čitrinďas o portreti Marilyn Monroe, Ježiš the aver prindžarde dženen. Andro romane ľila Romano nevo ľil chudľas
te sikavel peskre čitre, maškar lende sas the o romano
thagar vaj o prezidentos Andrej Kiska. Fečo hino jekh duje
čitratunendar, save vaš ola ľila keren o čitrimen portreti pro
titulna seri.
Roman Čonka
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ROSA TAIKON
Rosa Sofia Ingeborg Taikon sa narodila 30. júla 1926 vo
švédskom meste Tibro. Jej rodina pochádzala z Ruska, patria medzi Kalderašov, venovali sa hudbe a striebrotepectvu.
Vo Švédsku boli nútení kočovať, súdobé zákony Rómom neumožňovali trvalé usadenie sa a vzdelávanie. Rosa Taikon
sa venuje striebrotepectvu, v roku 1966 ukončila štúdium
na vysokej škole výtvarných umení. Jej umelecko-remeselné dielka vychádzajú z tradičných rómskych vzorov, sú
obohatené o motívy z Indie a dotvorené vlastnou fantáziou.
Okrem umenia sa Rosa Taikon energicky zúčastňovala
politických a sociálnych aktivít týkajúcich sa Rómov. Za svoj
celoživotný boj za ľudské práva bola v roku 2013 ocenená
Cenou Olafa Palmeho.

Rosa Sofia Ingeborg Taikon uľiľas pro 30. julos 1926 andro
švedsko foros Tibro. Lakri fameľija sas andal o Rusko, khatar o Kalderaša, bašavenas u o charťipen rupeha. Andro
Švedsko musaj sas te phirel, soske ole beršende o zakoni
le Romenge na mukhenas te bešel pro jekh than u te phirel
andre škola. E Rosa Taikon kerel o rupuno charťipen,
andro berš 1966 agorinďas o študijum pre uči škola vaš
o čitratuňipen. Lakre artistikane u vastengre buťora sikaven
o tradična romane čitri, buchľarde prekal o motivi andal
e Indija u zorarde andal lakri fantazija. Paš e artistikaňi
buťi, e Rosa Taikon zorales džalas andro politikane the
socijalna aktiviti pal o Roma. Vaš o lakro dživipnaskro mariben vaš o manušikane čačipena chudľas andro berš 2013
o Olaf Palme Moľipen.
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CHARLES CHAPLIN
Herec, komik, režisér a producent Charlie Chaplin sa narodil v roku 1889 v Anglicku ako Charles Spencer Chaplin
v rómskom voze neďaleko Birminghamu, na mieste nazývanom Black Patch (Čierna záplata), kde žila veľká komunita kočovných Rómov. Matka bola zo skupiny Romaničalov,
otec bol kováč. Svoju filmovú postavu tuláka Charlieho
modeloval na základe vlastného vnímania rómskeho života. Jeho ľútosť nad zaobchádzaním s Rómami v nacistickom
Nemecku viedla k vytvoreniu postavy Hitlera vo filme Veľký
diktátor (1940). Nakrútil okolo deväťdesiat filmov, písal
scenáre, režíroval, hral a skladal hudbu. Zomrel v roku
1977 vo Švajčiarsku.

O hercos, komikos, režiseris the producentos Charlie
Chaplin uľiľas andro berš 1889 andro Angľicko sar Charles
Spencer Chaplin andro romano verdan paš o Birmingham,
pro than so vičhinenas Black Patch (Kalo kotor pochtan),
kaj bešenas but phirde Roma. E daj sas andal o Romaničala, o dad sas o charťas. Peskro filmovo charakteros, o bi
khereskro Charlie, kerďas avka, sar dikhel o romano dživipen. Leskro pharipen pal oda, so pes kerelas le Romenca
andro nacistikano Ňemciko sikaďas avri avka, hoj khelďas
o Hitleris andro filmos Baro diktatoris (1940). Kerďas ki
o eňavardeš filmi, pisinelas o scenara, kerelas režija, khelelas u pisinelas e muzika. Muľas andro berš 1977 andro
Švajčijarsko.
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JUSCELINO KUBITSCHEK
Juscelino Kubitschek de Oliveira sa narodil v roku 1902
v Brazílii. Jeho starý otec, Jan Nepomucký Kubíček bol
český Róm z Třebone. Juscelino vyštudoval medicínu, no
záujem o politiku ho vyniesol najprv do pozície člena štátneho snemu, neskôr bol guvernérom štátu Minas Gerais
a v rokoch 1956 – 1961 sa stal prezidentom Brazílie.
Hlavné mesto presunul z Ria de Janeiro do nového sídla
Brasília. Jeho vláda zabezpečila obdobie ekonomickej
a politickej stability, dnes je považovaný za otca modernej
Brazílie. Jeho život ukončila dopravná nehoda 22. augusta
1976 v Resende, štát Rio de Janeiro.

O Juscelino Kubitschek de Oliveira uľiľas andro berš 1902
andre Brazilija. Leskro papus, o Jan Nepomucký Kubíček,
sas o čechiko Rom andal e Třeboň. Juscelino avri phirďas
e medicina, leskro interesos pal e politika les opre anďas ki
e pozicija sar o dženo andro themeskro parlamentos, paľis
sas o guverneris andro them Minas Gerais u andro berša
1956 – 1691 sas o prezidentos andre Brazilija. Leskro rajipen kerďas, hoj ole beršende o them resľas e ekonomikaňi
the politikaňi stabilita, adaďives les dikhen sar o dad vaš
e moderno Brazilija. Leskro dživipine agorinďas e bibacht
andro vurdon 22. augustos 1976 andre Resenda, them Rio
de Janeiro.
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MICHAEL CAINE
Sir Michael Caine sa narodil 14. marca 1933 v Londýne
ako Maurice Joseph Micklewhite. Je jedným z najlepších
britských divadelných a filmových hercov súčasnosti. Hral
vo viac ako 115 filmoch a je právom považovaný za britskú
filmovú ikonu. Po otcovi má rómsky pôvod, keďže patril
k írskym Rómom (Travellers), ktorí obchodovali s koňmi.
Sám sa svojím pôvodom netají a hlási sa k rómskej krvi.
Svoju hereckú kariéru odštartoval v 60. rokoch vo filmoch
britskej a neskôr aj americkej produkcie. Medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré získal, patria Zlatý glóbus, cena
BAFTA, dvakrát sa stal držiteľom Oscara (1987 a 1998).

O raj Michael Caine uľiľas 14. marcoste 1933 andro
London sar Maurice Joseph Mickelwhite. Hino jekh maškar
o nekh feder britska teatroskre the filmova herci akanutne
beršende. Khelelas andro buter sar 115 filmi u čačes hino
maškar o britska filmova ikoni. Pal o dad hino romano,
o dad sas andal o irska Roma (Travellers), save bikenenas le grasten. Na garuvel peskro romipen u phenel pal
o peskro romano rat. Peskri karijera chudľas andro 60.-te
berša andro filmi khatar e britsko u paľis the americko
produkcija. Maškar o nekh bareder moľipena, save chudľas, hine o Somnakuno globusis, o moľipen BAFTA, dujvar
chudľas Oscar (1987 u 1998).
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RITA HAYWORTH
Margarita Carmen Cansino bola americká herečka a tanečnica. Narodila sa 17. októbra 1918 v Brooklyne, v New
Yorku. Jej otec Eduardo Cansino Sr. pochádzal z malého
mestečka pri Seville, v Španielsku. Po otcovi, Eduardovi
Cansinovi, bola Rómka. V roku 1927 sa Rita s rodičmi
presťahovala do Holywoodu, kde jej otec založil tanečné
štúdio. Ako dvanásťročná bola Rita Hayworth už profesionálnou tanečnicou, tancovala s otcom, ale aj so slávnym
Fredom Astairom. V štyridsiatych rokoch dvadsiateho
storočia patrila medzi hviezdy strieborného plátna. Získala
cenu Zlatý glóbus a cenu National Screen Heritage Award.
Zomrela v roku 1987 v New Yorku.

E Margarita Carmen Cansino sas e americko herečka
the khelelas. Uľiľas pro 17. oktobris 1918 andro Brooklyn, New York. Lakro dad Eduardo Cansino Sr. Sas andal
o cikno foros paš e Sevilla, andre Španija. Pal o dad,
o Eduardo Cansino, sas Romaňi. Andro berš 1927 e Rita la
fameľijaha geľas te bešel andro Holywood, kaj lakro dad
kerďas o kheľibnaskro študijo. Imar dešudujeberšengri,
e Rita Hayworth profesijonalno khelelas, le dadeha, no the
le prindžarde Fred Astairiha. Andro štarvardešte berša sas
maškar o čercheňa pro rupuno pochtan. Chudľas o moľipen Somnakuno globusis u o moľipen National Screen
Heritage Award. Muľas andro berš 1987 andro New York.
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TONY GATLIF
Tony Gatlif, francúzsky filmový režisér, scenárista, ale aj
skladateľ, herec a producent sa narodil 10. septembra
1948 v Alžírsku. Pôvodným menom Michel Dahmany
pochádza z rodiny berberského otca a andalúzskej Rómky.
Už na škole v Alžírsku navštevoval filmový krúžok. Od roku
1960 žije vo Francúzsku, kde popri hereckej kariére začal
písať aj scenáre a nakrúcať krátkometrážne filmy. Od roku
1981 sa venuje aj rómskej téme, medzi jeho známe filmy
patria Corre Gitano, hudobno-obrazový film Latcho drom
(Šťastnú cestu), Gadjo dilo (získal cenu Cézar za hudbu
v roku 1999), Exily, Swing, Transylvánia.

O Tony Gatlif, o francuziko filmovo režiseris, scenaristas, no the o kompozitoris, khelado u producentos uľiľas
10. septembroste 1948 andro Alžirsko. Le originalno
naveha Michel Dahmany hino andal e fameľija, kaj sas
o berbersko dad u e romaňi daj Andaluzijatar. Imar
andre škola andro Alžirsko phirelas andre filmovo grupa.
Le beršestar 1960 dživel andre Francija, kaj paš o kheľiben andro filmi chudľas te pisinel the o scenara u te kerel
o charne filmi. Le beršestar 1981 kerel the pre romaňi
tema, maškar leskre prindžarde filmi hine o Corre Gitano,
o bašavibnaskro the vizualno filmos Latcho drom, Gadjo
dilo (savo chudľas o moľipen Cézar vaš o bašaviben andro
berš 1999), Exily, Swing, Transylvania.
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YUL BRYNNER
Julij Borisovič Brynner bol rusko-americký divadelný a filmový herec. Narodil sa 11. júla 1920 vo Vladivostoku v
Rusku. Nadaný spevák, gitarista, artista určitý čas pracoval
aj ako francúzsky rozhlasový vojnový spravodajca, skúšal aj
televíznu réžiu. Plynulo hovoril siedmimi jazykmi (po rusky,
anglicky, francúzsky, čínsky, japonsky, mongolsky a maďarsky). Hrať začal v USA. V roku 1951 získal rolu v muzikáli
Kráľ a ja. Za rovnomenný film v roku 1956 získal Oscara.
Najznámejším filmom, v ktorom účinkoval, je určite western
Sedem statočných. Zúčastnil sa prvého i druhého svetového kongresu Rómov (Londýn 1971, Ženeva 1978). V roku
1977 mu udelili titul čestného prezidenta Medzinárodnej
rómskej únie, ktorý používal až do svojej smrti. Zomrel
10. októbra 1985 v New Yorku.

O Julij Borisovič Brynner sas o rusiko-americko teatroskro
the filmovo hercos. Uľiľlas 11. juloste 1920 andro Vladivostok andro Rusiko. Sas les baro talentos, giľavelas, bašavelas pre gitara, sas artistos, varesave berša kerelas the sar
o francuziko radijoskro maribnaskro reporteris, zumaďas
the e televizno režija. Šukares vakerelas efta čhibenca (rusika, angľičaňika, francuzika, činsko, japonsko, mongolsko
čhibaha the ungrika). Te khelel chudľas andro USA. Andro
berš 1951 chudľas e rola andro muzikalos O thagar the
me. Vaš o sajekh naveskro filmos andro berš 1956 chudľas
Oscar. O nekh prindžardo filmos, kaj khelelas, hino čačes
o western Efta bidarale. Geľas pro jekhto the pro dujto lumakro Romengro kongresos (London 1971, Ženeva 1978).
Andro berš 1977 chudľas o titulos sar o paťivalo prezidentos andre Maškarthemutňi Romaňi Unija, savo ľikerďas dži
o agor. Muľas pro 10. oktobris 1985 andro New York.
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DJANGO REINHARDT
Django Reinhardt (prezývka Django znamená v rómčine
„prebúdzam, budím“ – vlastným menom Jean Baptiste
Reinhardt) bol legendárny belgický džezový gitarista rómskeho pôvodu, skladateľ a zakladateľ nového žánru, tzv.
rómskeho džezu, nazývaného aj gypsy jazz, gypsy swing
alebo francúzsky manouché jazz. Narodil sa 23. januára
1910 v Belgicku, hral na bendžo a gitaru s ohromujúcou
virtuozitou. Svojou tvorbou inšpiroval výrazné hudobné
osobnosti, akými sú BB King či Carlos Santana. Zomrel
16. mája 1953 vo Francúzsku.

O Django Reinhardt (vičhinenas les Django – romanes
„som opre“ – leskro čačo nav sas Jean Baptiste Reinhardt)
sas o legendarno belgicko džezovo gitaristas, romano
čhavo, kompozitoris u o jekhto, so kerďas o nevo žanros,
avka vičhindo romano džezos, vaj gypsy jazz, gypsy swing
vaj francuzika manouché jazz. Uľiľas pro 23. januaris
1910 andre Belgija, bašavelas pro bendžo u gitara sar
baro virtuosis. Peskra buťaha diňas e inšpiracija but zorale
bašavibnaskre manušenge, sar sas o BB King vaj o Carlos
Santana. Muľas pro 16. majos 1953 andre Francija.
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ELENA LACKOVÁ
Elena Lacková sa narodila 22. marca 1921 vo Veľkom
Šariši. Patrí medzi najvýznamnejšie rómske spisovateľky.
Svoje diela adresovala detskému a dospelému čitateľovi.
V jej tvorbe pre deti (Rómske rozprávky, 1992) nachádzame krátke poviedky zo života Rómov písané s cieľom osloviť
detského čitateľa a socializovať ho cez umeleckú prózu pre
deti a mládež. Absolvovala Fakultu sociálnych vied Karlovej
univerzity v Prahe (1970). Venovala sa aj prozaickej a dramatickej tvorbe. Bola celoživotnou aktivistkou a rómskou
buditeľkou. Zomrela 1. januára 2003 v Košiciach.

E Elena Lacková uľiľas pro 22. marcos 1921 andro Veľký
Šariš. Phirel maškar o nekh bareder romane lekhavne.
Peskre buťa kerelas vaš o čhavorikane the bare genavne. Andre lakre buťa vaš o čhavore (Romane paramisa,
1992) arakhas o charne lekhavibena pal o dživipen so
hin le Romen, o res sas te cirdel le čhavorikane genavnen
u te kerel lengri socijalizacija prekal e artistikaňi proza vaš
o čhavore u terne. Avri phirďas e Fakulta vaš o socijalna
buťa pre Karlovo univerzita Prahate (1970). Pisinelas proza
the e drama. Savoro dživipen sas e aktivistka u e romaňi
šerutňi. Muľas pro 1. januaris 2003 andro Košice.
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ELVIS PRESLEY
Elvis Presley, vlastným menom Elvis Aaron Presley, sa narodil 8. januára 1935 v meste Tupelo v štáte Mississippi
v USA. Po matke pochádza z kočovnej rómskej rodiny
z Francúzska. Stal sa kultúrnou ikonou, jedným z prvých
predstaviteľov žánru rockabilly. Spojením rôznych žánrov
hudby tvoril vlastný, neopakovateľný štýl. Herecky sa realizoval v 31 filmoch, väčšinou muzikáloch. Okrem hudby
sa venoval aj bojovým športom. Zomrel 16. augusta 1977
v Memphise v štáte Tennessee.

O Elvis Presley, originalno naveha o Elvis Aaron Presley,
uľiľas pro 8. januaris 1935 andro foros Tupelo andro
them Mississippi andro USA. Pal e daj hino andal e phirďi
romaňi fameľija Francijatar. Ačhiľas lestar e kulturno ikona,
jekh maškar o jekhto manuša andro rockabilly žanros.
Oleha, hoj thoďas jekhetane buter bašavibnaskre žanri,
kerďas leskro unikatno štilos. Khelďas andro 31 filmi, nekh
buter muzikala. Bi o bašaviben kerelas the o maribnaskre
športi. Muľas pro 16. augustos 1977 andro Memphis,
Tennesseee.
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ESMA REDŽEPOVA
Esma Redžepova patrí medzi najznámejšie rómske speváčky, narodila sa 8. augusta 1943 v Skopje v Macedónsku,
v bývalej juhoslovanskej republike. Jej tvorba je veľmi známa a populárna v mnohých krajinách, jej piesne poznajú
a spievajú príslušníci všetkých generácií. Ako deväťročná
napísala svoju prvú pesničku „Čhajorije šukarije“, ktorá sa
stala kultovým hitom v celej Európe. Vydala viac ako 20 albumov a odohrala takmer 30 000 koncertov. V roku 1976
bola v Indii vyhlásená za svetovú rómsku kráľovnú hudby.
Esma založila organizáciu na pomoc ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť.

E Esma Redžepova hiňi jekh nekh buter prindžarďi romaňi
giľavňi, uľiľas pro 8. augustos 1943 andro Skopje, Macedonija, andre puraňi jugoslavsko republika. Lakre giľa hine
but prindžarde u popularna andro but thema, lakre giľa
prindžaren u giľaven o manuša andal o savore generaciji.
Eňaberšengri kerďas lakri jekhto giľi „Čhajorije šukarije“,
savi ačhiľas o kultovo hitos andre savori Europa. Kerďas
buter sar 20 albumi u bašaďas ki o 30 000 koncerti. Andro
berš 1976 la andre Indija kerde e lumakri romaňi thagarňi
vaš o bašaviben. E Esma kerďas e organizacija te žutinel le
manušenge, save našťi poťinen vaš o sasťipnaskro servisos.
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FREDDIE JAMES PRINZE
Herec a komik Frederick Karl Pruetzel sa narodil 22. júna
1954 v New Yorku maďarským a portorikánskym rodičom.
V roku 1974 sa stal známym ako Francisco „Chico“ Rodriguez vďaka postave v komediálnom seriáli Chico and the
Man. Freddie miloval pódium, vystupoval ako klubový komik, predstavoval sa ako Maďarikan ( po otcovi Maďar, po
matke Portorikánec). Zmenil si priezvisko na Prinze, chcel
byť známy ako princ komédie. Zomrel 29. januára 1977.
Freddie má svoju hviezdu, ktorú získal niekoľko rokov po
svojej smrti, na hollywoodskom chodníku slávy.

O khelado u komikos Frederick Karl Pruetzel uľiľas pro
22. junos 1954 andro New York andre ungriko the portoricko fameľija. Andro berš 1974 ačhiľas prindžardo sar
Francisco „Chico“ Rodriguez, so sas o charakteros andro
komedijalno serijalos Chico and the Man. O Freddies but
kamelas o podijum, khelelas komedija andro klubi, kaj pal
peste phenelas hoj hino Maďarikan (pal o dad Ungros, pal
e daj Portorikanos). Paruďas peskro fameľijakro nav pro
Prinze, soske kamelas te avel prindžardo sar o komedijalno princos. Muľas pro 29. januaris 1977. Le Freddies hin
leskri čercheň, savi chudľas varesave berša pal oda, so
muľas, pro hollywoodsko prindžardo drom.
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JOAQUIN CORTES
Joaquin Cortes sa narodil 12. februára 1969 v Cordóbe
v Španielsku. Je uznávaným flamenco tanečníkom. Svoj
talent rozvíjal na prestížnej strednej baletnej škole v Španielsku po tom, ako sa presťahoval s rodičmi do Madridu.
Na svetové javiská priniesol nové tanečné prvky, ktoré
vznikli kombináciou baletu, moderného tanca a tradičných
tanečných krokov flamenca. Medzi jeho úspechy patrí aj
hosťovanie na koncertoch svetoznámych hviezd, akými
sú Alicia Keys, Jennifer Lopez či Madonna. Joachim, ako
jeden z najslávnejších Rómov na svete, je ambasádorom
Rómov v Európe. Ako jeden z Rómov nevidí problém
v spolunažívaní Rómov s kýmkoľvek. „Všetky kultúry majú
problém s individualitou, ale nie Rómovia vo všeobecnosti“.

O Joaquin Cortes uľiľas pro 12. februaris 1969 andre Cordóba, andre Španija. Khelel flamenco, vaš soske les hin
baro rešpektos. Peskro talentos buchľarelas pre prestižno
maškarutňi baletno škola andre Španija pal oda, sar la
fameľijaha geľas te bešel andro Madrid. Pro lumakre podiji
anďas o neve kheľibnaskre elementi, save hine e kombinacija maškar o balet, moderno kheľiben u tradična kheľibnaskre uštara andal o flamenco. Maškar leskre doresipena
hine the o kheľiben pro koncerti, so kerenas o lumakre
prindžarde čercheňa, sar hiňi e Alicia Keys, Jennifer Lopez
vaj Madonna. Joaquin, jekh maškar o nekh buter prindžarde Roma andre luma, hino o Romengro ambasadoris andre Europa. Sar jekh le Romendar na dikhel o problemos
andro jekhetano dživipen maškar o Roma the aver džene.
„Savore kulturi prindžaren o problemos le individualitaha,
no na o Roma generalno“.
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