
Z tûch jsme mûli pfiíleÏitost zmínit se o nû-
kter˘ch pfiedstavitelích hnutí Katolické mo-
derny. Z osobností politického, hospodáfi-
ského a spolkového Ïivota, aÈ jiÏ ‰lo – a to
v první fiadû – o osobnosti z církevních kru-
hÛ, anebo o laiky, chceme pfiipomenout je-
nom oba pfiedstavitele dvou základních
proudÛ: katolicko-národního a modernistic-
ky-reformního. Je to na jedné stranû Jan
·rámek, dlouholet˘ funkcionáfi lidové stra-
ny, znám˘ i z dûní po roce 1945, a na stranû
druhé Rudolf Farsk˘, zakladatel âeskoslo-
venské církve husitské. O dal‰ích osobnos-
tech si lze uãinit pfiehled v podrobném
jmenném rejstfiíku.

Lze konstatovat, Ïe nároãn˘ grantov˘
úkol se Markovou publikací podafiilo uza-
vfiít velmi zdafiile. Vzniklo dílo, které jako
základní pfiíruãka k dûjinám politického
katolicismu a katolického modernismu
v âechách a na Moravû pfielomu 19. a 20.
století bude jistû slouÏit po fiadu let.
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Problematika romské men‰iny a men‰in
obecnû patfií v obou zemích b˘valého
âeskoslovenska k celospoleãensky fre-
kventované problematice. Porevoluãní zá-
plava publikací zamûfien˘ch na „romskou
otázku“ ov‰em ãasto pfiiná‰í i práce nekva-
litní, stejnû jako díla, jejichÏ zájem není pri-
márnû vûdeck˘ ãi osvûtov˘, ale politick˘.
Mezi odborn˘mi publikacemi pak v˘‰ku
laÈky doposud drÏely jednak práce historic-
ké, reprezentované zejména studiemi vy‰l˘-
mi z pera A. Jurové, a práce romistické,
zamûfiené na oblast jazykovou (nepomi-

nutelnou skuteãností je pfiitom fakt, Ïe na
tomto poli udává takt jak v âesku, tak na
Slovensku „praÏská ‰kola“ Mileny Hübsch-
mannové). Co se t˘ãe práce etnologÛ, nelze
se zbavit dojmu, Ïe jejich úsilí dosáhlo ze-
nitu publikací E. Horváthové Cigáni na
Slovensku (Bratislava: Slovenská akadémia
vied 1964), a neb˘t statí E. Maru‰iakové, A.
B. Manna, M. Dubayové a I. Radiãové, da-
lo by se patrnû v této oblasti jiÏ po léta ho-
vofiit takfika o publikaãním vakuu odbornû
fundovan˘ch prací. Domníváme se pfiitom,
Ïe jedním ze základních dÛvodÛ této situa-
ce je absence terénních v˘zkumÛ. V této
perspektivû pak nelze neÏ kladnû hodnotit
fakt, Ïe právû terénní v˘zkum tvofií metodo-
logické podloÏí (kromû úvodní studie)
v‰ech statí obsaÏen˘ch v recenzovaném
sborníku. V̆ zkumn˘ t˘m sloÏen˘ z etnolo-
gÛ a religionistÛ, pod vedením M. Kováãe,
kter˘ cel˘ projekt „Religiozita slovensk˘ch
RomÛ“ fiídil, a pod odbornou garancí A. B.
Manna, provedl terénní ‰etfiení zaloÏené na
kombinaci etnologick˘ch a religionistic-
k˘ch metod v 16 lokalitách vybran˘ch tak,
aby v˘zkum jednak pokryl vût‰inu regionÛ
s v˘razn˘m romsk˘m osídlením (Spi‰,
·ari‰, Abov, Horehronie, Záhorie, Trnav-
sko, Nitriansko), jednak reprezentoval
v‰echna v˘znamnûj‰í vûrovyznání RomÛ
(od fiímského katolicismu, pfies katolicis-
mus fieck˘, evangelické sbory, kalvinisty, aÏ
po nová náboÏenská hnutí). Dal‰ím v˘-
znamn˘m pozitivem a patrnû nejvût‰ím pfií-
nosem celého sborníku je potom fakt, Ïe se
jedná o první publikaci, která se v˘hradnû
a systematicky zamûfiuje na problematiku
religiozity RomÛ na Slovensku. Jednou
z mála „vad na kráse“ celé publikace je
ov‰em nevyrovnanost odborné kvality
a nejednotnost interpretaãních paradigmat
zahrnut˘ch studií, stejnû jako absence závû-
reãného shrnutí a zobecnûní v˘sledkÛ jed-
notliv˘ch rozpracovan˘ch témat. Otázkou
pak zÛstává, zda pfievod do rom‰tiny oprav-
du nalezne své ãtenáfie a zda se tedy vyna-
loÏené finanãní prostfiedky a námaha kryjí
s uÏitnou hodnotou tohoto poãinu.

Úvodní staÈ Milana Kováãe a Arne B.
Manna „Rómovia a viera“ provází ãtenáfie
ve zkratce „romsk˘mi dûjinami“ od odcho-
du jejich pfiedkÛ z Indie aÏ do souãasnosti
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V‰em pracím zmínûn˘m v pfiedchozích
odstavcích, a stejnû tak recenzované publi-
kaci, pfiedcházel rozsáhl˘ archivní v˘zkum
(srov. v˘ãet archivních pramenÛ na s. 543-
548, vãetnû seznamu excerpovan˘ch novin
a ãasopisÛ) a práce s obsáhlou sekundární
literaturou (seznam na s. 549-570). Pfiitom
autor mohl v lecãems navázat na ãasopisec-
ké studie, ale rovnûÏ na monografie nûkte-
r˘ch jin˘ch historikÛ (z olomouck˘ch kole-
gÛ napfiíklad Milo‰e Trapla, z brnûnsk˘ch
Jifiího Malífie anebo v Praze pÛsobícího
Jifiího Pernese). Uvádûny jsou ale i publika-
ce religionistÛ, tfieba Miloslava KaÀáka
a dal‰ích. Dále odkazuje i na publikace za-
hraniãních autorÛ.

V souladu se závûry Markova podnûtné-
ho díla chceme v dal‰ím vymezit nûkteré
problémy, k jejichÏ fie‰ení je pfiinejmen‰ím
otevfien prostor. Autor velmi podrobnû ma-
puje napfiíklad problematiku, kterou v dru-
hém oddíle (2.1) charakterizuje jako cestu
k zaloÏení katolicko-národních stran – do-
dejme stojících na poãátku snah o skuteãnû
moderní politick˘ katolicismus v âechách
a na Moravû, samozfiejmû v rámci Rakous-
ka-Uherska. Ve tfietí ãásti (3.1) zase charak-
terizuje zápas o vedení katolického tábora,
pfiiãemÏ z hlediska moravsk˘ch specifik
obecn˘ch dûjin historick˘ch zemí je pod-
nûtná ãást (3.3.) zab˘vající se dominancí
kfiesÈansk˘ch sociálÛ na Moravû. CoÏ pfii-
pomínáme i proto, Ïe rovnûÏ v jin˘ch kapi-
tolách sleduje autor v˘voj v âechách a na
Moravû oddûlenû. Má k tomu dÛvod, neboÈ
v obou historick˘ch zemích existovaly
v rámci tehdej‰ího státního uspofiádání od-
li‰né podmínky hospodáfiské, spoleãenské,
politické i kulturní. Zvlá‰tû v˘raznû se pfii-
pomenutá odli‰nost projevila na poãátku
hnutí katolick˘ch modernistÛ, které na‰lo
Ïivnou pÛdu hlavnû mezi mlad˘mi kaplany
a bohoslovci na Moravû.

V dal‰ím poukaÏme aspoÀ na to, jak
o v˘sledky nového bádání doplnil Marek
ústfiední kapitolu „âesk˘ katolick˘ moder-
nismus“. Za podnûtnou povaÏujeme jiÏ
pfiipomenutou vstupní ãást (8.1) „Moder-
nismus a antimodernismus v katolické círk-
vi“. V ní je modernismus charakterizován
jako fenomén, kter˘ se v katolické církvi
neobjevil náhodou jak v oblasti kritiky da-

ného stavu teologie, tak organizace církve.
Dále se Marek vûnuje napfiíklad otázce,
proã pfierostl modernismus, pfiiná‰en˘
k nám z ciziny, hlavnû z Francie a Nûmec-
ka, ve hnutí reformní a posléze politické.
A to pfiesto, Ïe byl v roce 1907 encyklikou
Pascendi Dominici gregis papeÏe Pia X. za-
kázán – na druhé stranû byl ov‰em právû ve
zmínûné encyklice „poprvé pfiesnûji a uce-
lenûji definován“ (s. 281). Za podnûtnou
povaÏujeme dále subkapitolu „Katolická
moderna a ãe‰tí realisté“, rozdûlenou na
ãásti (8.10.1) „Pomûr T. G. Masaryka ke ka-
tolickému modernismu“ a (8.10.2) „J. S.
Machar a K. Dostál-Lutinov“. V obou pfií-
padech jsou osvûtleny a hlavnû materiálovû
doloÏeny problémy dosud zahlcované spí‰e
mnoÏstvím dohadÛ. Pokud se t˘ká proble-
matiky hnutí Katolické moderny, nikoli jiÏ
jenom jako literárnû-umûleckého seskupe-
ní, jak tomu bylo v jeho poãátcích v deva-
desát˘ch letech 19. století (a vÛbec v éfie vy-
dávání ãasopisu Nov˘ Ïivot, 1896-1907),
n˘brÏ hnutí spí‰e sociálnû-reformního a usi-
lujícího dokonce o napojení na nûkterou
z novû vznikajících katolick˘ch politick˘ch
stran, povaÏujeme za podnûtnou ãást nazva-
nou (8.11) „Doznûní ãeského katolického
modernismu“ a v ní zvlá‰tû pasáÏe s ná-
zvem (8.11.5) „Role Franti‰ka Kordaãe“.

Jak uvedeno v˘‰e, Marek sám zdÛraznil,
Ïe ve své práci dbal pfiedev‰ím o osvûtlení
„hlavních v˘vojov˘ch trendÛ“ ãeského po-
litického katolicismu pfiibliÏnû ãtvrtiny sto-
letí; samozfiejmû s pfiesahy do minulosti,
pfied rok 1890, a do budoucnosti, po roce
1918, kdy do‰lo ke zmûnû státního uspo-
fiádání. Pfii nastínûní dûjin katolick˘ch poli-
tick˘ch stran a stejnû tak u následujících ka-
pitol, v nichÏ se pojednává o pomûrnû
‰irokém spektru zájmov˘ch organizací
tûchto stran, o katolick˘ch spolcích a o ka-
tolickém tisku, se takov˘ postup ov‰em ne-
obejde bez zdÛraznûní v˘znamu nûkter˘ch
osobností. Marek postupuje tak, Ïe osob-
nosti katolického Ïivota politického, hospo-
dáfiského a kulturního hodnotí prÛbûÏnû.
Opût s tím, Ïe o mnoh˘ch pfiiná‰í hodnû no-
vého. A stejnû postupuje i v ãásti vûnované
katolickému modernismu. Jin˘mi slovy, ne-
vznikají kapitoly zasvûcené tfieba i nejv˘-
znamnûj‰ím, vskutku vÛdãím osobnostem.
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Ïel, zatímco u majority nastal v dané oblas-
ti posun. DÛleÏitou úlohu v otázce specifiã-
nosti romské religiozity tak sehrává zejmé-
na ãas (s. 34).

Pfiíspûvek „Rómske nové duchovné
piesne v obci Rankovce“, jehoÏ autorem je
Jakub Mináã, je v˘sledkem v˘zkumu zvole-
ného fenoménu v lokalitû, která pro svou
pestrost vûrovyznání mezi Romy nemá
mnoho obdob. Díky specifick˘m podmín-
kám se zde dnes mezi Romy setkáme jak
s fiímsk˘mi katolíky, tak s evangelíky a ad-
ventisty sedmého dne. Specifikem religiozi-
ty v této osadû je tedy spleÈ rÛzn˘ch konfe-
sí, která ãasto vede k jejich vzájemnému
prolínání, jakoÏ i vûrouãn˘m nejasnostem.
Autor v tomto ohledu cituje informátora,
kter˘ situaci komentuje tak, Ïe „máme uãe-
ní i z toho, i z toho, ... takÏe z toho kus, z to-
ho kus“ (s. 40). Vedle tradiãního romského
písÀového repertoáru se autor zamûfiuje ze-
jména na tzv. „romské nové duchovní pís-
nû“, vycházející na jedné stranû z tzv. „rom-
popu“ a na stranû druhé z tzv. „nov˘ch
duchovních písní“ slovensk˘ch ovlivnû-
n˘ch moderními hudebními styly (a nûkdy
naz˘van˘mi téÏ „sacropop“). Jejich reper-
toár sestává z písní rÛzného pÛvodu, temati-
ky i uÏitého jazyka, jejichÏ pojítkem je „to,
Ïe je v tomto provedení zpívají v˘luãnû Ro-
mové“ (s. 42). Autor v lokalitû nasbíral cel-
kem 22 romsk˘ch nov˘ch duchovních pís-
ní, které dûlí na písnû oslavné a na písnû
prosebné a Ïalostné. Hlavní úlohu obou
druhÛ tûchto písní pfiitom spatfiuje ve zpro-
stfiedkování náboÏenského záÏitku, kter˘ ta-
ké chápe jako hlavní dÛvod jejich zpívání.
Pfiílohu textu tvofií 9 zaznamenan˘ch písní
ve slovensko-romské bilingvû.

StaÈ „Bôrka: Komunity, identity a nábo-
Ïenstvo v horehronskom pútnickom mies-
te“, jejímÏ autorem je Attila Kovács je jedi-
nou studií ve sborníku zaloÏenou na
v˘zkumu obce, v níÏ Ïijí a spoleãnû tvofií
vût‰inu pfiíslu‰níci romské a maìarské men-
‰iny. Po krátkém zamy‰lení nad otázkou
multiplicity identit místních RomÛ a krát-
kém zastavení u jejich náboÏensk˘ch pfied-
stav, kdy autor konstatuje na jedné stranû
vlaÏn˘ vztah RomÛ k instituci církve a jejím
hodnotám, a na druhé pak hlubokou osobní
zboÏnost a víru, pfiechází k místnímu speci-

fiku – pouti. Bôrka je poutním místem ‰ir‰í-
ho regionálního v˘znamu, které vedle
MaìarÛ nav‰tûvují i Slováci a Romové. Jak
v‰ak autor dokládá, pouÈ do Bôrky je „zále-
Ïitostí pfiedev‰ím poutníkÛ nepocházejících
z obce“ (s. 64). Co se vlastní religiózní po-
vahy pouti t˘ãe, uvádí dále autor, Ïe „v‰ech-
ny etnické ãi náboÏenské skupiny a komu-
nity v Bôrke mají k náboÏenské náplni
poutû indiferentní (i kdyÏ rÛznû indiferent-
ní) vztah“ (s. 65). Studie má tak ponûkud
neãekan˘ závûr – místní pouÈ není souãástí
náboÏenského Ïivota místních obyvatel.

Anina Boto‰ová v pfiíspûvku „Identita,
sociálny a náboÏensky Ïivot v rómskej obci
Lomniãka“ shrnuje v˘sledky svého terénní-
ho v˘zkumu v uvedené lokalitû, jejímÏ nej-
vût‰ím specifikem je skuteãnost, Ïe se jedná
o ãistû romskou obec s vlastní samosprá-
vou. Romové v této obci se stejnû jako
znaãná ãást v˘chodoslovensk˘ch RomÛ
hlásí k fiímskokatolické církvi, jejich víra se
projevuje aktivní úãastí na církevních svát-
cích, dÛraz je zde v‰ak kladen na indivi-
duální vztah k Bohu, kter˘ se uskuteãÀuje
pfiedev‰ím kaÏdodenními modlitbami (a to
i v rom‰tinû) a rozmluvami s Bohem. Klí-
ãovou ãástí textu je rozbor nûkolika prvkÛ
kfiesÈanské víry (pfiedstava o Bohu, modlit-
ba, pouÈ, svatba ãi pohfieb), ve kter˘ch
autorka na materiálu z terénu dokládá spe-
cifika romského chápaní katolicismu.
V pfiíspûvku je vûnován prostor také nábo-
Ïensko-magick˘m praktikám (slib vûrnos-
ti), dále potom fenoménu uhranutí, vífie
v duchy zemfiel˘ch (mule) a nejrÛznûj‰ím
magick˘m postupÛm obklopujícím zejména
narození a smrt ãlovûka. Autorka tak na pfií-
kladu jedné lokality ukazuje ovlivÀování
kfiesÈanské vûrouky magick˘mi prvky, ty-
pické pro fiadu romsk˘ch komunit na
Slovensku.

Skuteãnost, Ïe „v duchovní kultufie Ro-
mÛ mají dominantní postavení rodinné zvy-
ky (obyãeje Ïivotního cyklu), které pfieva-
Ïují nad komplexem kalendáfiních zvykÛ“
(s. 85), vede k tomu, Ïe fiada badatelÛ obra-
cí svoji pozornost právû na povûry, zvyky
a magické praktiky spojené s nejdÛleÏitûj‰í-
mi okamÏiky v Ïivotû, jako je narození
a smrt. Arne B. Mann se v ãlánku nazvaném
„Magická ochrana novorodenca u Rómov
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se zfietelem k jejich religiózní stránce.
„Poãátky“ romské víry autofii dávají do spo-
jitosti s hinduistick˘m náboÏenstvím a ka-
stovním systémem, které pfiedkové RomÛ
v Indii pravdûpodobnû sdíleli. První v˘-
znamnou zastávku na cestû romsk˘mi nábo-
Ïensk˘mi dûjinami autofii dûlají v Persii,
kde se tyto skupiny setkaly s manicheis-
mem a jeho dualistick˘m pojetím svûta,
které podle pisatelÛ stati trvale ovlivnilo
charakter romské religiozity. Právû vazbou
na manicheismus je zde také vysvûtlován
pÛvod oznaãení Cigán, které je odvozeno
od fieckého termínu Atsinganoi, jímÏ byli
v Byzanci vyznavaãi manicheismu oznaão-
váni. Tento pozoruhodn˘ v˘klad je bohuÏel
pfiedkládán jako teze a není nijak v˘raznû
doloÏen. PÛvod druhého z nejuÏívanûj‰ích
termínÛ pro oznaãení romsk˘ch skupin –
Gypsies a jeho varianty pak autofii „tradiã-
nû“ vyvozují z legendy o egyptském pÛvo-
du, kterou se Romové prezentovali ve
stfiedovûké Evropû, kde se postupnû identi-
fikovali s kfiesÈanstvím. KfiesÈanství se tak
stalo jednou z nejv˘znamnûj‰ích sloÏek
romské religiozity, která v tomto postavení
pfietrvává aÏ do souãasnosti, pfiiãemÏ vût‰i-
na „specifik“ romské víry se tím pfiesunula
do polohy transformací jeho kanonické po-
doby.

Co se t˘ãe religiozity romsk˘ch skupin
usazen˘ch na slovenském území, autofii
poukazují na skuteãnost, Ïe mnoÏství cha-
rakteristick˘ch rysÛ jejich víry je tvofieno
zakonzervovan˘mi praktikami a pfiedstava-
mi, které zhruba je‰tû pfied 50 lety pfievláda-
ly i u vût‰inové spoleãnosti. UpozorÀují
v‰ak zároveÀ, Ïe nûkterá z tûchto specifik
(zejména silná akcentace revenantismu, v˘-
razná funkce pfiísah a kleteb ãi mimofiádn˘
v˘znam soch a obrazÛ svat˘ch) jsou rysy,
které v této poloze obdobu u vût‰inové spo-
leãnosti nemají a nemûly ji ani v minulosti.

Závûrem pak autofii shrnují, Ïe pro sou-
ãasn˘ duchovní svût RomÛ je v souãasnosti
nejcharakteristiãtûj‰í synkretismus, tedy
schopnost „spojovat i to, co obyãejnû pova-
Ïujeme za nespojitelné“ (s. 11), adaptabili-
ta, neboÈ Romové „jsou i v duchovním Ïi-
votû mimofiádnû pruÏní“ (s. 11), a identita,
neboÈ mnoho RomÛ odmítá identitu etnic-
kou (z dÛvodÛ nízkého spoleãenského sta-

tusu, kter˘ je s ní spojován) a nahrazuje ji
identitou konfesní ãi profesní, nebo je
alespoÀ upfiednostÀuje. Tato skuteãnost,
ukazují pisatelé, je pfiitom v mnoha ohle-
dech zapfiíãinûna nezájmem zejména kato-
lické církve o své oveãky v fiadách RomÛ,
coÏ mimo jiné zpÛsobuje jejich otevfienost
nov˘m náboÏensk˘m hnutím, která jim po-
skytují novou identitu na konfesním zákla-
dû, „identitu, v níÏ nacházejí potfiebnou
sebeúctu a jsou si s ,bíl˘mi‘ spoluvûfiícími
ve v‰ech aspektech rovni“ (s. 12).

První ze statí zaloÏen˘ch na konkrétních
terénních v˘zkumech je ãlánek Zuzany
Palubové „Fenomén smrti v ºudovom nábo-
Ïenstve Rómov z okolia Trnavy a Nitry (ob-
ce Madunice, Lukáãovce, âakajovce)“. Po
struãném uvedení do problematiky lidového
náboÏenství, jeÏ je obecnû charakterizováno
synkretiãností a jehoÏ v˘znamnou kompo-
nentou je i náboÏenská subjektivita dotyã-
n˘ch osob, se autorka zab˘vá reflexí feno-
ménu smrti v pfiedstavách, ãinnostech
a jevech souvisejících s umíráním ve vybra-
n˘ch lokalitách. Komentovány jsou zejmé-
na sny a jiná znamení zvûstující pfiicházející
smrt, pfiedstavy o smrti a její personifi-
kované podobû, vztahy mezi svûtem Ïiv˘ch
a mrtv˘ch se zfietelem ke hfibitovu a jeho
ambivalentní pozici mezi nimi, dále pfied-
stavy o du‰i a její povaze, sloÏení v˘bavy
provázející zemfielého na onen svût, jeÏ mu
je vkládaná do hrobu, a praktiky které se
s tímto zvykem pojí. Poslední oddíl, dopl-
nûn˘ osmi minipfiíbûhy vybran˘ch informá-
torÛ, je vûnován problematice revenantÛ
(romsky mule, sg. mulo). Jednotlivé kapi-
tolky mají deskriptivní povahu a jsou pro-
vázeny fiadou v˘povûdí jednotliv˘ch infor-
mantÛ. Závûrem autorka konstatuje, Ïe
specifikum lidového náboÏenství RomÛ ne-
spoãívá ani tak v pÛvodnosti jevÛ, které tvo-
fií jeho souãást, ale spí‰e „v jejich intenzitû,
frekvenci v˘skytu, v˘razu …, ve vnûj‰í po-
dobû, resp. zpÛsobu vyjádfiení a v˘znamu
v daném spoleãenství“ (s. 33). Dal‰í cha-
rakteristické rysy romské zboÏnosti jsou
pak dle pisatelky specifické pouze vzhle-
dem k danému ãasovému období – jev,
kter˘ byl v minulosti obecnû roz‰ífien
i u majoritní populace, se díky specifick˘m
podmínkám u romsk˘ch spoleãenství udr-
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Ïel, zatímco u majority nastal v dané oblas-
ti posun. DÛleÏitou úlohu v otázce specifiã-
nosti romské religiozity tak sehrává zejmé-
na ãas (s. 34).

Pfiíspûvek „Rómske nové duchovné
piesne v obci Rankovce“, jehoÏ autorem je
Jakub Mináã, je v˘sledkem v˘zkumu zvole-
ného fenoménu v lokalitû, která pro svou
pestrost vûrovyznání mezi Romy nemá
mnoho obdob. Díky specifick˘m podmín-
kám se zde dnes mezi Romy setkáme jak
s fiímsk˘mi katolíky, tak s evangelíky a ad-
ventisty sedmého dne. Specifikem religiozi-
ty v této osadû je tedy spleÈ rÛzn˘ch konfe-
sí, která ãasto vede k jejich vzájemnému
prolínání, jakoÏ i vûrouãn˘m nejasnostem.
Autor v tomto ohledu cituje informátora,
kter˘ situaci komentuje tak, Ïe „máme uãe-
ní i z toho, i z toho, ... takÏe z toho kus, z to-
ho kus“ (s. 40). Vedle tradiãního romského
písÀového repertoáru se autor zamûfiuje ze-
jména na tzv. „romské nové duchovní pís-
nû“, vycházející na jedné stranû z tzv. „rom-
popu“ a na stranû druhé z tzv. „nov˘ch
duchovních písní“ slovensk˘ch ovlivnû-
n˘ch moderními hudebními styly (a nûkdy
naz˘van˘mi téÏ „sacropop“). Jejich reper-
toár sestává z písní rÛzného pÛvodu, temati-
ky i uÏitého jazyka, jejichÏ pojítkem je „to,
Ïe je v tomto provedení zpívají v˘luãnû Ro-
mové“ (s. 42). Autor v lokalitû nasbíral cel-
kem 22 romsk˘ch nov˘ch duchovních pís-
ní, které dûlí na písnû oslavné a na písnû
prosebné a Ïalostné. Hlavní úlohu obou
druhÛ tûchto písní pfiitom spatfiuje ve zpro-
stfiedkování náboÏenského záÏitku, kter˘ ta-
ké chápe jako hlavní dÛvod jejich zpívání.
Pfiílohu textu tvofií 9 zaznamenan˘ch písní
ve slovensko-romské bilingvû.

StaÈ „Bôrka: Komunity, identity a nábo-
Ïenstvo v horehronskom pútnickom mies-
te“, jejímÏ autorem je Attila Kovács je jedi-
nou studií ve sborníku zaloÏenou na
v˘zkumu obce, v níÏ Ïijí a spoleãnû tvofií
vût‰inu pfiíslu‰níci romské a maìarské men-
‰iny. Po krátkém zamy‰lení nad otázkou
multiplicity identit místních RomÛ a krát-
kém zastavení u jejich náboÏensk˘ch pfied-
stav, kdy autor konstatuje na jedné stranû
vlaÏn˘ vztah RomÛ k instituci církve a jejím
hodnotám, a na druhé pak hlubokou osobní
zboÏnost a víru, pfiechází k místnímu speci-

fiku – pouti. Bôrka je poutním místem ‰ir‰í-
ho regionálního v˘znamu, které vedle
MaìarÛ nav‰tûvují i Slováci a Romové. Jak
v‰ak autor dokládá, pouÈ do Bôrky je „zále-
Ïitostí pfiedev‰ím poutníkÛ nepocházejících
z obce“ (s. 64). Co se vlastní religiózní po-
vahy pouti t˘ãe, uvádí dále autor, Ïe „v‰ech-
ny etnické ãi náboÏenské skupiny a komu-
nity v Bôrke mají k náboÏenské náplni
poutû indiferentní (i kdyÏ rÛznû indiferent-
ní) vztah“ (s. 65). Studie má tak ponûkud
neãekan˘ závûr – místní pouÈ není souãástí
náboÏenského Ïivota místních obyvatel.

Anina Boto‰ová v pfiíspûvku „Identita,
sociálny a náboÏensky Ïivot v rómskej obci
Lomniãka“ shrnuje v˘sledky svého terénní-
ho v˘zkumu v uvedené lokalitû, jejímÏ nej-
vût‰ím specifikem je skuteãnost, Ïe se jedná
o ãistû romskou obec s vlastní samosprá-
vou. Romové v této obci se stejnû jako
znaãná ãást v˘chodoslovensk˘ch RomÛ
hlásí k fiímskokatolické církvi, jejich víra se
projevuje aktivní úãastí na církevních svát-
cích, dÛraz je zde v‰ak kladen na indivi-
duální vztah k Bohu, kter˘ se uskuteãÀuje
pfiedev‰ím kaÏdodenními modlitbami (a to
i v rom‰tinû) a rozmluvami s Bohem. Klí-
ãovou ãástí textu je rozbor nûkolika prvkÛ
kfiesÈanské víry (pfiedstava o Bohu, modlit-
ba, pouÈ, svatba ãi pohfieb), ve kter˘ch
autorka na materiálu z terénu dokládá spe-
cifika romského chápaní katolicismu.
V pfiíspûvku je vûnován prostor také nábo-
Ïensko-magick˘m praktikám (slib vûrnos-
ti), dále potom fenoménu uhranutí, vífie
v duchy zemfiel˘ch (mule) a nejrÛznûj‰ím
magick˘m postupÛm obklopujícím zejména
narození a smrt ãlovûka. Autorka tak na pfií-
kladu jedné lokality ukazuje ovlivÀování
kfiesÈanské vûrouky magick˘mi prvky, ty-
pické pro fiadu romsk˘ch komunit na
Slovensku.

Skuteãnost, Ïe „v duchovní kultufie Ro-
mÛ mají dominantní postavení rodinné zvy-
ky (obyãeje Ïivotního cyklu), které pfieva-
Ïují nad komplexem kalendáfiních zvykÛ“
(s. 85), vede k tomu, Ïe fiada badatelÛ obra-
cí svoji pozornost právû na povûry, zvyky
a magické praktiky spojené s nejdÛleÏitûj‰í-
mi okamÏiky v Ïivotû, jako je narození
a smrt. Arne B. Mann se v ãlánku nazvaném
„Magická ochrana novorodenca u Rómov
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se zfietelem k jejich religiózní stránce.
„Poãátky“ romské víry autofii dávají do spo-
jitosti s hinduistick˘m náboÏenstvím a ka-
stovním systémem, které pfiedkové RomÛ
v Indii pravdûpodobnû sdíleli. První v˘-
znamnou zastávku na cestû romsk˘mi nábo-
Ïensk˘mi dûjinami autofii dûlají v Persii,
kde se tyto skupiny setkaly s manicheis-
mem a jeho dualistick˘m pojetím svûta,
které podle pisatelÛ stati trvale ovlivnilo
charakter romské religiozity. Právû vazbou
na manicheismus je zde také vysvûtlován
pÛvod oznaãení Cigán, které je odvozeno
od fieckého termínu Atsinganoi, jímÏ byli
v Byzanci vyznavaãi manicheismu oznaão-
váni. Tento pozoruhodn˘ v˘klad je bohuÏel
pfiedkládán jako teze a není nijak v˘raznû
doloÏen. PÛvod druhého z nejuÏívanûj‰ích
termínÛ pro oznaãení romsk˘ch skupin –
Gypsies a jeho varianty pak autofii „tradiã-
nû“ vyvozují z legendy o egyptském pÛvo-
du, kterou se Romové prezentovali ve
stfiedovûké Evropû, kde se postupnû identi-
fikovali s kfiesÈanstvím. KfiesÈanství se tak
stalo jednou z nejv˘znamnûj‰ích sloÏek
romské religiozity, která v tomto postavení
pfietrvává aÏ do souãasnosti, pfiiãemÏ vût‰i-
na „specifik“ romské víry se tím pfiesunula
do polohy transformací jeho kanonické po-
doby.

Co se t˘ãe religiozity romsk˘ch skupin
usazen˘ch na slovenském území, autofii
poukazují na skuteãnost, Ïe mnoÏství cha-
rakteristick˘ch rysÛ jejich víry je tvofieno
zakonzervovan˘mi praktikami a pfiedstava-
mi, které zhruba je‰tû pfied 50 lety pfievláda-
ly i u vût‰inové spoleãnosti. UpozorÀují
v‰ak zároveÀ, Ïe nûkterá z tûchto specifik
(zejména silná akcentace revenantismu, v˘-
razná funkce pfiísah a kleteb ãi mimofiádn˘
v˘znam soch a obrazÛ svat˘ch) jsou rysy,
které v této poloze obdobu u vût‰inové spo-
leãnosti nemají a nemûly ji ani v minulosti.

Závûrem pak autofii shrnují, Ïe pro sou-
ãasn˘ duchovní svût RomÛ je v souãasnosti
nejcharakteristiãtûj‰í synkretismus, tedy
schopnost „spojovat i to, co obyãejnû pova-
Ïujeme za nespojitelné“ (s. 11), adaptabili-
ta, neboÈ Romové „jsou i v duchovním Ïi-
votû mimofiádnû pruÏní“ (s. 11), a identita,
neboÈ mnoho RomÛ odmítá identitu etnic-
kou (z dÛvodÛ nízkého spoleãenského sta-

tusu, kter˘ je s ní spojován) a nahrazuje ji
identitou konfesní ãi profesní, nebo je
alespoÀ upfiednostÀuje. Tato skuteãnost,
ukazují pisatelé, je pfiitom v mnoha ohle-
dech zapfiíãinûna nezájmem zejména kato-
lické církve o své oveãky v fiadách RomÛ,
coÏ mimo jiné zpÛsobuje jejich otevfienost
nov˘m náboÏensk˘m hnutím, která jim po-
skytují novou identitu na konfesním zákla-
dû, „identitu, v níÏ nacházejí potfiebnou
sebeúctu a jsou si s ,bíl˘mi‘ spoluvûfiícími
ve v‰ech aspektech rovni“ (s. 12).

První ze statí zaloÏen˘ch na konkrétních
terénních v˘zkumech je ãlánek Zuzany
Palubové „Fenomén smrti v ºudovom nábo-
Ïenstve Rómov z okolia Trnavy a Nitry (ob-
ce Madunice, Lukáãovce, âakajovce)“. Po
struãném uvedení do problematiky lidového
náboÏenství, jeÏ je obecnû charakterizováno
synkretiãností a jehoÏ v˘znamnou kompo-
nentou je i náboÏenská subjektivita dotyã-
n˘ch osob, se autorka zab˘vá reflexí feno-
ménu smrti v pfiedstavách, ãinnostech
a jevech souvisejících s umíráním ve vybra-
n˘ch lokalitách. Komentovány jsou zejmé-
na sny a jiná znamení zvûstující pfiicházející
smrt, pfiedstavy o smrti a její personifi-
kované podobû, vztahy mezi svûtem Ïiv˘ch
a mrtv˘ch se zfietelem ke hfibitovu a jeho
ambivalentní pozici mezi nimi, dále pfied-
stavy o du‰i a její povaze, sloÏení v˘bavy
provázející zemfielého na onen svût, jeÏ mu
je vkládaná do hrobu, a praktiky které se
s tímto zvykem pojí. Poslední oddíl, dopl-
nûn˘ osmi minipfiíbûhy vybran˘ch informá-
torÛ, je vûnován problematice revenantÛ
(romsky mule, sg. mulo). Jednotlivé kapi-
tolky mají deskriptivní povahu a jsou pro-
vázeny fiadou v˘povûdí jednotliv˘ch infor-
mantÛ. Závûrem autorka konstatuje, Ïe
specifikum lidového náboÏenství RomÛ ne-
spoãívá ani tak v pÛvodnosti jevÛ, které tvo-
fií jeho souãást, ale spí‰e „v jejich intenzitû,
frekvenci v˘skytu, v˘razu …, ve vnûj‰í po-
dobû, resp. zpÛsobu vyjádfiení a v˘znamu
v daném spoleãenství“ (s. 33). Dal‰í cha-
rakteristické rysy romské zboÏnosti jsou
pak dle pisatelky specifické pouze vzhle-
dem k danému ãasovému období – jev,
kter˘ byl v minulosti obecnû roz‰ífien
i u majoritní populace, se díky specifick˘m
podmínkám u romsk˘ch spoleãenství udr-
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s náv‰tûvou kostela, povûreãn˘ch prakti-
kách spojen˘ch nejãastûji se zá‰kodnou ma-
gií, pfiedstavách o Bohu, jejichÏ nejcharak-
teristiãtûj‰ím rysem je jeho kaÏdodenní
pfiítomnost a chápání obydlí jako BoÏího
stánku nahrazujícího RomÛm v jistém smy-
slu kostel, následuje pasáÏ o pfiedstavách
telgártsk˘ch RomÛ o smrti a záhrobí. Její
první ãást je vûnována specifickému pfiípa-
du obyvatelky jedné z komunit, která prav-
dûpodobnû prodûlala klinickou smrt spoje-
nou se záÏitkem „náv‰tûvy nebe“. Autor
pfiitom zaznamenává v˘razn˘ dopad jejího
svûdectví na pfiedstavy o záhrobí v obou
romsk˘ch komunitách. Druhou ãást této
sekce pak tvofií záznam pohfiebních praktik,
které jsou v˘razem pfiedstav o smrti a po-
smrtném Ïivotû, resp. o kontinuitû Ïivota.

Následující oddíly, tvofiící v jistém
smyslu tûÏi‰tû stati, jsou vûnovány specific-
kému fenoménu romské religiozity – pfiísa-
hám, jejichÏ tematizace je zpracována ve
formû struãné pfiípadové studie. Jednotlivé
druhy pfiísah jsou klasifikovány (v‰ední,
sankãní, ceremoniální, vûrnostní) a popsá-
ny, pfiiãemÏ autor nezÛstává jen u deskripce
a poukazuje na spojitost instituce pfiísah
s konceptualizací pravdy a lÏi v dan˘ch ko-
munitách a konstatuje, Ïe zatímco bez nich
by pravda mezi Romy byla „dost relativním
pojmem“ (s. 138), právû Bohem sankciono-
vané pfiísahy zde dodávají pojmu pravdy
„takfika absolutní rozmûr“ (s. 138). Z toho-
to dÛvodu autor pfiísahy chápe jako bázi so-
ciálního systému tûchto spoleãenství, pfied-
stavující „pevnou kostru partnersk˘ch
a mezilidsk˘ch vztahÛ, na niÏ se postupnû,
jako ‰lachy a svaly, napojuje v‰e ostatní“ (s.
144).

Studie Tatiany Podolinské nazvaná
„Boh medzi vojnov˘mi plotmi: NáboÏenská
polarizácia v rómskej kolónii v Plaveckom
·tvrtku“ nabízí pronikavou anal˘zu kofienÛ,
vzniku a prÛbûhu vnitfiní polarizace romské
osady a úlohy, jakou v tomto procesu sehrá-
la náboÏenská víra. Dvû znepfiátelené ãásti
romské osady v Plaveckém ·tvrtku jsou od-
dûleny plotem, kter˘ zde vyrostl poté, co
v lednu 2001 latentní konflikt mezi obûma
stranami pfierostl v otevfienou agresi. Autor-
ka z v˘zkumného materiálu vyvozuje cha-
rakteristické znaky obou znepfiátelen˘ch

ãástí osady, které oznaãuje jako „tradiãní“
(pfiíslu‰nost ke katolické církvi, pfiítomnost
prvkÛ tradiãní romské víry, niÏ‰í sociální
úroveÀ, patriarchální typ rodiny, negativní
postoj k majoritnímu obyvatelstvu) a „pro-
gresivní“ skupinu (vy‰‰í sociální úroveÀ,
pfiijímání hodnot vût‰inové spoleãnosti
a pozitivní postoj k ní, „matriarchální“ typ
rodiny, ale zejména otevfienost nov˘m ná-
boÏensk˘m proudÛm a odmítání magick˘ch
praktik a povûr, které jsou souãástí tradiãní
„romské víry“). Po otevfieném „vyhlá‰ení
války“ pfieru‰ily obû skupiny ve‰keré dosa-
vadní vztahy a vyvinuly fiadu mechanismÛ
na vymezení, obranu a ospravedlnûní auto-
nomie a správnosti názorÛ vlastní skupiny.
Jedním z takov˘ch nástrojÛ byla konverze
„progresivní“ skupiny od katolické církve
nejdfiíve ke SvûdkÛm Jehovov˘m, pozdûji
k charismatickému sboru Slovo Ïivota a na-
konec ke KfiesÈanskému sboru, coÏ byl zpÛ-
sob, jak utvrdit skupinu v pfiesvûdãení o je-
jím vy‰‰ím sociálním statusu. Tato postupná
krystalizace nového náboÏenského pfiesvûd-
ãení jedné ãásti osady zároveÀ vyhrotila
konflikt s ãástí druhou, „tradiãní“ a katolic-
kou, do podoby je‰tû ostfiej‰í. „NáboÏenská
polarizace osady“ je tak, podle autorky, „zá-
konit˘m dÛsledkem celkové polarizace
romské osady v Plaveckém ·tvrtku, probí-
hající celá desetiletí“ (s. 161).

MAREK JAKOUBEK, LENKA BUDILOVÁ

Frédéric Lenoir, 
Setkávání buddhismu 
se Západem,

Praha: Volvox Globator 2002,
342 s.

Téma buddhismu na Západû a jeho stále
vzrÛstající obliba láká mnoho souãasn˘ch
badatelÛ ke zkoumání dûjin a hledání pfiíãin
a dÛsledkÛ pronikání tohoto náboÏenství do
okcidentálního prostfiedí. V ãe‰tinû je
z tûchto pomûrnû ãetn˘ch prací dostupné
jen velmi málo. První vla‰tovkou se v tom-
to smûru stala kniha Frédérica Lenoira,
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na Slovensku“ zamûfiuje na období po naro-
zení dítûte, které je v oãích obyvatel rom-
sk˘ch osad dobou nejchoulostivûj‰í, neboÈ
dítû je bûhem nûho vystaveno pÛsobení
zl˘ch nadpfiirozen˘ch sil. V této dobû hrozí
dítûti jednak to, Ïe jej rodiãÛm jakási nega-
tivní bytost (její jméno se li‰í podle uvede-
n˘ch lokalit) vymûní za dítû ‰karedé, zlé,
nemocné apod. Tomu se dá pfiedejít fiadou
ochrann˘ch opatfiení, definitivní odvrácení
hrozby v‰ak nastává aÏ v okamÏiku, kdy je
dítû pokfitûno. Kromû v˘mûny hrozí dítûti
také magické uhranutí, které zpÛsobuje ne-
klid, nevolnost, ale mÛÏe dokonce vést aÏ
k úmrtí dítûte. Nejroz‰ífienûj‰ím prostfied-
kem léãby uhranutí je „uhlíková voda“, je-
jíÏ pouÏívání je ve slovensk˘ch romsk˘ch
osadách roz‰ífieno témûfi univerzálnû. Autor
na bohatém etnografickém materiálu doklá-
dá mnoÏství podobn˘ch i rozdíln˘ch praktik
pouÏívan˘ch na ochranu novorozencÛ v fia-
dû lokalit na Slovensku, upozorÀuje v‰ak
nejen na obdobné zvyky zaznamenané
u RomÛ bulharsk˘ch ãi polsk˘ch, ale také
na analogie tûchto povûr a magick˘ch po-
stupÛ s nimi spojen˘ch u vût‰inové spoleã-
nosti. Magická ochrana novorozence tedy
podle A. B. Manna není v˘sledkem vnitfiní-
ho v˘voje, ale spí‰e odrazem nûkolika stale-
tí vzájemného ovlivÀování mezi majoritní
populací a romsk˘mi komunitami, pfiiãemÏ
u vût‰inové spoleãnosti se od podobn˘ch
zvykÛ v posledních desetiletích postupnû
upou‰tí, zatímco spoleãenská izolace a peri-
ferní postavení vût‰iny RomÛ na Slovensku
umoÏÀuje pfietrvávání tûchto obyãejÛ jako
aktivní souãásti Ïivota. Magickou ochranu
novorozence tedy autor nepovaÏuje za spe-
cifikum romské kultury, ale za „souãást ‰ir-
‰ího evropského kulturního okruhu“ (s. 96).

Danijela Djuri‰iãová se v pfiíspûvku
„Cirkev ako iniciátorka zmien v rómskej
spoloãnosti (moÏnosti a obmedzenia): Prí-
klad z oblasti Bardejova“ vûnuje popisu zá-
kladní náboÏensko-sociální situace, pÛsobe-
ní salesiánsÛ a vztahu RomÛ k Bohu
a církvi v romské komunitû Po‰tárka v Bar-
dejovû. V lokalitû, která byla vytvofiena
v sedmdesát˘ch letech sestûhováním RomÛ
z jejich pÛvodního bydli‰tû na okraji mûsta,
dnes Ïije asi 900 osob. V‰ichni se zde hlásí
k fiímskokatolické církvi, k ostatním vyzná-

ním nemají vyhranûn˘ vztah (pouze pÛso-
bení SvûdkÛ Jehovov˘ch zde ztroskotalo,
Romové je z lokality „vyhnali“). Od deva-
desát˘ch let pÛsobí na Po‰tárce salesiáni,
ktefií se vûnují zejména práci s dûtmi a mlá-
deÏí, dospûlí k nim jasnû vymezen˘ vztah
nemají. Na závûr se autorka zam˘‰lí nad po-
tfiebou individuálního pfiístupu k fie‰ení
romské problematiky podle jednotliv˘ch lo-
kalit a nad úlohou církve v této dlouhodobé
snaze.

Pfiíspûvek Rastislava Pivonû „Negatívne
sily, niektoré ich podoby a pôsobenie
v Ïivote Rómov (Na príklade troch obcí
v okolí Hlohovca)“ je vûnován západoslo-
vensk˘m obcím Îlkovce, Leopoldov a Ma-
dunice, jejichÏ obyvatele, patfiící do skupiny
slovensk˘ch RomÛ, spojují vzájemné pfiíbu-
zenské vztahy. Autor ve zkouman˘ch loka-
litách zaznamenal prolínání víry v nadpfiiro-
zeno s jistou tendencí k racionalitû, jehoÏ
v˘sledkem je potom „praktick˘ ateismus,
kter˘ je rezignací na individuální a sociální
projevy náboÏenství“ (s. 116). V intencích
Lévy-Bruhla interpretuje chápání ne‰tûstí
a náhody v romsk˘ch osadách jako pÛsobe-
ní magick˘ch sil, pfiípadnû BoÏího hnûvu
(ten potom stíhá i v‰echny zrádce, ktefií pra-
vého Boha opustili a pfiestoupili k SvûdkÛm
Jehovov˘m). Pfiedstava zla a temn˘ch by-
tostí je spojována se Ïenami, ãasto potom se
Ïenami Neromkami, coÏ podle autora odrá-
Ïí vnímání cizího jako negativního a nebez-
peãného. Nebezpeãí a negativní síly pfied-
stavují urãité druhy zvífiat (koãka, ropucha),
osoby, které pfiicházejí ãasto do styku s po-
svátn˘m prostorem kostela ãi hfibitova, dále
pak bezhlav˘ faráfi nebo mnich. Negativní
magickou silou je nabit i urãit˘ prostor
(hfibitov) a ãas (pátek, pÛlnoc). Autor popi-
suje pfiíklady oãarování a uhranutí, stejnû
jako zpÛsoby, jak tûmto hrozbám pfiedejít ãi
je vyléãit.

StaÈ Milana Kováãe „Slnko pre spravod-
liv˘ch: PosvätnosÈ prísahy a BoÏia sankcia
medzi horehronsk˘mi Rómami z obce
Telgárt“ je anal˘zou nûkter˘ch aspektÛ reli-
giozity RomÛ ve dvou komunitách pfii obci
Telgárt, známé jinak dosud Ïiv˘mi lidov˘mi
tradicemi. Po krátk˘ch zmínkách o kaÏdo-
denní zboÏnosti nahrazující spirituální zku-
‰enosti v církevním spoleãenství spojené
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s náv‰tûvou kostela, povûreãn˘ch prakti-
kách spojen˘ch nejãastûji se zá‰kodnou ma-
gií, pfiedstavách o Bohu, jejichÏ nejcharak-
teristiãtûj‰ím rysem je jeho kaÏdodenní
pfiítomnost a chápání obydlí jako BoÏího
stánku nahrazujícího RomÛm v jistém smy-
slu kostel, následuje pasáÏ o pfiedstavách
telgártsk˘ch RomÛ o smrti a záhrobí. Její
první ãást je vûnována specifickému pfiípa-
du obyvatelky jedné z komunit, která prav-
dûpodobnû prodûlala klinickou smrt spoje-
nou se záÏitkem „náv‰tûvy nebe“. Autor
pfiitom zaznamenává v˘razn˘ dopad jejího
svûdectví na pfiedstavy o záhrobí v obou
romsk˘ch komunitách. Druhou ãást této
sekce pak tvofií záznam pohfiebních praktik,
které jsou v˘razem pfiedstav o smrti a po-
smrtném Ïivotû, resp. o kontinuitû Ïivota.

Následující oddíly, tvofiící v jistém
smyslu tûÏi‰tû stati, jsou vûnovány specific-
kému fenoménu romské religiozity – pfiísa-
hám, jejichÏ tematizace je zpracována ve
formû struãné pfiípadové studie. Jednotlivé
druhy pfiísah jsou klasifikovány (v‰ední,
sankãní, ceremoniální, vûrnostní) a popsá-
ny, pfiiãemÏ autor nezÛstává jen u deskripce
a poukazuje na spojitost instituce pfiísah
s konceptualizací pravdy a lÏi v dan˘ch ko-
munitách a konstatuje, Ïe zatímco bez nich
by pravda mezi Romy byla „dost relativním
pojmem“ (s. 138), právû Bohem sankciono-
vané pfiísahy zde dodávají pojmu pravdy
„takfika absolutní rozmûr“ (s. 138). Z toho-
to dÛvodu autor pfiísahy chápe jako bázi so-
ciálního systému tûchto spoleãenství, pfied-
stavující „pevnou kostru partnersk˘ch
a mezilidsk˘ch vztahÛ, na niÏ se postupnû,
jako ‰lachy a svaly, napojuje v‰e ostatní“ (s.
144).

Studie Tatiany Podolinské nazvaná
„Boh medzi vojnov˘mi plotmi: NáboÏenská
polarizácia v rómskej kolónii v Plaveckom
·tvrtku“ nabízí pronikavou anal˘zu kofienÛ,
vzniku a prÛbûhu vnitfiní polarizace romské
osady a úlohy, jakou v tomto procesu sehrá-
la náboÏenská víra. Dvû znepfiátelené ãásti
romské osady v Plaveckém ·tvrtku jsou od-
dûleny plotem, kter˘ zde vyrostl poté, co
v lednu 2001 latentní konflikt mezi obûma
stranami pfierostl v otevfienou agresi. Autor-
ka z v˘zkumného materiálu vyvozuje cha-
rakteristické znaky obou znepfiátelen˘ch

ãástí osady, které oznaãuje jako „tradiãní“
(pfiíslu‰nost ke katolické církvi, pfiítomnost
prvkÛ tradiãní romské víry, niÏ‰í sociální
úroveÀ, patriarchální typ rodiny, negativní
postoj k majoritnímu obyvatelstvu) a „pro-
gresivní“ skupinu (vy‰‰í sociální úroveÀ,
pfiijímání hodnot vût‰inové spoleãnosti
a pozitivní postoj k ní, „matriarchální“ typ
rodiny, ale zejména otevfienost nov˘m ná-
boÏensk˘m proudÛm a odmítání magick˘ch
praktik a povûr, které jsou souãástí tradiãní
„romské víry“). Po otevfieném „vyhlá‰ení
války“ pfieru‰ily obû skupiny ve‰keré dosa-
vadní vztahy a vyvinuly fiadu mechanismÛ
na vymezení, obranu a ospravedlnûní auto-
nomie a správnosti názorÛ vlastní skupiny.
Jedním z takov˘ch nástrojÛ byla konverze
„progresivní“ skupiny od katolické církve
nejdfiíve ke SvûdkÛm Jehovov˘m, pozdûji
k charismatickému sboru Slovo Ïivota a na-
konec ke KfiesÈanskému sboru, coÏ byl zpÛ-
sob, jak utvrdit skupinu v pfiesvûdãení o je-
jím vy‰‰ím sociálním statusu. Tato postupná
krystalizace nového náboÏenského pfiesvûd-
ãení jedné ãásti osady zároveÀ vyhrotila
konflikt s ãástí druhou, „tradiãní“ a katolic-
kou, do podoby je‰tû ostfiej‰í. „NáboÏenská
polarizace osady“ je tak, podle autorky, „zá-
konit˘m dÛsledkem celkové polarizace
romské osady v Plaveckém ·tvrtku, probí-
hající celá desetiletí“ (s. 161).

MAREK JAKOUBEK, LENKA BUDILOVÁ

Frédéric Lenoir, 
Setkávání buddhismu 
se Západem,

Praha: Volvox Globator 2002,
342 s.

Téma buddhismu na Západû a jeho stále
vzrÛstající obliba láká mnoho souãasn˘ch
badatelÛ ke zkoumání dûjin a hledání pfiíãin
a dÛsledkÛ pronikání tohoto náboÏenství do
okcidentálního prostfiedí. V ãe‰tinû je
z tûchto pomûrnû ãetn˘ch prací dostupné
jen velmi málo. První vla‰tovkou se v tom-
to smûru stala kniha Frédérica Lenoira,
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na Slovensku“ zamûfiuje na období po naro-
zení dítûte, které je v oãích obyvatel rom-
sk˘ch osad dobou nejchoulostivûj‰í, neboÈ
dítû je bûhem nûho vystaveno pÛsobení
zl˘ch nadpfiirozen˘ch sil. V této dobû hrozí
dítûti jednak to, Ïe jej rodiãÛm jakási nega-
tivní bytost (její jméno se li‰í podle uvede-
n˘ch lokalit) vymûní za dítû ‰karedé, zlé,
nemocné apod. Tomu se dá pfiedejít fiadou
ochrann˘ch opatfiení, definitivní odvrácení
hrozby v‰ak nastává aÏ v okamÏiku, kdy je
dítû pokfitûno. Kromû v˘mûny hrozí dítûti
také magické uhranutí, které zpÛsobuje ne-
klid, nevolnost, ale mÛÏe dokonce vést aÏ
k úmrtí dítûte. Nejroz‰ífienûj‰ím prostfied-
kem léãby uhranutí je „uhlíková voda“, je-
jíÏ pouÏívání je ve slovensk˘ch romsk˘ch
osadách roz‰ífieno témûfi univerzálnû. Autor
na bohatém etnografickém materiálu doklá-
dá mnoÏství podobn˘ch i rozdíln˘ch praktik
pouÏívan˘ch na ochranu novorozencÛ v fia-
dû lokalit na Slovensku, upozorÀuje v‰ak
nejen na obdobné zvyky zaznamenané
u RomÛ bulharsk˘ch ãi polsk˘ch, ale také
na analogie tûchto povûr a magick˘ch po-
stupÛ s nimi spojen˘ch u vût‰inové spoleã-
nosti. Magická ochrana novorozence tedy
podle A. B. Manna není v˘sledkem vnitfiní-
ho v˘voje, ale spí‰e odrazem nûkolika stale-
tí vzájemného ovlivÀování mezi majoritní
populací a romsk˘mi komunitami, pfiiãemÏ
u vût‰inové spoleãnosti se od podobn˘ch
zvykÛ v posledních desetiletích postupnû
upou‰tí, zatímco spoleãenská izolace a peri-
ferní postavení vût‰iny RomÛ na Slovensku
umoÏÀuje pfietrvávání tûchto obyãejÛ jako
aktivní souãásti Ïivota. Magickou ochranu
novorozence tedy autor nepovaÏuje za spe-
cifikum romské kultury, ale za „souãást ‰ir-
‰ího evropského kulturního okruhu“ (s. 96).

Danijela Djuri‰iãová se v pfiíspûvku
„Cirkev ako iniciátorka zmien v rómskej
spoloãnosti (moÏnosti a obmedzenia): Prí-
klad z oblasti Bardejova“ vûnuje popisu zá-
kladní náboÏensko-sociální situace, pÛsobe-
ní salesiánsÛ a vztahu RomÛ k Bohu
a církvi v romské komunitû Po‰tárka v Bar-
dejovû. V lokalitû, která byla vytvofiena
v sedmdesát˘ch letech sestûhováním RomÛ
z jejich pÛvodního bydli‰tû na okraji mûsta,
dnes Ïije asi 900 osob. V‰ichni se zde hlásí
k fiímskokatolické církvi, k ostatním vyzná-

ním nemají vyhranûn˘ vztah (pouze pÛso-
bení SvûdkÛ Jehovov˘ch zde ztroskotalo,
Romové je z lokality „vyhnali“). Od deva-
desát˘ch let pÛsobí na Po‰tárce salesiáni,
ktefií se vûnují zejména práci s dûtmi a mlá-
deÏí, dospûlí k nim jasnû vymezen˘ vztah
nemají. Na závûr se autorka zam˘‰lí nad po-
tfiebou individuálního pfiístupu k fie‰ení
romské problematiky podle jednotliv˘ch lo-
kalit a nad úlohou církve v této dlouhodobé
snaze.

Pfiíspûvek Rastislava Pivonû „Negatívne
sily, niektoré ich podoby a pôsobenie
v Ïivote Rómov (Na príklade troch obcí
v okolí Hlohovca)“ je vûnován západoslo-
vensk˘m obcím Îlkovce, Leopoldov a Ma-
dunice, jejichÏ obyvatele, patfiící do skupiny
slovensk˘ch RomÛ, spojují vzájemné pfiíbu-
zenské vztahy. Autor ve zkouman˘ch loka-
litách zaznamenal prolínání víry v nadpfiiro-
zeno s jistou tendencí k racionalitû, jehoÏ
v˘sledkem je potom „praktick˘ ateismus,
kter˘ je rezignací na individuální a sociální
projevy náboÏenství“ (s. 116). V intencích
Lévy-Bruhla interpretuje chápání ne‰tûstí
a náhody v romsk˘ch osadách jako pÛsobe-
ní magick˘ch sil, pfiípadnû BoÏího hnûvu
(ten potom stíhá i v‰echny zrádce, ktefií pra-
vého Boha opustili a pfiestoupili k SvûdkÛm
Jehovov˘m). Pfiedstava zla a temn˘ch by-
tostí je spojována se Ïenami, ãasto potom se
Ïenami Neromkami, coÏ podle autora odrá-
Ïí vnímání cizího jako negativního a nebez-
peãného. Nebezpeãí a negativní síly pfied-
stavují urãité druhy zvífiat (koãka, ropucha),
osoby, které pfiicházejí ãasto do styku s po-
svátn˘m prostorem kostela ãi hfibitova, dále
pak bezhlav˘ faráfi nebo mnich. Negativní
magickou silou je nabit i urãit˘ prostor
(hfibitov) a ãas (pátek, pÛlnoc). Autor popi-
suje pfiíklady oãarování a uhranutí, stejnû
jako zpÛsoby, jak tûmto hrozbám pfiedejít ãi
je vyléãit.

StaÈ Milana Kováãe „Slnko pre spravod-
liv˘ch: PosvätnosÈ prísahy a BoÏia sankcia
medzi horehronsk˘mi Rómami z obce
Telgárt“ je anal˘zou nûkter˘ch aspektÛ reli-
giozity RomÛ ve dvou komunitách pfii obci
Telgárt, známé jinak dosud Ïiv˘mi lidov˘mi
tradicemi. Po krátk˘ch zmínkách o kaÏdo-
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