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* Úvod

Projekt My a naša história! predstavoval pre naše komunitné centrá veľkú príležitosť veno-

vať sa mládeži trochu inak. Odtrhli sme sa od prítomnosti a bežných tém a namierili sme 

do minulosti. Ku koreňom. Táto cesta nebola jednoduchá. Znamenala pre mládež pravidel-

né stretnutia, absolvovanie vzdelávania k metodike výskumu, k natáčaniu videí i k míľni-

kom 20. storočia, nehovoriac o náročnom hľadaní pamätníkov. Mládež zo segregovaných 

rómskych osád i mestských štvrtí sa začala pýtať. Pýtala sa rodinných príslušníkov, pýtala 

sa Rómov, pýtala sa majority a počúvala skutočné príbehy. Nie poučky z učebníc, nie učiteľ-

ku v triede, ale spomienky. Dejepis sa skladá zo spomienok a tak sa nám pomaly odhaľovali 

dejiny území, na ktorom deti žijú. Príbehy, ktoré by sa asi nikdy nezachovali, zabudlo by sa 

na ne. A čo je dôležité, sú to rómske spomienky, je to pre majoritu pohľad z tej druhej strany, 

na ktorú sa málo pýtame. 

Do  projektu sa zapojili komunitné centrá organizácie Človek v  ohrození, n.  o., konkrétne 

v mestách Spišské Podhradie/Roškovce i Plavecký Štvrtok a organizácie DROM, romské 

středisko, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, klub BRÁNA. Mládež zozbierala spolu 

24 rozhovorov, ktoré nahrávala buď na video alebo diktafón. Obe krajiny vydali správu aj 

s prepismi rozhovorov. Obe správy sme navzájom porovnali a z množstva dát sme vybrali 

tie, ktoré odpovedali na naše otázky.

V tejto komparatívnej správe porovnávame výpovede českých a slovenských pamätníkov 

udalostí 20. storočia. Pre ľahšie poňatie témy, sme toto obdobie rozdelili na dve časti, a to 

na obdobie pred a počas druhej svetovej vojny a na obdobie komunizmu. V oboch častiach 

nás zaujímalo:

• ako si pamätníci spomínajú na jednotlivé obdobia, 

• ako žili Rómovia v tom období a 

• aké boli vzťahy medzi Rómami a majoritou v danom období. 

Výpovede pamätníkov sú si navzájom podobné, odlišujú sa v bodoch, ktoré rozoberáme 

v tejto správe. Ku každému zisteniu dokladáme konkrétne vyjadrenia pamätníkov z Čiech 

i zo Slovenska. Vo svojich rukách, ale nedržíte akademickú správu, skôr je to súbor rozho-

vorov, ktoré zozbierala mládež od obyvateľov územia, na ktorom žijú. Predstavujeme vám 

životy ľudí na území Čiech a Slovenska v rokoch 1939 – 1989. 
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Súčasťou komparatívnej správy je aj DVD, na  ktorom nájdete krátke video – zostrih vý-

povedí, všetky video rozhovory a obe správy za Slovensko a Česko. Pre tých, ktorých táto 

téma zaujíma hlbšie, pripravujeme webovú stránku s  fotografiami, správami, článkami 

a príspevkami mládeže.

Naše veľké a  úprimné poďakovanie patrí všetkým pamätníkom, ktorí sa s  nami podelili 

o svoje spomienky.
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1. Rómovia v prvej polovici 
20. storočia

V  prvej polovici minulého storočia pokladali rasistické teórie Rómov za  menejcenných 

a  parazitujúcich obyvateľov štátu. Norimberské rasové zákony o  ríšskom občianstve 

a ochrane nemeckej krvi a cti vydané v roku 1935 v Nemecku a na ne nadväzujúca vyhláška 

o klasifikácii „Cigánov“ deklarovala prístup štátu. Rómom boli odoprené občianske práva, 

boli zbavení občianstva, a bolo zakázané uzatvárať sobáše či mať pohlavný styk medzi Ró-

mami a  nemeckými „Árijcami“. Ríšsky vodca SS Heinrich Himmler v  roku 1940 nariadil 

prvé transporty Rómov do  koncentračných táborov. Tam boli využívaní pre potreby ne-

meckého zbrojného priemyslu a násilne sterilizovaní. 

Od roku 1942 sa deportácie zintenzívnili najmä do špeciálneho „cigánskeho 

koncentračného tábora“ v Osvienčime – Auschwitz II. – Birkenau.

Odev väzňov bol označený čiernym trojuholníkom a na predlaktie im bolo vytetované číslo 

a písmeno Z (nem. Zigeuner). Táborom prešlo viac ako 22 000 európskych Rómov, pričom 

vyše 19 000 z nich tu našlo svoju smrť. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahy-

nulo asi 300 tisíc európskych Rómov.

1.1. Prehľad dejín v SR 1939 – 1945

s p r a c o v a l : 
Č l o v e k  v   o h r o z e n í ,  n .  o . 
K o m u n i t n é  c e n t r á  S p i š s k é  p o d h r a d i e / R o š k o v c e ,  P l a v e c k ý 
Š t v r t o k

Hoci k masovým transportom do koncentračných táborov z územia tzv. slovenského štátu 

nedošlo, rómske obyvateľstvo bolo perzekuované, terorizované a likvidované. Na základe 

Branného zákona z roku 1940 boli Rómovia, spolu s Židmi, zbavení možnosti stať sa prísluš-

níkmi brannej moci, pretože ako „nespoľahlivým“ im nesmeli byť zverené zbrane. Aktívnu 

vojenskú službu potom vykonávali v špeciálne zriadenom VI. prápore Pracovného zboru 

Ministerstva národnej obrany, kde vykonávali zemné a pomocné stavebné práce. 
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Situácia sa vyostrila po politických zmenách v roku 1944. Pristúpilo sa i k deportáciám Ró-

mov do koncentračných táborov najmä z východu a juhu Slovenska. Odhaduje sa, že z úze-

mia vtedajšieho Maďarska, vrátane slovenských území zabratých Viedenskou arbitrážou, 

bolo deportovaných asi 25 000 – 30 000 rómskych mužov a žien. Pričom z okupovaných 

území východného Slovenska boli Rómovia sústreďovaní do  Košíc a  odtiaľ deportovaní 

do Komárna. Z Komárna potom boli vypravované vlaky do koncentračného tábora v Da-

chau a odtiaľ do iných koncentračných táborov.

V čase obdobia slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 boli na našom území 

perzekuované dve skupiny obyvateľov a to Židia a Rómovia. Pre židovské oby-

vateľstvo boli zriadené getá a koncentračné tábory a pre rómske obyvateľstvo 

slovenská vláda zriaďovala pracovné útvary. 

V apríli 1941 vydalo Ministerstvo vnútra vyhlášku „o úprave niektorých pomerov Cigánov“. 

Výrazne ovplyvnila život celej rómskej populácie. Olašským Rómom boli im odobraté 

kone a vozy a bolo im zakázané kočovať. Rómovia s usadlým spôsobom života boli po-

vinní odstrániť svoje obydlia od štátnych alebo miestnych ciest a umiestniť ich oddelene 

od  obce, často vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov, ba i  v  lese. Rómom bolo zakáza-

né cestovať verejnými dopravnými prostriedkami, nesmeli vstupovať na verejné miesta 

(do kín, do parkov), do miest a obcí smeli vstupovať len vo vymedzené dni a hodiny, ne-

smeli vlastniť psov. Opakovane boli vystavení ponižujúcim telesným prehliadkam a  ich 

osady nočným raziám.

P R A C O V N É  Ú T V A R Y

Základnou legislatívnou normou sa pre nariadenie zriaďovania pracovných útvarov na na-

šom území stala vyhláška Ministerstva vnútra č. 137/1941 Úradných. novín z 2. apríla 1941, 

vypravovaného v súčinnosti s Ministerstvom národnej obrany.

Cieľom pracovných táborov bolo sústreďovať, zadržiavať, prevychovať a hospodársky vyu-

žívať tzv. asociálne živly a Cigánov. Vyznačovali sa masovou koncentráciou väzňov, najmä 

mužov a ich následným využívaním na fyzicky najnamáhavejšie práce spojené s výstavbou 

železníc, vodných nádrží, regulácii riek, atď. Útvary vznikali na celom území vtedajšieho 

štátu, prvé v roku 1941 v Očovej, Moste na Ostrove a horárni Trnava. Tie boli po niekoľkých 

mesiacoch existencie rozpustené. 

Na východnom Slovensku vznikol komplex pracovných útvarov v Hanušovciach nad Top-

ľou, pod hospodársku správu v Hanušovciach nad Topľou patril aj pracovný útvar v Jara-

bej, kde zaradenci budovali štátnu cestu Čertovica – Mýto pod Ďumbierom. Ďalšie pracov-

né tábory boli v Bystrom, pod vrchom Petič a Nižnom Hrabovci. Na východnom Slovensku 
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Rómovia budovali železničnú trať Prešov – Strážske. Najväčším pracovným útvarom, v kto-

rom zaradenci pracovali na stavbe vodného diela bol v prevádzke v rokoch 1942 – 1944 bol 

tábor v Dubnici nad Váhom. V Ilave zriadili dočasný pracovný útvar v roku 1943. 

Na strednom Slovensku bol zriadený pracovný útvar v Revúcej. Posledným väčším pra-

covným útvarom bolo Ústie nad Oravou, kde sa rómski zaradenci podieľali na prácach bu-

dovania Oravskej priehrady.

Pracovný tábor v Dubnici nad Váhom bol v roku 1944 premenený na „zaisťovací 

tábor“, v ktorom boli sústreďované aj rómske ženy a deti.

Podmienky boli mimoriadne tvrdé a vo februári 1945 vypukla v tábore epidémia škvrnitého 

týfusu, zomierali predovšetkým deti a starí ľudia. Dňa 23. februára 1945, pod zámienkou 

prepravy do nemocnice, naložili chorých na nákladné auto a odviezli do areálu miestnej 

zbrojovky, kde ich brutálne povraždili. V masovom hrobe bolo pochovaných 26 mŕtvych.

Vzťah slovenského obyvateľstva k Rómom nebol všade rovnaký: v niektorých lokalitách, 

kde boli dobré vzťahy, sa obyvatelia Rómov zastali a nedovolili, aby boli odvlečení do pra-

covných táborov. Stačilo, že sa zaručili, že Rómovia pre nich pracujú napr. pri pasení, 

na poli. Podobne to bolo i pri dodržiavaní predpisu o odstránení rómskych osád a obydlí: 

vo viacerých lokalitách ich ponechali so zdôvodnením, že na ich likvidáciu nemajú peňažné 

prostriedky. Od  jesene 1944 do  jari 1945 uskutočnili špeciálne jednotky SS na viacerých 

miestach Slovenska masové popravy rómskeho obyvateľstva so zámienkou podozrenia zo 

spolupráce s  partizánmi. Známe sú prípady z  týchto miest a  obcí s  počtom obyvateľov: 

Valaská Bela (13), Žiar nad Hronom (23), Jastraba (4), Lutila (46), Čierny Balog (60), Kru-

pina (34), Tisovec (48), llija pri Banskej Štiavnici (111), Detva (4), Dúbravy (15), Hriňová (2), 

Slatina (59), Trhové Mýto Topoľníky (60). Rómovia boli popravovaní vo Svätom Kríži nad 

Hronom, v Motyčkách – osade Štubňa v Kremničke, Nemeckej, Kováčovej a na židovskom 

cintoríne vo Zvolene. 

V obciach Ilija, Tisovec a Dúbravy boli postavené pamätníky na počesť padlých v druhej 

svetovej vojne, informácia, že išlo o  rómske obete, na  nich nie je uvedená. V  roku 1995 

miestna samospráva odhalila pamätník pripomínajúci zavraždené rómske obete v  Čier-

nom Balogu.1

1 ŠUVADA, M. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava: POMS, 2015.
 Mann, A. B.: Rómsky dejepis, Kalligram, 2001.
 KUMANOVÁ, Z. Základné fakty o holokauste Rómov na Slovensku. [online] Dostupné 

na <www.rusyn.sk>
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1.2. Přehled dějinných událostí 
v ČR 1939 – 1945

s p r a c o v a l :

D R O M ,  r o m s k é  s t ř e d i s k o

N í z k o p r a h o v é  z a ř í z e n í  p r o  d ě t i  a   m l á d e ž ,  k l u b  B R Á N A

Postavení Romů na  území dnešní České republiky bylo problematické již v  době první 

Československé republiky. Romové žili usedlým, ale i kočovným způsobem života. V roce 

1927 byl vyhlášen Zákon o potulných Cikánech, jehož účelem byla snaha o asimilaci Romů. 

Zásadní význam se připisoval řádně vedené evidenci Romů, resp. soupisům všech kočov-

níků, mezi něž se počítali i Romové polousedlí (tedy ti, kteří se přes zimu zdržovali na stá-

lém místě, nicméně během sezóny cestovali za prací). 

Na  základě Zákona o  potulných Cikánech došlo v  období mezi červnem 1928 a  srpnem 

1929 k prvnímu soupisu Romů. Téměř čtyřiceti tisícům Romů starších čtrnácti let, kteří byli 

zaevidováni, byla následně vystavena tzv. cikánská legitimace. Ta sloužila jako náhrada 

občanského průkazu.

Na území České republiky byl od roku 1939 vyhlášen Protektorát Čech a Moravy, v jehož 

čele stál od srpna 1941 Reinhard Heydrich, který byl známý svým nevšedním zájmem o et-

nická specifika na obsazených územích.

Na  sklonku roku 1939 nařídilo protektorátní ministerstvo vnitra svým oběžníkem všem 

podřízeným úřadům, aby Romy vyzvaly k okamžitému usazení, na něž byla určena dvoumě-

síční lhůta. Ti z nich, kteří se nařízení nepodřídili, byli umísťováni do kárných pracovních 

táborů – Romové z Čech do tábora v Letech u Písku, moravští Romové pak do Hodonína 

u Kunštátu. 

V  březnu 1942 bylo vydáno nařízení o  preventivním potírání zločinnosti, podle kterého 

mohli být lidé, jejichž chování natolik vybočovalo, že se jimi společnost cítila být ohrože-

na, označeni za tzv. asociály a preventivně uvězněni, aniž spáchali nějaký kriminální čin. 

Záminkou pro zatčení mohl být pouhý fakt, že byli přistiženi mimo své úředně uznané byd-

liště. Mezi asociály byli zařazováni také Romové. Na základě tohoto nařízení byly tábory 

v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu změněny na tábory sběrné. 
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V létě 1942 vydala protektorátní policie výnos o potírání cikánského zlořádu, 

tedy opatření zaměřené již výhradně na Romy. Byl proveden soupis všech 

Romů a rovněž romských míšenců. Nebral se při tom ohled na způsob života, 

zda dotyční kočují nebo žijí usedle, nakolik jsou začleněni do většinové společ-

nosti. Rozhodující byl etnický původ. Napočteno bylo zhruba šest a půl tisíce 

Romů a romských míšenců. 

Tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu se změnily na tzv. cikánské tábory a zača-

ly sloužit ke shromažďování romských rodin. V obou táborech byla překročena ubytovací 

kapacita a nebyly tam řádné hygienické podmínky. Rodiny byly rozděleny. Všichni muse-

li pracovat v  kamenolomech, lesech nebo na  stavbě silnic. V  táboře propukla epidemie 

břišního a  skvrnitého tyfu. V  období mezi dubnem 1942 a  únorem 1944 bylo vypraveno 

14 transportů do Auschwitzu. Směrovali hlavně do tamního koncentračního a cikánského 

tábora v Auschwitz II – Birkenau. Po válce se odhady počtu přeživších Romů na území 

dnešní ČR pohybovaly řádově mezi 600 a 1000.2 

2. Komparácia výpovedí 
pamätníkov na Slovensku 
a v Českej republike, 
1939 – 1945

Udalosti z prvej polovice 20. storočia sa vo výpovediach pamätníkov na Slovensku a v Če-

chách zásadne líšia najmä v bodoch:

• počet odvedených Rómov do pracovných táborov a počet obetí

• v spôsobe života Rómov na Slovensku a v Čechách 

Podobnosti nachádzame vo vzťahoch majoritného obyvateľstva k Rómom a opačne. Pocity 

strachu a ukrývanie sa pred vojakmi nachádzame vo všetkých výpovediach z oboch kra-

jín. Zaujímavým zistením je hlavne miera vplyvu predstaviteľov miest a obcí na Slovensku, 

ktorí ako to vyzerá, mali zásadné slovo vo veci odvedenia rómskych obyvateľov do pracov-

2 Tato kapitola byla zpracována na základě článku prof. PhDr. Ctibora Nečase a Mgr. Marty 
Miklušákovej „Historie Romů na území České republiky“, který je dostupný na http://romove.
radio.cz/cz/clanek/18785
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ných táborov alebo na front. Mnoho pamätníkov zo Slovenska vypovedá o svojej záchrane 

práve vďaka richtárom, starostom a komisárom. Situácia za Protektoriátu Čiech a Moravy 

však pôsobí inak. Napriek tomu, že návrhy na zaradenie osôb do „karných pracovných tá-

borov“ zostavovalo podobne predstavenstvo obce3, počet odvedených osôb bol vyšší ako 

na území východného Slovenska. A to napriek výpovediam pamätníkov o snahe miestneho 

obyvateľstva im pomôcť. 

Predpokladáme teda, že tlak na predstavenstvo v Čechách bol vyšší. Túto situáciu vysvet-

ľuje jeden z pamätníkov z Plaveckého Štvrtku, tým že Tiso ako kňaz, odmietol posielať Ró-

mov do táborov lebo boli katolíci. V publikácii Rómovia a druhá svetová vojna, ktorú vydala 

Nadácia Milana Šimečku (2006) sa dôvody prečo Rómov na Slovensku nepostihla genocí-

da tak ako v Čechách, uvádzajú v prvom rade ako ekonomické. 

Rómovia na  Slovensku žili dve, tri storočia usadlým spôsobom života. Podľa štatistiky 

z roku 1927 tu žilo 60 315 Rómov, z toho 1877 kočovalo. 

Rómovia vykonávali pre gazdov – gadžov, dôležité služby, za ktoré dostávali odmenu v na-

turáliách. Už na  začiatku slovenského štátu vychádzali proticigánske vyhlášky, ale i  tie 

robili rozdiely medzi Cigánmi a  osobami žijúcimi usporiadaným občianskym životom.4 

Teda hlavným ukazovateľom bol spôsob života. To u  slovenských Rómov predstavovalo 

zväčša usadlí spôsob života a výpomoc majoritnej spoločnosti s prácami. V Čechách veľká 

časť rómskeho obyvateľstva žila kočovným spôsobom života, keďže sa presúvali za  prá-

cou. Z výpovedí usudzujeme, že miera „zžitia“ sa s dedinou či mestom mala veľký vplyv 

na  osudy Rómov v  tomto období. I  keď po  potlačení Slovenského Národného Povstania 

počet perzekúcii voči Rómom narástol. Osady boli zničené, ich obyvatelia sa museli sťaho-

vať niekoľko km za dedinu, až do lesov. Strach obyvateľov Slovenska narástol. Rómovia boli 

obvinení z partizánstva a opatrenia voči nim sa stali tvrdšími. Napriek tomu miera perze-

kúcii nedosiahla rozsah genocídy v Českej republike, i keď sa dá predpokladať, že i to bolo 

len otázkou času.

Ďalším zaujímavým zistením je, že pamätníci z Čiech i Slovenska vypovedajú o vzťahoch 

medzi majoritou a rómskym obyvateľstvom v čase pred i počas vojny, pozitívne. Navzájom 

si obe skupiny pomáhali a  nikto si nespomína na  nejaké konflikty medzi obyvateľstvom 

dediny či mesta a rómskym obyvateľstvom. Výpovede sa nelíšia ani u nerómskych pamät-

níkov, ktorí boli súčasťou nášho dotazovania.

3 Horváthova, J. 2002. Kapitoly z dejin Romú. Člověk v tísni. Lidové noviny. 2002.
4 Rómovia a druhá svetová vojna. Čítanka. 2006. Nadácia Milana Šimečku, Bratislava. 2006



― 13 ―

2.1. Výpovede pamätníkov – 
Pracovné tábory a ich obete

B r n o  Č R

Karel Landori: 

„Děda i starší bratr od mámy padli jako partyzáni ve válce a babička zůstala 

sama bez chlapa, tak šla ke své mámě – byla to nějaká osada na Slovensku, 

říká se tomu Vondrišky (Vondrišel – bývala nemecká obec, dnešné Nálepkovo 

pozn. autora), je to někde u Spišské Nové Vsi, tak tam se Cikáni moc netlačili 

k partyzánům, oni byli taková tichá voda“ 

(…) „Děda padl ve válce. On se dal k partyzánům, šli tam nějak večer a někdo je udal. Nevím 

kdo. Pak je všechny postříleli. Máma mi pak říkala, že tam v té osadě, jak pocházel děda, já 

už nevím, jak se to jmenuje, tak tam nebyli žádní Cikáni jen 5 bratrů, těchto Tolvajů. A oni 

všichni šli k těm partyzánům a všichni tam umřeli.“ 

Anton Lagryn: 

„Tátovy rodiče zahynuli v Letech, táta šel do Osvětimi a vrátil se jako jediný 

z celý rodiny.“ (…) „Táta i máma se vrátili z koncentráků. Máma byla v Ra-

vensbrucku u Baltu, tam je osvobodili Rusi. Tátu zas Američani někde v Bavor-

sku. To bylo pár měsíců před koncem války. Tak je dali trochu dokopy, protože 

oni utekli z pochodu smrti. Pak jim řekli, kdo chce, může od Ameriky, kdo chce 

zůstat tady, musí bojovat, tam je ještě Němec. Tak se z nich stali zahraniční 

vojáci. Přijeli do Sušic s armádou. Ještě roky měl tu uniformu doma.“ 

„Náš rod byl domíchanej – Židi, Komedianti, Sinti. To jsou nejlepší rody, vždy z toho vzejde 

něco. Ale tátovi na to všechno přišli, když ho dávali do lágru, že měl babičku židovku.“ (…) 

„V koncentráku mi taky zahynuli 4 sourozenci – nejmladší měl 4.“

Boženka Horváthová: „Členové rodiny z otcovy strany byli partyzáni. Táta byl v koncentrá-

ku v Polsku. Blíže neidentifikovaný mužský příbuzný ze strany otce vyhodil v jedné osadě 

do vzduchu německý vlak a potom gestapo a Němci hledali celou rodinu. A protože táta 

byl muzikant a hrával v Krompachoch na nádraží, tak ho lidi znali, a tak ho vzali. Byl tam 
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asi 2 roky.“ (…) „Táta když se napil, tak zpíval ruské písničky Kaťušu a tak. A říkal, že nikdy 

nesmíme být s nikým jiným, jen s Rusama.“

Karel Holomek: „Z války si pamatuji období, když procházela fronta. V naší vesnici byla část 

německé armády. Mně bylo asi 7 let. Někdy jsem chodil do školy, někdy ne, protože na mně 

a na sestru byl vypsanej transport do koncentračního tábora, ale maminka s námi do toho 

transportu nešla a musela nás skrývat.“ (…) „V roce 1939 můj táta musel zmizet, protože 

on už měl ukončenou Karlovu univerzitu, byl právník. V koncentráku by skončil jako první, 

protože německé teorie mluvili o tom, že Cikáni jsou podřadná rasa a nemůže být mezi nimi 

vzdělanec. Tak táta utekl na Slovensko a tam se pohyboval v různých romských osadách 

a různých místech. My jsme zůstali s tou maminkou.“ (…) „V době, kdy přišli četníci a od-

váželi Romy do transportu, tak moje babička ležela v posteli a měla černé neštovice. Oni 

všichni řekli – nechte ji tady, ona stejně umře – a četníci jí tam nechali. Babička tam zůstala 

a oni všichni museli do koncentráku. 

Těch Holomků zemřelo v koncentráku asi na 600. Je tam teda děda, tětičky, 

strýcové … Dva moji strýcové někdy v roce 1944 utekli z Osvětimi, ale chytli je 

a zabili je. Tak ta moje rodina skončila v koncentráku. Zachránil se jenom můj 

táta, který se pak vrátil z toho Slovenska a ta babička, která měla ty černé 

neštovice a dostala se z toho.“ 

(…) „Traduje se, že Československo bylo nejdemokratickejší zemí v Evropě v meziválečním 

období a přeci tady vznikl zákon proti „cikánskému zlořádu“ z roku 1928. Tento zákon vedl 

k cikánským legitimacím, které byly velmi diskriminační. Když měl někdo takovou legitima-

ci, tak se na něho pohlíželo špatně. Hořkou pilulkou na tom bylo to, že cikánskou legitimaci 

měl i můj táta, student na Karlově Univerzitě. Také ji měl můj dědeček, pak další člen rodiny, 

který byl učitelem, také vysokoškolák. Když přišel rok 1939, tak na  základě těchto legiti-

mací měli Němci statistiku o tom, kdo všechno musí jít do koncentráku. Tímto způsobem 

přispěly tyto zákony k tomu, aby proběhl romský holokaust. To byla genocída – z cca 7000 

lidí se po  válce vrátilo ani ne 500 lidí. To je naprostá likvidace.“ (…) „Ve  Svazu Cikánů – 

Romů jsme měli člověka, který se jmenoval Schubert, on se z toho koncentráku vrátil a ten 

nám vykládal některé příhody. Mimo jiné i tu příhodu o tom, jak ti moji dva strýcové utekli. 

On pracoval v koncentračních sběrných táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštá-

tu – tam se pracovalo na cestách, v závodech, které Němci měli na svoje obranné účely. 

Z obou táborů pak v určitých skupinkách poslali lidi do koncentráku do Osvětimi. V noci 

z 1. na 2. srpna se v Osvětimi selektovalo – mladí chlapi, kteří byli práce schopní na jednu 

stranu a staří lidi a ženy, děti, šli bokem, což bylo asi 3000 lidí, byli převáženi do Osvětimi 

do židovského tábora, kde byli pece a tam byli zavražděni. Byli to Romové čeští, němečtí, 
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moravští, belgičtí, holandští. Slovenští Romové nešli do transportů, ty by to čekalo až pak, 

kdyby Němci vyhráli.“ 

Gejza Horváth: „U nás v té vesnici Kolínovce Romové byli partizáni. Dali se k partizánům 

a bojovali proti gardistům, proti Němcům a někteří Romové byli na výstrahu popraveni. Ale 

ti lidé, kteří to přežili, tak byli poznamenáni – například jeden neměl nohu, nebo ruku, nebo 

měli následky na celý život. Těch lidí bylo moc. 

Oni byli omezení po zdravotní stránce, ale ve vesnici i v osadě u Romů byli velmi považo-

váni a byli to velké osobnosti. Pamatuju si jednoho, kterému říkali Cicák, byl to synovec mé 

babičky. On vyhodil most i s vlakem a u toho mu to utrhlo nohu. On se dostal zpět k Romům 

a přežil to. Na koni vždy přišel až do místnosti a varoval Romy, že se mají schovat apod.“ (…) 

„Odvedený do lágru byl mé manželky otec. Z máminé strany to byl její bratranec, který byl 

v koncentráku. V té době to byli ještě celkem mladí lidi. Říkali mu Ginzer. Byl to velký party-

zán. Chytli ho a byl někde v lágru. Konkrétně si nevzpomenu, byl jsem malý.“

Čeněk Růžička: 

„Narodil jsem se romským rodičům, oba prošli nacistickými koncentračními 

tábory. Otec 4,5 roků a matka 4 roky. 

V cikánském táboře Lety 

u Písku byly ženy nuceně 

drženy odděleně od svých 

dětí. O děti se často nikdo 

nepostaral. (Z vyprávění 

Čeňka Růžičky)

V době, kdy šli do koncentráků – maminka do Let u Písku, tak tím to začínalo. Tatínek nešel - 

toho zatkli s kočovným vozem přímo na silnici a v sudetech, kde začaly platit říšské zákony, 

tzn. že můj tatínek se svou manželkou dvěma dětma a větší rodinou byli zatčeni v sudetech 

a asi tak na 4 – 5 měsíců šel přímo do Osvětimi. (…) To měli takovou fintu. No tak doktor ma-
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minku prohlídl, ona se vrátila na ten bordelplac, to byly takové dřevené budky 3 x 3 metry 

a uprostřed plac. Tam se dozorce ptala, že kde je to dítě? A on jí to řekl a ona se obořila. Tak 

on nemeškal a zmlátil jí holí tak, že tam zůstala ležet. Rodina ji pak odtam odvedla.“ 

(…) „Ztratil jsem nevlastního sourozence a  dědu v  Letech u  Písku a  ze strany maminky 

jsem ztratil celý rod, vrátila se jen maminka. To bylo její obrovské trauma, že byla sama. 

Z tátovýho rodu se vrátili tři bratři.“

Ignác Zíma: 

„Před válkou jsme čekali, protože na Moravě už to probíhalo, to odvádění 

do koncentráku. A to se čekalo, že to bude i na Slovensku. Ale Tiso s Hitlerem 

spolupracoval a řekl, že on si s Cikány udělá pořádek. Proto jich tolik na Slo-

vensku neodváděli. Teta mé ženy Danielová byla odvedena a přežila to, protože 

byla pěkná a zpívala a tancovala. Ale nechala tam muže a 6 dětí. 

Oni ji tam potom zaměstnali v kuchyni. Když přišla a povídala nám, co tam prožívala. Ona 

si z té kuchyně mohla občas nějaký kousek vzít, a když to chtěl podat těm svým dětem, tak 

nesměla. To bylo pro ni utrpení. Vždycky jsme plakali všichni, když nám to povídala. Teta 

k nám po válce chodila a pomáhala nám a často za námi jezdila a hodně jsme vzpomínali, 

jaké to tam bylo všecko.“ 

(…) „Hlavně na Slovensku Tiso zařídil, že Romy vzali do pracovních táborů 

a tam ti kteří nechteli dělat byli bičováni. A na Moravě a v Čechách byli taky pra-

covní tábory, ale prakticky to byly předběžné koncentráky.“ (…) 

„Díky povídání rodičů jsem si informace doplnil. Jedna paní mi vykládala, že měla v kon-

centráku s sebou dítě, které bylo nemocné a ona ho chtěla zachránit, a že ten SSák to děcko 

vzal a hodil ho do ohně.“ (…) „Byli jsme v tom Polsku v té Osvětimi a když jsem viděl tu ply-

novou místnost a ukazovali nám tu pec a ukazovali to množství těch vlasů a zubů. Romáci 

s sebou nerozlučně měli housle a hudební nástroje, ale toho tam nebyl ani kousek, to jim 

zabavili. A když dnes někdo pochybuje o tom, že žádný holokaust nebyl, tak to mě strašně 

irituje.“

S l o v e n s k o

Mária Holubová (Spišské Podhradie):

Denis: Čo vám rozprávali vaša mama a otec o vojne?
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Maria: „Tak to nebolo dobre lebo strieľali na ľudí, Rómov, židov strieľali, ty si myslíš, že čo to 

bolo dávali ich do vagónov a odniesli ich preč, môj otec bol tiež, ale ušiel z koncentračného 

tábora, tu neďaleko Strečna. Bol tam môj otec a ušiel odtiaľ preč, prišiel domov. Mama nám 

o tom rozprávala, ja sa nepamätám na to, prišiel domov, potom prišli za ním Nemci, hľadali 

ho a otec bol skrytý v pivnici.“

Karol Jaslo (Spišské Podhradie, Krompachy): (…) „to bolo tak, vysvetlím, to môj otec mi 

rozprával, že bol v koncentračnom tábore. Môj otec tam bol 12 mesiacov, rok. Hovoril, že 

tam prežil mučenie, musel pracovať za chlieb a za malú misku polievky, doslova za suchý 

chlieb a vodu… a také veci. 

(…) Mamu nezobrali, ona ostala doma, starala sa o nás všetkých. A on mi hovoril čo všetko 

prežil, aké strašné skúsenosti tam mal, keby môj otec neušiel tak možno by ho zastrelili.“

Kristián: „Ako ste sa cítil, keď vám to rozprával váš otec?“

Karol: „Veľmi zle som sa cítil, vieš ako to je, keď ti rozpráva otec čo prežil, chcelo sa nám 

plakať. Nemci ich strážili s puškami a pištoľami, mučili ich Rómov aj gadžov. Všetkých. (…) 

Môj otec mal 43, 42 rokov, keď ho odviedli na nútené prace do tábora.“

Margita Maľarová (Doľany – Roškovce): (…) „Nemci tu boli, aj Rusi aj partizáni tu boli. Otec 

tu nebol, bol v koncentráku (rozumej pracovný tábor). No a mama chodili k nemu na náv-

števu. No a inak, keď sa skončila vojna, tak prišli otec domov.“

Denis: „Otec bol v koncentráku?

Margita: „Otec bol vo vojne.“

Denis: „Keď sa vrátil, hovoril niečo?“

Margita: „No, že ťažko bolo, lebo tam strieľali a tak.“

Denis: „Aj otec strieľal?“

Margita: „Áno. Raz ich Nemec postavil k domu a chcel ho zastreliť. Kebyže ho predseda 

nezastaví, bol by ho zastrelil. Predseda býval tu v tomto dome (teraz komunitné centrum). 

A inak sa nepamätám, lebo to už toľko rokov je.“
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Martina Tulejová (Doľany – Roškovce)

Denis: „Nikto nespomínal, že by niekto bol v tábore? Brali mužov do tábora?“

Martina: „Ani nie. Možno by svokor vedel, ale ja si na nič nespomínam.“

Emília Sláviková (Smižany): (…) „Cez vojnu boli poskrývaní Cigáni, lebo sa báli. Mali v lese 

také bunkre, keď išla fronta, tak oni sa báli. Lenže nikto im neublížil. Aj ten komisár, on sa 

zastával, keď niečo bolo. Nebolo vidno, že by bol niekto prenasledovaný alebo toto. (…) 

Do táborov zo Smižian nikoho nebrali. Odniekiaľ brali, ale zdá sa mi že od Gelnice boli braní 

Cigáni. 

Ale tuto neviem. V Iliašovciach Cigáni neboli, v Odoríne neboli, v Smižanoch boli. (…) Dvaja 

z Kokyovcov boli partizáni, čo boli na vojne. Jak prišli z kasárni, tak šli rovno za partizánov. 

Ale chlapi sa smiali, že sa skrývali. Ale Cigáni neboli vyznamenaní, ale boli aj vojaci. Niekto-

rých po vojne brali do Ruska.“

Antón Hockicko (Spišské Podhradie): „Tu neviem, že by brali Rómov. A z okolia tiež ne-

viem. Lebo brali Židov. 

Nemci zbúrali synagógy v Levoči, v Poprade tam z nej spravili tlačiareň, tá naša tu ostala 

lebo z nej spravili sklad munície cez vojnu. Tá bola po vrch napchatá muníciou. Tam jedna 

bomba spadnúť, tak Podhradie neexistuje. A po vojne tam bol sklad textilu. Preto sa zacho-

vala.“

p.  Horváth (Levočské Lúky): „Mal som 6 rokov. Aj na  to si dobre pamätám, chodil som 

do školy a nášho otca zobrali gardisti do tábora. Do tábora pri Michalovciach, Veľké Malti-

ce. Celý čas bol tam. Prišiel domov, zodraté nohy. 6 mesiacov sme žili tak bez koruny, bez 

neho. Naša nebohá mama, jak som hovoril, chodila po žobraní, aby nás uživila.

Ťažké obdobie to bolo. Ja neviem, kto si môže chváliť, ale ja si na vojnu pamätám dobre. 

Od 6 rokov pamätám. Mali sme vedľa tých Nemcov, ako som hovoril, ja som varil zemiaky 

pre prasatá. Tak vždy popýtal a ja som mu nakuľal do kanála a on si zobral s tými zviazaný-

mi rukami. Bolo to strašné.“

Muž 1948 (Plavecký Štvrtok): „Bavili sme sa o Nemcoch s rodičmi a viem, že keď prechá-

dzali cez našu obec, často chodili do domácností a vyžadovali starostlivosť ako obsluhu 

a chceli ženy a dievčatá znásilňovať.“
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Papún (Plavecký Štvrtok): „Čo vám poviem, ako sme sa mali. Môj otec chodil len po kon-

centračných táboroch. Toho času. Lebo to bola nemecká vláda. Ilava, Dubnica. Nič sme 

po ňom nebrali, žiadne peniaze. Nevideli sme ho celé dva roky, skôr sme ho nevideli, až 

prišli Rusi. Až po vojne. Tak ten trpel veľa. 

V Nemecku bol zajatý ako vojak. Vtedy boli Nemci. Ani neviem, kde ten Svidník je, niekde 

na východe. Tam je nejaký dvojkilometrový most. To otec hovoril. Ten most chceli partizáni 

do  vzduchu. Ale len kvôli slovenským vojakom ho nevyhodili. Tak otec hovoril. Lebo by 

postrieľali všetkých. Tak ten veliteľ povedal, zbrane majte nabité a až po desiatej dajte von 

náboje, lebo prídu partizáni. Museli strážiť ten most. Niekde na východe, ten Svidník. Až 

po desiatej prestali Nemci chodiť, lebo sa báli partizánov a potom dali náboje zo zbraní 

preč, lebo vedeli, že Nemci už neprídu. Postrieľali by ich všetkých.“

2.2. Životné podmienky Rómov 
počas 2. svetovej vojny

B r n o ,  Č R

Karel Landori: „Tak tam máma říkala, že jak Němci ustupovali a Rusi šli za nimi, tak tam 

byli v lese mrtvé koně. Dolu pod kopcem žili čistí Cikáni a nahoře v lese žili degeši – to jsou 

takoví Cikáni, co jí kočky, psy, koně. Tak oni šli do těch lesů a ty koně tam jedli. Ale tito čistí 

Cikáni šli dole do pole, tam byl sníh, a byli tam i brambory, co tam zbyly. A to vybírali a to 

jedli. A ti degeši jedli maso tam v lese…“ 

Boženka Horváthová: „Romové byli partyzáni. Děvčata nosila partyzánům jídlo, ale nejen 

romským partyzánům, ale také slovenským. A když šlo gestapo, tak musely se holky scho-

vávat v lese, aby je ty vojáci neznásilnili, i to se dělo. Ty holky se schovaly v jámě v lese nebo 

v řece pod vodou. Po válce zůstalo hodně dětí sirotků z takových znásilnění.“ 

Karel Holomek: „Vzpomínám si, že 20 metrů od domu, ve kterém jsme bydleli, měli Němci 

postavené dělo. Když jsme běhali po dědině, slyšeli jsme, jak Němci střílí z děla na letadlo, 

a pak jsme viděli to letadlo, jak z něho jede kouř, a pak to tam někde padlo a byl tam obrov-

ský výbuch.“ (…) „Pak přišli Rusové a Rumuni, ti jezdili ještě v povozech tažených koňmi, 

selky jim dávaly jídlo. V roce 1944 když se přehnala fronta, tak celá vesnice, i okolní vesnice 

se shromáždily v jednom místě, které se nazývá „Pod Šidlenama“, mezi Miloticema a Dub-

ňanama. Byli tam vinné sklepy, kde vyráběli víno. Tam jsme se všichni schovávali. V noci 
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jsme slyšeli burácení, granáty, dělostřelectví, to bylo tam někde v polích. Když jsem ráno 

z  toho sklepa vylezl, najednou jsem tam viděl nějakého vojáka, na  zádech měl samopal 

a jezdil na bicyklu, ale ne dopředu, ale dozadu. Pořád takhle jezdil. Já jsem z toho byl ve vy-

tržení a on na mně cosi mluvil rusky, trochu jsem mu rozuměl, protože jsem se učil ve škole. 

To byl ruský voják.“ (…) „Můj dědeček v tu noc, kdy se prohnala fronta, byl doma v domě pro 

potraviny nebo nějakou věc a během těch bojů mu postřelili obě nohy. A ten můj stařeček 

se tam nad ránem doplazil, to bylo nějakých 4 - 5 km, naštěstí ho teda zachránili i ty nohy 

mu zachránili.“ (…) „Jednou jsme šli po polích s maminkou, se sestrou a najednou jsme 

viděli, že nad náma letí letadlo a odněkud na něho ti Němci stříleli. To letadlo bylo zasaženo, 

takový kouř za ním šel, a pak spadlo do pole, zase se zřítilo.“ (…) „Někdy v dubnu 1945 byla 

naše vesnice osvobozena. Naši největší zábavou jako kluků pak bylo chodit po poli a sbí-

rat náboje. Naštěstí jsme nikdy nenašli granát. My jsme si udělali na pokraji lesa ohníček 

a do něho jsme házeli ty náboje a oni tam pak vybuchovaly. Nebo jsme měli rouru a do ní 

jsme dávali ty náboje a pak jsme do toho klepali hřebíkem a kladívkem a čekali jsme, kdy 

náboj vyletí. Byli to nebezpečné věci, ale naštěstí si nikomu nic nestalo.“ (…) „Po skončení 

války v určitém krátkém období byl celý moravský venkov a průmyslová města bez Romů. 

Byli vyhnáni Němci a z Brna, z Pohořelic, vyrazil pochod smrti do Vídně. V Brně byla téměř 

polovina obyvatel německá. Všichni museli odejít, byli vyhnáni. Spousta okrajových míst 

v Sudetech byla náhle prázdná.“

Gejza Horváth: „Rodiče o válce mluvili. Nejvíce to zažili prarodiče. Rodiče byli tehdy mlá-

dež, kolem 17. a 21. let. Když byla rodinná událost a my děti jsme si sedly kolem těch starších 

a oni si o tom povídali, tak nám vyprávěli. Vzpomínám si, že u toho vždy brečeli. Protože 

to pro ně museli být obrovské zážitky a obzvlášť jako Romové, byli pronásledováni. Začnu 

touto vzpomínkou. Máma říkala, že Němci potřebovali muzikanty, Romy, oni se často bavili. 

A když je potřebovali ty muzikanty, tak vždycky došli k Romům. A když byli tak rozjaření, 

tak hledali i tanečnice, ženy na pobavení. No a v rodině mého dědy bylo pět velice krás-

ných žen, a když se děda od ostatních Romů dozvěděl, že už Němci jdou pro muzikanty, 

tak ty ženy schoval do  takové jámy, kde si udržovali brambory. Byla to jáma, která byla 

většinou pod stolem. Byla zakrytá, nebyla poznat a byl na ní ten stůl. Když Němci přišli 

a viděli jen chlapy, tak nedocílili toho svého. Ale babička s dědou vyprávěli i o tom, že holky, 

které nestačily utéct, tak si Němci i násilím vzali s sebou. Když se pak ty holky vrátily domů 

a vyprávěly o tom, měly problém se s tím zžít. Znám příběh jedné Romky u nás, které se 

to stalo. Vrátila se za 3 dny domů, ale byla pořád zavřená, nechodila vůbec ven a bála se 

i o svou pověst. Měla i přítele a chtěla si sáhnout na život. Skočila do řeky a chtěla se utopit, 

ale Romové tam skočili a vytáhli ji. Nějak se to pak řešilo a oni se nakonec nevzali. Ten kluk 

si ji nevzal. Ona potom odešla a žila v Americe se svými bratry. V té době mnoho i Slováků 

migrovalo do Ameriky za prací. Moji rodiče prožívali válku na Slovensku. Děda a babička 

v horách u Levoči v Toriskách.“
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Vojáci si odvádějí ženy 

a dívky, které se nestihly 

schovat.

Čeněk Růžička: „Ten život v táboře, no to se ani nedá popsat. My původní čeští Romové 

tady máme 600 let kořeny v českých zemích, máme k ní nějaký vztah, ne perfektní. To vědo-

mí, že ji tam mordujou vlastní spoluobčané, tak bylo nesnesitelné. Takže jako možná tomu 

ani nebudete věřit, ale za bránou stál mučící kůl. Na vrchu kladka a provaz dolů, když velitel 

tábora, Janovský, Čech, když nepozdravili hajlováním nebo se něčím znelíbili, tak už jim 

mohli něco provést, proto byli vždycky hlavou otočení na druhou stranu. Když se jim někdo 

znelíbil, tak ho přivázali a za ruce vzadu vytáhli nahoru tak, aby se špičky nohou dotýkali. 

Až omdlel, tak ho pustili dolů, kde byl kbelík s vodou. Pak ho spoluvězňové odtáhli do budky 

a tam ho ošetřovali. Když někdo utekl a chytili ho a přitáhli zpět, tak dostal železné koule 

na nohy. S těma koulema musel chodit po táboře a pracovat. Třeba 14 dní nebo měsíc. 10 až 

15 lidí bylo třeba na 12 metrech čtverečních. 

Za bránou tábora stál 

mučící kůl. Kdo utekl 

z tábora a byl chycen, tak 

za trest dostal železné 

koule na nohy, se kterými 

musel i nadále pracovat. 

(Z vyprávění Čeňka 

Růžičky)
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Moje maminka říkala, že byli ale rádi, že se mohli jeden o druhého ohřát. O děti se nikdo 

nestaral, ty byly zvlášť. Potraviny, které byly určený pro vězně, tak jim zkracoval a prodával 

to po vesnici. Po nějakým čase miminko v táboře zahynulo hlady a její otec také následkem 

týrání atd. Po asi 4 měsících vypukl v táboře tyfus, tak tam těch nemocí nebylo moc, ale 

do té doby tam zahynulo 150 – 160 dětí hlady. Když tam vypukl tyfus, tak tam poslali vý-

znamného mikrobiologa Františka Patočku, aby udělal šetření. Dostali jsme se k jeho prá-

ci. Prohlašuje tam, že viděl ty děti pod tou celtou, kde byly ty děti narovnaný jedno vedle 

druhého, některé živé, některé mrtvé a přirovnal to k Dantovu peklu. Nějaká cikánka tam 

přinesla jídlo, a že se to nepodobalo krmení děti, ale krmení zvířat. Na ministerstvu vnit-

ra byli úředníci úplatní, za  peníze dokázali napsat, že ten který Rom není Rom. Stálo to 

20 000,-. Ti naši Romové toho zlata měli hodně, protože to byl důkaz úspěšnosti rodu a to se 

dědilo z pokolení na pokolení. A to ti četníci věděli a tak jim to kradli, takže zmizelo to zlato 

úplně všechno. Do té doby než vypukl ten Tyfus, tak se ty děti pohřbívaly spolu s dospělými 

do Milovic. Tam se vykopaly jámy, tam je naházeli a posypali vápnem. Tam bylo pohřbeno 

150 dětí a 21 dospělých. V táboře během fungování 9 měsíců zahynulo oficiálně 327 lidí, ale 

kronika Letů uvádí 600 obětí. Ti přeživší Romové hovořili ale o větších počtech, ale to není 

nijak podložené, takže se s tím neoperuje. Důležité ale je, že z těch všech, co prožili peklo 

nacismu a  tu českou nenávist, tak zůstalo naživu jen 10 procent. Profesor Ctibor Nečas 

uvádí 583 Romů. Někteří se dokázali vykoupit nějaká třeba stovka lidí. Ale spíš míň. Protože 

ti, co tu informaci měli, tak opatrovali jen svůj rod a nedali to vědět. Můj táta, když se vrátil 

a přežil, tak z toho měl trauma a vyčítal jim to, že se mohlo zachránit víc lidí…“ (…) „Táta mi 

řekl proč přežil. Měli to štěstí, že šli z jednoho tábora do druhého spolu s bratrem a tam je 

pak Američani osvobodili. Ti, kteří to dokázali přežít, měli zaprvé obrovské štěstí, a  taky 

měli produktivní věk, třeba 20 a 25 a nevyčuhovali. To mi říkala maminka pořád. Ale o tom, 

že byla maminka v Letech zavřená, o tom mi něřekla až do roku 1998 jsem to nevěděl. Řekli 

mi to až historici. A odvezli mě k prasečáku v Letech, kde se to stalo, a ukázali mi kopie 

dokumentů a  to byl nejhorší okamžik mého života. Tam jsem si to uvědomil, co vlastně 

jako Rom v týhle společnosti znamenám. Prasečák na místě, kde nám Češi povraždili x lidí. 

A tak jsem se rozhodl, že ten prasečák půjde pryč. A pořád se snažím, od toho roku 1998. 

Ptal jsem se vyčítavě mámy – proč jsi mi to neřekla? A ona šla ke kamnům a dala mi polívku 

a rozplakala se a řekla mi „no já jsem se bála, aby tě nezavřeli“. Protože věděla, že bych si 

to ani za komunistů nenechal líbit. No a tak jsme v roce 1998 založili občanské sdružení, 

ve kterém jsou všichni pozůstalí Romové i ti přeživší, ale ti už nežijou, jsou jenom tři, ale ti 

už na tom nejsou dobře. Jeden žije v Praze, ale tomu bylo v období Letů jen dva měsíce.“
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Romové se ukrývají v krytu, 

který sami postavili před 

střelami. Jeden chlapec 

vykoukne ze zvědavosti 

ven a chytne střepinu 

do obličeje. Na následky 

zranění zemře. (Z vyprávění 

Ignáce Zímy)

Ignác Zíma: „Konkrétně tato osada, kde já jsem bydlel, jí říkali Cikánský tábor Kopčany 

a dokonce až do 50. let to psali v  legitimaci. Byla to osada u  té vesnice. Byly doby před 

válkou i těsně po válce, kdy byli Romové z té osady ostře sledovaní těmi občany té vesnice. 

Když třeba nějaké děcko zvedlo nějakou hračku, tak byla ta reakce dost tvrdá. Ukazovala se 

ta velká nenávist. Dnes už jsou to domky na tom místě uspořádané a oplocené, ale tehdy to 

byly chatrče a různé boudy.“ (…) „Ta romská osada byla v tom místě dost nešťastně posa-

zená, protože ti němečtí vojáci, co šli od toho Jihu a první co bylo, tak si našli tu osadu a po-

stavili tam velký protiletadlový kanon. Ten náš domek to později použili jako muniční sklad. 

V  té osadě bylo přibližně 30 domků, a když teda otec zvažoval (dřív byl v první světové 

válce voják) jak se zachránit, tak od těch sedláků, co tam byli poblíž nás, koupil silné dubové 

trámy, že budou stavět kryty. Ti dva kamarádi Staněk a Imra (můj otec) se dohadovali, jak ty 

kryty budou stavět. Můj otec říkal, že ten kryt bude 4x4 metry a že ty dvěře udělá od silnice, 

které jsme později zjistili, že od tam ty střely lítaly. A ten jeho kamarád udělal vchod na vý-

chod. Ten kryt byl pevný, 1,5 metru do země a nahoře zakryté a zamaskované. Když začala 

ta válka, tak ta válka šla z té strany, kde jsme měli vchod, a proto jsme se museli schovat 

za těmi rohy, protože ty střely lítaly až do krytu. No ale my jsme se uchránili a měl jsem psa, 

jmenoval se Valda, a ten pes se se mnou schovával, no a potom, až to přestane jsme chtěli 

utéct jinam, protože ten kryt nebyl dobrý. A naneštěstí ten kryt 10 metrů od nás, tak tam byl 

15 letý kluk a byl zvědavý a vykoukl ven, a jak vykoukl ven, tak ho chytla střepina a vyrvala 

mu oko. No a zemřel jsme pak viděli. Posbírali jsme peřiny a utíkali jsme do dědiny. Nastala 

další obtíž – kam se schovat. Šli jsme zezadu z těch baráků, protože dokonce na kostelní 

věži byl Němec s kulometem, tak jsme museli zadem. Jak jsme šli, tak jsme shazovali ploty 

a byla tam holka a ta šlápla na hřebík. Tak jí pomohli a utíkali jsme dál a tam jsme dorazili 

k velkému baráku, kde jsme slyšeli hudbu, tak jsme bouchali, aby nás tam pustili. No když 

nás viděli, jako Cikány s batohy, měli žluté uniformy, puštěný gramofon a tancovali. A vy-

hnali nás pryč. Zase jsme zadem utíkali a došli jsme až ke statku, kde žil sedlák. V chlévě 
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měl schované krávy a my jsme tam šli taky. Byli jsme schovaní za betonem na zemi, kde 

byly krávy, tam to bylo podělané a smrdělo to, ale byla to jediná záchrana, že jsme tam 

proti střelám byli schovaní. Bylo tam ale malé dítě, které strašně plakalo. Asi mělo hlad, 

ale žena neměla mléko, protože byla vyděšená. A někdo říkal: „utište to děcko nebo nás 

tady objeví Němci“,tak otce napadlo, že šel, a nabral tomu dítěti tu vodu s močůvky a dal 

to tomu děcku napít. Děcko se ztišilo, omráčilo ho to, ale naštěstí, když to vše přestalo, tak 

přišli Rusi ke studně, která tam byla. Viděli ty děcka kolem, a ten jeden objevil někde konev 

s mlékem a dal to tomu malému dítěti napít i nám. A to toho malého zachránilo. Potom se 

ti Romové dohodli, že až to přestane, že se vydáme do Šaštína a tam jsme byli venku v lese 

a tam jsme tu část toho hlavného náporu přečkali. Když jsme se vrátili do osady, tak jsem si 

vzpoměl,že vlastně Valda byla celou tu dobu schovaná v tom krytu. Tak jsem křičel „Valdo!“, 

no a ta Valda jak slyšela můj hlas, tak na mě vyběhla a srazila mě na zem. Ti Němci měli 

v našem domě muniční sklad a měli tam ty dlouhé a silné náboje. A můj otec rozhodl, že je 

vyneseme a zakopeme. Asi 20 m za naším domkem vykopal jámu a tam nanosili tu munici 

a zakopali. Myslím že i dnes by se to tam našlo.“ (…) „Ten hlad a bída, to bylo špatné a ty 

nemoci. Samozřejmě i ti Rusové byli problém, když bylo po střelbě tak oni v odpoledních 

hodinách třeba chodili a vyhledávali ženy. A na té naší osadě se večer dělal oheň, aby to 

odehnalo komáry a všichni tam seděli kolem ohně. Ten Rus tam šel za jednou holkou a když 

to zjistil někdo od ní, tak šel za ním a rozšlapal mu kolo na kterým přijel. No a ten Rus vytáhl 

pistoli, ale naštěstí tam zrovna přišel jeho velitel a zklidnil to. Ty ženy už to pak věděly, a tak 

se nalíčily uhlím, aby byly škaredé a ti Rusi je nechtěli. Ti Romáci už měli známé velitele 

a jak řekli jejich jméno, tak ti Rusové šli pryč.“ (…) „My děti, když jsme chodili za těmi Rusy, 

tak oni vařili vždy polévku ze šťovíku. No a oni nám občas naléli a my jsme to nosili domů.“ 

(…) „Můj nejstarší bratr byl voják a jednou ho zajali Němci a to mi povídal, že je nechávali 

vyhladovět a oni museli v noci chodit a kradli řepu. Během druhé sv. v. jsme dlouho neměli 

cukr, no tak jsme to očistili, hodili do melty a tím se to sladilo. A já to pak rád jedl. Když je 

Němci ale přichytili, tak jekolikrát zastřelili. A pak tam ještě byl starší bratr a ten tam byl 

v době, kdy hledali tzv. Benderovce (Němce, kteří se dlouho po válce schovávali na Sloven-

sku). Bylo hodně Romů, kteří ve válce byli zapojeni proti Němcům. Dokonce když se vrátili, 

tak je obec vyznamenala nebo ocenila a z některých udělali vajdy. To byl jak ten neváženější 

a měl za úkol udržovat pořádek mezi Romy.“

S l o v e n s k o

Mária Holubová (Spišské Podhradie): „No skrývali sa pred vojnou aj kvôli Nemcom, strie-

ľali Rómov chudobných, ako Rómov tak aj Židov, prišli do domu hľadali deti, oni boli scho-

vané v pekárniku, v peci štyri deti, trvali na tom, že len vystrieľať deti, moja mama im po-

vedala že nemá deti, tak pýtali jedlo, moja mama im dala mäso, slaninu, chlieb a mlieko, aj 

vajcia a išli preč.“
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Nacisté hledají děti, chtějí je 

zastřelit. Děti se schovávají 

v peci, zatímco jejich matka 

dává vojákům poctivé 

jídlo, aby odešli. Vojáci 

odejdou. (Z vyprávění Marie 

Holubové o pamětích její 

maminky)

Martina Tulejová (Roškovce): (…) „keď bola vojna tak sa skrývali v lese a varili marikle zo 

zhnitých zemiakov. Že našli hnilé zemiaky a z toho varili. Lebo nemali čo jesť. A keď chodili 

ku gadžom si zarobiť, na  hodinku dve, tak im dávali malé peniaze alebo chleba, slaninu 

a jedlo. A z toho žili, aby deti neboli hladné.“

D: „A keď si zarobili, potom išli naspäť do lesa alebo do osady? Ako to bolo?“

M: „Svokra rozprávala, že v lese boli také jamy a tam sa skrývali. A že z tých zemiakov robili 

aj halušky aj hocičo.“ 

Margita Maľarová (Roškovce): (…) „ale mama hovorila, že ťažko bolo. Hej, ťažko bolo, lebo 

trebalo žiť a nebolo z čoho. Tak chodili robiť, kto ich volal a tak sa žilo. Otec pásol kravy“

Mária Hamburgová (Roškovce): „To ja neviem, len mama hovorila, že za  otcom chodila 

do tábora.“

D: „A kam?“ 

M: „To neviem, ale pešo chodila, nechala deti doma, ráno išla a prišla až neskoro večer. Tak 

ju nohy boleli. Nevládala nič.“

D: „A prečo bol otec v tábore?“

M: „Ja už neviem, ale otec bol aj odbojár. Bol v odboji. A my keď sme šli do školy tak sme 

museli do Hrhova pešo ísť cez blato, a hovorili, že chodili na vozoch do školy. A starí ľudia 

hovorili, že lepšie bolo kedysi.“

Emília Sláviková (Smižany): „Pechovci, Kokyovci, Bagarovci a  Šariskí. Také 4 rodiny tu 

boli v Smižanoch. Pechovci boli muzikanti a Bagarovci, oni boli jak kováči. Robili podkovy 

pre kone. A oni dosť robili z gazdami. Ja sa pamätám, keď som bola malé dievča a chodila 
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som do ľudovej školy, tak Cigáni chodili medzi bielych. Nosili drevo, predávali drevo, tu ich 

gazda zavolal. Boli dosť zžití s dedinou. Cigáni chodili aj variť, a keď sa zberali zemiaky, Ci-

gánky chodili pomáhať gazdom. Neboli dajakí takí no. len boli nevzdelaní. Nemuseli chodiť 

do školy ani nič a nikto ich nenútil. Až potom, vznikol slovenský štát, až potom bol móres 

na  Cigánov. Bol tu, nastúpil pán farár Pajdušák a  on potom tak pozbieral tých Cigánov. 

Museli sa krstiť, museli sa sobášiť v kostole. Ale dovtedy tak. (…)Lebo keď začal slovenský 

štát, tak pán farár sa postaral, že museli chodiť do školy, do kostola, krstiť, sobášiť a robil 

s  nimi poriadky. Potom dal postaviť kríž, hore tam ako sa ide na  Košiarny briežok, taký 

veľký, postavil. Tam sa robili pobožnosti aj pre Cigánov, procesie. On sa naučil po cigán-

sky, modlitbu aj Otče náš po cigánsky. Ale smižianski Cigáni nikdy neboli takí, žeby kradli 

a lúpili. Boli takí dosť zžití s dedinou. Už potom po vojne, mládež, tí už boli zlí, kradli a boli 

neposlušní. Ale staršia generácia, do tých 80 rokov, to boli slušní Cigáni. Cigánku si pustila 

do domu, neokradla ťa, pomohla keď sa pralo alebo sa zberali zemiaky. Alebo Cigán prišiel 

do domu, porúbal drevo a pomohol. Ale tote mladšie to už nič. Ale cez vojnu sa báli Cigáni. 

Mali strach veľký. Lebo vtedy gardisti ich tak držali. Keď bol slovenský štát. Si pamätám, že 

aj do školy chodili a mali strach. Sa báli. Nemali také krásne domy, jak teraz majú pomuro-

vané. Žili v takých chatrčiach drevených. Chodili do lesa na drevo a drevo brali z lesa, ale 

to vtedy boli biskupské lesy, to ich nikto ani netrestal. Obyčajne brali haluzinu a odpad. Žili 

tak. Ale robili, každý robil. Na stavbách robili. Potom za slovenského štátu, ku železnici ich 

zobrali aj tak. Inak smižianskí Cigáni boli vždy takí, možno preto že je blízko mesto. Neboli 

s nimi problémy. Ja mám dobré spomienky na moje spolužiačky zo školy. Chodili s nami 

do školy a dobre sme vychádzali.“

Anton Hockicko (Spišské Podhradie): „Viac Rómov žilo v Bystranoch a Dobrá vôľa ešte. Tí 

robili všetci zväčša na železničnej trati. Oni, Rómovia robili. Za prvej republiky, vtedy ešte 

Cigáni, povolené dva kilometre od mesta postaviť domy. A do mesta mohli chodiť od 8mej 

do 9tej na nákupy. V meste sa nemohli zdržiavať. Ak išla k lekárovi tak musela len k jedné-

mu lekárovi. Mali vlastného lekára, ktorý vedel po rómsky. Takže oni tak mali, že len k nemu 

mohli. A za slovenského štátu ešte tak bolo, že len v poslednom vozni sa mohli viesť. A tu 

len „motorka“ (jeden motorový vlak) chodila, takže nemohli cestovať. Autobus také nebolo. 

A to aj pre Židov tak robili. Židovka išla s dieťaťom k lekárovi s fusakom v zime. A prišli gar-

disti, zobrali jej fusak a musela ísť s nahým deckom k lekárovi. Tu boli také. Ale naši gardisti 

neboli takí, aj Židov nebrali naši gardisti, ale z Levoče. Aj môjho spolužiaka, rovesníka a su-

seda. Tiež vzali. Židov brali, zoznamy sú na mestskom úrade. Som ich videl.“

Zoltán Horváth (Levočské Lúky): „A  keď prišli Rusi, to si pamätám. Oni boli milosrdní, 

ale oni boli 5 rokov vonku, mladí chlapci a šli po mladých ženách. Obyčajne tak to bolo. 

Maminka, maminka a… tak do bolo. Takže sa ukrývali naše ženy, my sme mali takú jamu 

na zemiaky a tam sa skrývali. A naši boli muzikanti, takže im vyhrávali tým Rusom. A pil sa 
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denaturovaný lieh a tak sa pilo do rána. To bolo naozaj, klobúk dolu, ja sa dobre pamätám. 

Mal som 6 rokov.“

(…) „Oni robili tunel na železnici. Smerom na Michalovce. Do teraz si pamätám tú dedinu. 

Oni normálne vozili kamene na cestu. Tí silnejší boli vpredu a tí slabší boli aj bití. Že prečo 

on má skôr naložené. Brat odtiaľ utiekol. A šiel asi 14 dní s jedným kolegom. A zaňho dostal 

môj otec bitku aj ujo. To snáď ani nebolo možné. Bol tam taký rybník a vši normálne plávali 

na vode. Oni sa museli okúpať a tak. Biedne tam bolo, dostávali jedlo a to si pamätám, že 

slabšie jedlá boli. Len toľko, aby prežili. Celé leto bol otec preč v tom tábore.“

Papún (Plavecký Štvrtok): (…) „Gardistov by som si nepamätal? Svine jedni svinské, opice. 

Všetci boli z Plaveckého Štvrtka. V noci sme museli nahí na nástup. Bosí. Tak nás vyháňali 

gardisti von. Vtedy tu ešte boli Nemci. Vojna bola. Všetko si pamätám od nemeckej vlády. 

Tiso akurát to zabránil tomu, lebo chceli aj Cigánov pohádzať do vápna a páliť. Ale Tiso 

zabránil tomu. Tiso, čo bol prezidentom, on bol aj farár, Tiso. Ten tomu zabránil Cigáni sú 

katolíci, tak Cigáňov vám nedám páliť, do vápna hádzať. Tak ten tomu zabránil, Tiso. On bol 

prezident za tej republiky, za nemeckej vlády, ale vládol nad ním nemecký. On hovoril, že 

oni nechodia po svete, oni majú svoje baráčky, aké také majú, ale majú svoje baráčky. Oni 

nie sú ako vozoví Cigáni. Tých ničili vtedy, vozových Cigánov. Z  každej obce ich vyhnali 

von. (…) Keď otca pustili zo zajatia… Moja mama predávala také drievka a to ona predá-

vala na trhu. Musela nás nejak živiť. Až keď oslobodzovali Rusi. Mama predávala na trhu 

v Bratislave, až vtedy prišiel za ňou. Taký špinavý, otrhaný. Nemci tu už neboli. Rusi už boli 

tu. Jeden taký nám prišiel povedať, že Rusi sú v Jabloňovém. A my sme boli poskrývaní 

po pivniciach. Lebo by nás postrieľali Nemci. Ale ľudia tu boli dobrí. Poskrývali nás. A Rusí 

nás oslobodili a  Nemci utekali aj nahatí odtiaľto preč. Keď Rusi prišli. (…) Inak by nám 

vládla nemecká vláda a koľko tu bolo gardistov, aj desať. Museli sme ísť na nástup v noci. 

Samí gardisti. 9 rokov tu vládli Nemci v tejto republike slovenskej. Nie v tejto, ale v prvej. 

Šak som nebol malé decko, som bol chlapec 11 ročný. Potom, keď odišli, tak bolo veľa robo-

ty, lebo všetko bolo pováľané, veď sa bombardovalo. Aj Apolka tuto bola zbombardovaná, 

na ňu púšťali bomby, aby nemohli už tankovať. Taká republika to bola hnusná, nemecká. 

Keď ste ho nepozdravil… Nášho učiteľa i  jeho ženu vyhodili a  nasadili nemeckých. Aby 

sme vedeli nemecky, tak Hitler chcel. Aby celý svet zobral. Ale nevzal ho. Potom ho začali 

bombardovať Američania a Angličania. Nemecko bombardovať. To bola vojna. Potom ich 

likvidovala Amerika a Angličania. A Angličania najprv s Nemcami, ale na to prišli, že Hitler 

ich tiež zoberie. Ale nemohol.“

Muž, narodený v 1948 (Plavecký Štvrtok): „Bavili sme sa o Nemcoch s rodičmi a viem, že 

keď prechádzali cez našu obec, často chodili do domácností a vyžadovali starostlivosť ako 

obsluhu a chceli ženy a dievčatá znásilňovať.“
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Grétka, narodená v roku 1968 (Plavecký Štvrtok): „Mne to hovorili deda František Bihári. 

Vždy hovoril, že nikomu neželá sa narodiť v takej dobe keď bola vojna. V koncentračnom 

tábore sa bili aj za zemiakové šupky, len aby prežili. Pamätám si, že bol veľmi šetrný, ale 

vždy musel byť nadbytok keby náhodou niekto prišiel a bol by hladný.“

2.3. Vzťahy medzi Rómami 
a majoritou v období druhej 
svetovej vojny

B r n o ,  Č R

Anton Lagryn: „Gádžové byli fajn po tý válce, nemůžu říct, nosili nám oblečení, do školy 

jsme šli zadarmo, měli jsme svačiny, obědy.“ (…) „Táta a máma v životě nenadávali, že by 

byl problém s gádžama. Ale taky ti naši lidi se jinak chovali. Oni již byli asimilovaní. My ne-

máme ani romskou hudbu, u nás muzikanti hráli swingy, moderní hudbu. Hrávali na svat-

bách, v kavárnách. Bez problémů. Problém začal až po válce, když se to sem začalo hrnout 

(slovenští Roma).“

Boženka Horváthová: „Nejvíc nám pomáhali Židé, mamka u  nich sloužila a  oni ji dávali 

mlíko, věci.“ (…) „Romové a gádžové tam prý vycházeli dobře. Chodili společně do kostela, 

mamka tam chodila po mlíko, když byla válka, tak nebyl rozdíl. Akorát že jsme bydleli mimo 

vesnici.“

Romové během války řešili 

hlad různými způsoby. 

Babička namočila zrní 

v rumu, podala ho slépkám, 

aby je opilé mohla snáz 

pochytat. (Z vyprávění Karla 

Holomka)
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Karel Holomek: „Můj otec se narodil v roce 1911 v romské osadě na Moravě. Tehdy bylo 

před válkou tak kolem 40 cikánských osad tady na jihovýchodní Moravě. Jedna byla mezi 

Kyjovem a Svatobořicema a jmenovala se Hraničky. Nikdo s nima (Romama) nechtěl nic 

mít, ani Kyjov ani Svatobořice, proto se to jmenovalo Hraničky. V roce 1944 byla ta osada ro-

zehnaná. Byla to osada, kde bylo hodně Holomků – asi 100 lidí to bylo. V roce 1920 se mýmu 

dědečkovi podařilo koupit domek v Svatobořicích, on byl konským handlířem. V době války 

už ta moje blízká rodina žila ve vesnici. Táta postupně začal studovat na gymnáziu v Kyjově, 

byl výjimečně nadanej a učitel mu řekl, že můj táta musí studovat. Děda měl asi 10 dětí, ale 

rozhodli se, že s tím budou souhlasit a že ho v tom budou podporovat. Mysleli si to tak, že 

když on vystuduje, stane se z něho pán, tak on pak bude podporovat je. Já si na dědu ještě 

jako kluk pamatuju, on jako konský handlíř mě často brával sebou. Mluvili na mě romsky, 

ale moje maminka nebyla Romka. Stalo se, jak chodili Roma na vesnický tancovačky, tak 

se táta seznámil s maminkou, tak jsem se narodil já a pak sestra, ale otec si tu matku ne-

vzal. Ale ta rodina mě brala, vždycky si mě vzali na půl roku, půl roku jsem byl v romské 

rodině a půl roku jsem byl v české rodině. Neměl jsem se špatně ani tam, ani tam, český 

děda byl sedlák, měl statek, vinohrad a romský děda taky neměl špatnou pozici jako kon-

skej handlíř.“ (…) „Na přelomu let 1942 a 1943 kdy teda odjížděli ty transporty, tak sedláci 

brali Romy docela dobře. Romové tam pomáhali na žních, moji dva strýcové byli kováři 

v Kyjově, opravovali nástroje, kovali koně. Ovšem ta Svatobořická radnice, když se jednalo 

o to, jestli nechá ty svoje Romy, co tam žili, tak mohli říct, „Ne, my se stavíme za naše Romy, 

nechceme, aby žili v koncentráku.“ Mohlo by to skončit tak, že by se zachránili. Ale to to 

zastupitelství té vesnice neudělalo, a tak ta moje rodina skončila v koncentráku.“ (…) „Ba-

bička mi povídala, jako když měla hlad, tak vzala zrní, prolila ho rumem a chodila po ves-

nici po zahradách a tam byli ty slepice. Říkala „Na pipipi“, slípky prostě ožrala, zakroutila 

krkem, zavěsila dvě – tři slípky pod sukni, to měla takovou širokou a šla domů. A už bylo 

doma hej. Nebo teda nevím, jestli tomu můžu věřit, ale říkal mi to táta – sedláci zakopali 

prase, které mělo červenku, tak ty Roma to prase vykopali a prostě ho snědli. Dneska to 

zní neuvěřitelně, ale takovej hlad měli ty lidi tehdy v zimě.“ (…) „Můj táta jako malý kluk byl 

expert na skořápky. Tři skořápky od ořechů a pod jedním je kulička. Na toto byl můj táta 

machr. Takhle oni dokázali ty sedláky připravit o peníze. Takovej podvod – to dělal můj táta, 

který se později stal prokurátorem.“ (…) „To soužití těch lidí bylo takové, že oni ty Cikány 

prostě brali. Když třeba šla babička na Velikonoce, na Vánoce – „Paní mámo, dejte mě“, 

no tak dostala vajíčka, mlíko. A ještě ji oslovovali paní Holomková. A přitom věděli, že tyto 

věci se tam dějí. Ale těm sedlákům to bylo celkem jedno, jestli z 30 slípek jim zmizela jedna 

nebo dvě. Romové, aspoň teda z té mé skupiny těch moravských Romů nikdy nevyvolávali 

nějaké ty kriminální spory. Vzpomínám si, že tam byli spory jenom na fotbale. Tak se tam 

porvali a pak skončili všichni v hospodě. Vypadá to jako idyla a asi to i byla idyla, protože 

dneska když jdu do hospody a sedí tam Romové, tak sedí úplně odděleně od ostatních. Tam 

byli Roma součástí toho života.“ 
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Gejza Horváth: „Ano, Romové a  gádžové si pomáhali. Ve  vesnici si vzájemně pomáhali, 

protože to partyzánstvo je úplně spojilo ty lidi. Gádžové měli ty informace dřív než my, 

tak oni vždy někoho poslali, aby nás varoval – „běžte se schovat, utečte“… A fungovalo to, 

pomáhali si.“

Ignác Zíma: „O zákonech proti Cikánům jsme se dozvěděli. Mnoho obcí mělo cedule s nápi-

sem „Zákaz vstupu Cikánům“. Omezení tam byly. Romové třeba chodili nakupovat k Židům. 

Ve škole po válce jsme byli my Cikáni oddělení od ostatních a seděli jsme vzadu. A to trvalo 

ještě dlouho po válce. Až pak se to změnilo. Když viděli, že některé děcko vyniká v učení, tak 

se třeba farář přimluvil a začali to děcko trošku podporovat. Pamatuju si, že jsem se snažil 

pochytit co nejvíc. Třeba jsem se díval, jak ti lidé doma obědvají, když mě kamarád pozval 

domů, a pak doma jsem si polévku rozdělil na to čiré a brambory, abych měl jako taky oba 

chody.“ (…) „Byly případy, že ti Romáci měli s rodinami majoritními už citové vazby a ti se 

snažili jim dát práci a hájit je. Takových případů bylo celkem dost. Pamatuju si, že i ty děti, 

té tety Danielové žili s těmi bílými.“

S l o v e n s k o

Martina Tulejová (Roškovce): 

D: „A gadžovia boli akí? Chránili Rómov či posielali Nemcov do osady?“

M: „Chránili. A svokra rozprávala, že niektorí Gadžovia boli zlí, že keď Cigáni utekali do zá-

hrady sa ukryť, tak ich vyháňali. Že choďte preč. Ale niektorí boli dobrí, že im dali najesť 

a ukryli ich do pivnice. Niektoré mali aj malé deti, utekali sa skryť.“

Margita Maľarová (Roškovce): (…) „Raz ich Nemec postavil k domu a chcel ho zastreliť. 

Kebyže ho predseda nezastaví, bol by ho zastrelil. Predseda býval tu v tomto dome (teraz 

KC). A inak sa nepamätám, lebo to už toľko rokov je. (…)tak to taká mala dedinka bola, malá 

ale bohatá. Keď volali robiť tak aj zaplatili, aj jedlo dali, slaniny a tak. No a teraz, keď dakto 

vás volá, dajú 5 Eury a za to musíte robiť celý deň.“

Mária Hamburgová (Roškovce)

D: „A boli rozdiely medzi gadžami a Rómami?“

M: „Nie, spolu chodili do triedy. Či to bol Cigán, či to bol biely, nikdy nenadávali. Všetci spolu 

chodili. Dobre bolo. Teraz už to tak nie je.
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My sme vyrástli tu, a tu bývali gadžovia medzi nami, či nám veríte alebo nie. Isto. Ale boli ku 

nám zlatí, chodili k nám na návštevu, rozprávali s nami. A na kupačku, som neverila, žeby 

Cigánku okúpali, prišli, sadli za stôl, najedli sa. Nikdy nám nenadávali. Nebolo toľko ľudí 

vtedy, len asi 3 či 4 rodiny. Keď sme robili svadbu Kristíne, tu v tom dome hore, ujo (Gadžo) 

jej bol za svedka, jeho dcéry prišli. A boli dobre. Bieli medzi Cigánmi.“

D: „A čo sa stalo, že to tak už nie je?“ 

M: „Od kedy tí starí odišli, tak tí mladí už nechceli. Lebo už vyrastali, mali frajerky a chceli 

do mesta. Tím starým je aj ľúto, že odišli.“ 

D: „A myslíte, že by to šlo vrátiť, aby gadžovia s Rómami tak žili?“

M: „Nie, lebo tu už je rómska osada. Nikto tu nechce byť. Ale tak vám poviem, som rada, že 

nechodíme po blate, ale chodíme po ceste. Jedna spravodlivosť čo nám spravil starosta. 

Lebo inde vyjdete čistý a potom po blate, bo traktor a prší a dôjdete špinavé. Tu je aspoň 

čisto.“

Emília Sláviková (Smižany): „U nás sa veľmi pomáhalo Cigánom. Gazdovia pomáhali. Keď 

chodili robiť k nim, tak dostali za to zemiaky alebo čo. Platili im v naturáliách. Cigánky cho-

dili pomáhať do rodín. A keď bola fronta, nebolo prečo ich udávať, oni sa politicky neanga-

žovali. Mali sme takého učiteľa, volal sa Babik, on bol za slovenského štátu učiteľom, ale aj 

komisárom v obci. A to bol gardista, ale bol ľudský človek. On neudával nikoho, on sa práve 

naopak vždycky zastával. Aj Cigánov dosť chránil.“

Zoltán Horváth (Levočské Lúky): „Medzi Rómami a gadžami to bolo tak, my sme boli chu-

dobní, naši rodičia boli chudobní. Oni chodili do Harichoviec ku gadžom robiť, aby dostali 

trocha chlebíka alebo múky a  tak ďalej. Bolo to biedne, žili sme tak, že chodili po vojne, 

mama chodila ku mlynu, my sme nevedeli čo to je mäso. A bieli dakedy pomáhali, dávali, 

neboli žiadne problémy. My sme boli 3 bratia a dve sestry. Už len jedna sestra žije a brat 

ešte v Michalovciach.“

Papún (Plavecký Štvrtok): „Tu chodili ozbrojení gardisti, v zime sme museli naboso na ná-

stup. A to boli gardisti, takí čo ani zem nemali. Bohatí nám také nerobili, tí nám pomáhali. 

Chodili sme robiť, zemiaky vyberať a tak. Dávali nám jedlo. Nie peniaze, ale jedlo.“ 

(…) „Máti chodila ku gazdom pomáhať, vyberať zemiaky a večer prišla navarila nám a ráno 

zase. Tak sme žili. My sme nemali role, nič sme nemali. Museli sme tak robiť. Dlho tu bolo 

súkromníctvo. Až potom, keď prišli komunisti, tak všetko pobrali.“

Muž nar. 1948 (Plavecký Štvrtok): „Vzťahy? Ľudia hovorili, že boli celkom dobré vzťahy, 

hlavne preto, že bolo menej Cigáňov. Možno pár rodín. Spoločne chodili do školy, nekradli, 
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no sem tam zmizla sliepka z dvora, sem tam niečo zo záhradky. Keď Cigáni predávali svoje 

výrobky, ako boli metly, korytá, alebo keď ponúkali po dedine také služby ako zámočnícke, 

tak sa ľudia tešili aj čakali, že kedy už dôjdu že treba im metlu a tak. A niektorí dokonca 

Cigáni myslím si vykupovali od bielych držky čerstvé, a oni si z toho niečo varia. Neviem. 

A moja starenka spomínali, že hodne Cigáni zbierali bylinky sušili ich a predávali aj hríby.“

Grétka (Plavecký Štvrtok): „V tej dobe boli veľmi dobré vzťahy. Bol cigánsky futbalový tím 

a bieli chodili pre Rómov, lebo že keď už je ten turnaj. Nikdy neboli konflikty, lebo bolo len 

pár domčekov. Tí čo založili osadu boli pedantný a čistý Cigáni.“
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3. Komunizmus

Po skončení druhej svetovej vojny nastalo významné presídľovanie Rómov zo Slovenska 

do českých krajín, aj pod vplyvom vyhlášky „O zaraďovaní Rómov do všetkých užitočných 

prác“ a dekrétu prezidenta republiky číslo 88/1945 Z. z. „O všeobecnej pracovnej povin-

nosti“, ktorý umožňoval presun pracovných síl hlavne do českého pohraničia, ktoré bolo 

po vysídlení nemeckého obyvateľstva vyľudnené. Keďže českí Rómovia sa z nacistických 

koncentračných táborov väčšinou nevrátili, prevažná časť Rómov žijúcich dnes v Českej 

republike pochádza zo Slovenska. 

Rómovia sa zamestnávali predovšetkým v  horských pasienkových družstvách, neskôr 

v štátnych majetkoch a lesných závodoch. Prácu nachádzali aj pri obnove vojnou poško-

deného hospodárstva – pri stavbe ciest, rekonštrukciách fabrík. Za druhú etapu migrácie 

Rómov do  Čiech, na  Moravu a  Sliezsko môžeme považovať 50. roky, kedy odchádzali  – 

často v dôsledku organizovaných náborov – do priemyselných centier severozápadných 

Čiech (Most, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem, Chomútov, Cheb, Déčín), do  Kladna, Ta-

chova, Českého Krumlova a na Ostravsko. Zo zaostalých slovenských osád odchádzali tí 

najschopnejší a najvytrvalejší.

Vplyvom migrácie slovenských Rómov vzrástol počet Rómov v českých krajinách za dva 

roky o 16 tisíc osôb. Rómovia síce boli žiaduci ako pracovné sily na práce v rámci stavebnej 

obnovy, aj ako náhradné pracovné sily na vznikajúce štátne majetky, no neboli príliš žiaduci 

na trvalé usadenie. Mnohí z nich sa po pracovnom turnuse vracali späť na Slovensko. Tento 

trend prevláda i v súčasnosti. 

Štátne orgány v povojnovom období nepristupovali k Rómom ako k osobitnej 

národnosti. Nepoužívalo sa ani označenie Rómovia alebo Cigáni, ale „občania 

cigánskeho pôvodu“. 

Prevládal názor, že zaostalosť Rómov sa dá prekonať zmenou životného štýlu a teda pri-

spôsobeniu sa väčšine. 

Štát sa zameral na  riešenie bývania, zamestnanosti a  školskej dochádzky. Avšak tieto 

zámery boli presadzované neodborne, necitlivo, niekedy i násilím. Takým bolo aj usadzo-

vanie dovtedy kočovných – olašských Rómov: vtedajší politici dospeli k presvedčeniu, že 

bývanie v domoch je lepšie ako kočovanie, v roku 1958 bol vydaný zákon, na základe kto-

rého im pobrali kone a  kolesá od  vozov. Rómovia zapísaní do  súpisu sa potom nemohli 
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bez výslovného povolenia národného výboru sťahovať a ten, kto by zotrval pri kočovnom 

spôsobe života, mohol byť potrestaný odňatím slobody až na tri roky. 

Podobným spôsobom sa postupovalo i pri riešení bývania Rómov. Do nových panelových 

bytoviek sťahovali rómske rodiny, ktoré nedokázali v nových podmienkach žiť, mnohé rodi-

ny proti ich vôli prevážali do českých okresov, kde sa mali natrvalo usadiť. Pretože títo Ró-

movia sa cítili na novom pridelenom mieste osamotení, odtrhnutí od svojich príbuzných, 

začali sa vracať do svojich pôvodných osád. 

Po  XI. zjazde KSČ bolo vydané uznesenie ÚV KSČ „O  práci medzi cigánskym obyvateľ-

stvom“, ktoré znamenalo začiatok otvorenej asimilácie Rómov v ČSR. Rómovia boli hro-

madne zaradení do práce direktívnymi rozpismi pre podniky a za dva roky bolo takto za-

mestnaných 11 tisíc Rómov. Direktívne riešenie rómskej zamestnanosti znamenalo pre 

mestá zvýšenie počtu Rómov, pretože tieto tisíce Rómov získavali prácu hlavne vo veľkých 

fabrikách v mestách. Taktiež bola začatá likvidácia rómskych osád, hlavne v oblastiach tu-

ristického ruchu a stovky rómskych rodín, ktoré tu bývali, dostali byty alebo sa im pomo-

cou pôžičiek umožnila individuálna výstavba. Pre Rómov boli taktiež vyhľadávané staršie 

a opustené domy, ktoré by mohli osídliť.

Podobný postup bol použitý i v programe vzdelávania rómskych detí: vydávali sa rôzne 

opatrenia, ktoré nútili rómskych rodičov, aby posielali svoje deti do školy, čo spôsobilo ná-

zor, že škola je trápenie, nie nevyhnutnosť. Na zmenu života Rómskeho obyvateľstva vláda 

vynakladala nemalé finančné prostriedky, avšak boli aplikované bez skutočného poznania 

potrieb rómskeho obyvateľstva, preto tieto opatrenia boli často málo úspešné, začo vinili 

opäť Rómov. Avšak mnohým Rómom sa podarilo vymaniť sa zo zaostalého spôsobu života, 

získať odbornú kvalifikáciu, vyriešiť svoj bytový problém. 

V roku 1965 vydala Vláda ČSSR uznesenie, v ktorom vytýčila koncepciu rozptylu a syste-

matického odsunu rómskeho obyvateľstva do iných častí republiky. V rámci vypracovaných 

„Zásad pre organizovanie rozptylu a presunu“ boli určené „družobné kraje“, ktoré mali pri-

jať Rómov zo Slovenska. V roku 1967 bolo zo Slovenska vysťahovaných 3 178 ľudí, pričom sa 

späť v tom istom roku vrátilo 1 034 Rómov. V rokoch 1965 – 1968 sa problematikou Rómov 

zaoberal „Vládny výbor pre otázky cigánskych obyvateľov“. V roku 1969 vznikla pri slo-

venskom Ministerstve práce a sociálnych vecí „Komisia vlády pre otázky cigánskych oby-

vateľov“. Svoju činnosť zameriavala na riešenie problémov zamestnanosti, hlavne na zara-

ďovanie všetkých práceschopných rómskych občanov do pracovného procesu, výchovu 

rómskej mládeže, prevýchovu dospelých, riešenie úrovne bývania a elimináciu zvýšenej 

kriminality. Táto nová koncepcia vlastne priniesla politiku veľkorysého poskytovania so-

ciálnych výhod rómskemu obyvateľstvu. Tieto príspevky a značné sociálne výhody istým 
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spôsobom diskriminovali ostatné obyvateľstvo. Komisia vlády, okresné komisie a celá sieť 

terénnych pracovníkov boli v roku 1991 zrušené. Zlikvidoval sa tak významný prostriedok 

vzájomnej komunikácie medzi štátnymi orgánmi a rómskym obyvateľstvom.5

3.1. Česká republika – 
komunizmus

V  říjnu 1958 schválil socialistický parlament zákon o  trvalém usídlení kočujících osob. 

Obecně se traduje, že zákon postihl hlavně olašské Romy, kteří skutečně po Českosloven-

ském území v té době ještě kočovali. Pod vlivem silných asimilačních tlaků se mnozí Ro-

mové snažili svoji skutečnou identitu co nejvíce popřít, co nejvíce se přiblížit většinové 

společnosti a vědomě se distancovali od svého etnika. Častým nástrojem asimilace byl roz-

ptyl obyvatel a jejich přesídlování. V žádné obci nesměl počet Romů převýšit pět procent. 

Zásadním předpokladem „úspěšného přesídlení“ pak bylo rozptýlení rodin, které vedlo 

k rychlé devastaci tradiční rodinné hierarchie a následnému rozpadu velkorodin. 

S příchodem Pražského jara v roce 1968 dochází k otevřeným projevům emancipačního 

hnutí mezi Romy. Vznikl celorepublikový Svaz Cikánů – Romů, jehož činnost byla zaměře-

ná na  uznání Romů za  národnostní menšinu, a  potažmo tak i  na  uznání veškerých práv 

k  tomuto statutu vázaných. Přispěl k  začátku otevřené diskuze o  problémech Romů, 

do diskuse se zapojovali jak sami Romové, tak neromská veřejnost. V období let sedmde-

sátých a osmdesátých se vládní politiky snažily o společensko-kulturní integraci Cikánů. 

K Romům se i nadále přistupovalo jako k sociálně zaostalé skupině obyvatel, kterou je tře-

ba co nejvíce přiblížit obrazu majority. I navzdory deklarované snaze o asimilaci a integraci 

byli Romové často segregováni sestěhovávaním do  určitých lokalit. Mnohé romské děti 

byly přeřazovány na základě pochybných testů do zvláštních škol, jejichž absolventi ne-

mohli dále studovat. 

Po roce 1989 se situace změnila. Znovu se probudilo emancipační hnutí potlačené na za-

čátku sedmdesátých let. Vznikla Romská občanská iniciativa a  její členové se dostali 

i do parlamentu. 

5 Príspevok bol vypracovaný na základe článkov: 
 ŠUVADA, Martin. 2015. Rómovia v slovenských mestách. Bratislava: POMS, 2015.
 Arne B. Mann: Rómsky dejepis, Kalligram, 2001.
 KUMANOVÁ, Z: Základné fakty o holokauste Rómov na Slovensku, www.rusyn.sk
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S přechodem k tržní ekonomice se často nekvalifikovaní Romové znovu dostávají na okraj 

společnosti. Úroveň nezaměstnanosti Romů dosahuje díky jejich nedostatečnému 

vzdělání, ale i díky skrytému a rafinovanému rasismu až 75%, v některých lokalitách ČR 

95%. Na situaci reagují mnohé romské i neromské, vládní i nevládní organizace. Jejich pri-

oritou je často otázka vzdělání. Přestože po rozpadu ČSFR tvořili Romové na území ČR nej-

početnější etnickou minoritu, v učebnicích se o nich mluví jen občas a propast mezi Romy 

a majoritou tak pořád zůstává velká.6 

3.2. Komparácia obdobie 
socializmu

Obdobie po druhej svetovej vojne a nástup Komunistickej strany Československa bolo vní-

mané podobne v oboch krajinách. Rómskeho obyvateľstva sa dotkli najmä zmeny ako pre-

sídľovanie, povinná práca či zákaz kočovania. 

Z pomerne veľkého množstva informácií sme sa rozhodli vybrať na porovnanie dve oblasti, 

ktoré sa opakovali:

• život Rómov počas komunizmu

• vzťahy medzi Rómami a majoritou

Rómovia toto obdobie považujú, podľa ich výpovedí, za „lepšie“. Ako pozitívum vnímajú do-

stupnosť práce, nízke ceny a lepšie vzťahy s majoritou. Často sa opakujú vyjadrenia o škole, 

kde spolu chodili všetci spoločne a dodnes sa so spolužiakmi zdravia. Na druhej strane ako 

negatívum doby hovoria o nemožnosti cestovať, nedostatku tovaru a neslobode. Negatívny 

postoj voči bývalému režimu je citeľnejší u českých pamätníkov. V nasledujúcej kapitole sú 

vybrané výpovede k dvom témam. Príbehy ľudí, v tomto období majú podobný charakter, 

i keď nájdu sa aj výpovede, kde postoj ku komunizmu je jednoznačne negatívny. Zaujímavý 

je napr. názor Boženky Horváthovej, ktorá si myslí, že pre Rómov je demokracia kompliko-

vanejšia.

6 Tato kapitola byla zpracována na základě článku prof. PhDr. Ctibora Nečase a Mgr. Marty 
Miklušákovej „Historie Romů na území České republiky“, který je dostupný na http://romove.
radio.cz/cz/clanek/18785.
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3.3. Výpovede pamätníkov

Ž I V O T  R Ó M O V

Daniela (Spišské Podhradie): „Za  komunizmu bolo doslova lepšie, hlavne tam bolo za-

mestnanie a  viac podnikov, viac podnikov v  meste, pracovať sa muselo. Nepracoval si, 

hneď policajti boli, prečo nie si v práci, musel si sa preukázať buď dovolenkovým lístkom 

alebo marodkou, inak brali prídavky dieťaťu a také veci.“

Margita Maľarová (Roškovce): „No a potom, keď Družstvo bolo, tak tam robili. Aj mama. Ja 

som dojila kravy. Tu som robila a ešte jak sa ide do Novejši aj tam.“

D: „A ako bolo za komunizmu?“

T: „Lepšie bolo ako teraz.“

D: „A čo bolo lepšie.“

T: „Tak robota bola. Aj lacnejšie, dnes, keď idete do obchodu. Aj drevo je drahé.“ 

Mária Hamburgová (Roškovce): „Nie, spolu chodili do triedy. Či to bol Cigán, či to bol biely, 

nikdy nenadávali. Všetci spolu chodili. Dobre bolo. Teraz už to tak nie je. My sme vyrástli tu, 

a tu bývali gadžovia medzi nami, či nám veríte alebo nie. Isto. Ale boli ku nám zlatí, chodili 

k nám na návštevu, rozprávali s nami. A na kupačku, som neverila, žeby Cigánku okúpali, 

prišli, sadli za stôl, najedli sa. Nikdy nám nenadávali. Nebolo toľko ľudí vtedy, len asi 3 či 4 

rodiny. Keď sme robili svadbu Kristíne, tu v tom dome hore, ujo (Gadžo) jej bol za svedka, 

jeho dcéry prišli. A boli dobré. Bieli medzi Cigánmi.“

Anton Hockicko (Spišské Podhradie): „Za komunizmu pracovali tu v kameňolome a na že-

leznici. Všetci mali prácu. Nepýtal sa ich majster či boli vyučení alebo nie, vedel spraviť, 

spravil. Mali sa dobre, zarobili. A teraz? Dakedy aj stravné lístky mali. A vždy sa nejak vy-

našli.“

Zoltán Horváth (Levočské Lúky): „Tak komunisti, no bolo také všelijaké.Ten ktorý mal ro-

zum trochu taký, že sa chytil niekde. Školy nemal, ale hlavou a vedel na tom pracovať tak sa 

dostal niekde. Ten čo nemal, nedostal sa nikde.

Ja si pamätám, keď som robil v škole, manželka tu robila. Už o pol 4tej som bol v škole, a on 

bol komunista, aj manželka, on sa dostal aj na výbor. Aj zo zabíjačky sme mu nosili a on bol 

celý šťastný. Ja som robil kuriča, manželka robila tiež, umývala už o pol 6tej. Aj syna som 
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mal komunistu. Jeho vybrali v škole. Rok mal červenú knižku a potom nebohý. Tragédia. 

Buď sám vyskočil z vlaku alebo ho niekto vyhodil… V Košiciach sa učil, vyučený zámočník, 

zvárač na Slovane robil. Zváral na Slovane v Košiciach, žiadna bublinka nemohla byť. Ta tak 

biedne bolo.“

Jozef (Spišské Podhradie): „Za socializmu bol lepší život. Bo teraz robotu nenájdeš. Kde 

nájdete robotu?“

K: „Máte pravdu. A je pravda, že sa vtedy zatváralo, keď ste nemali robotu?“

J: „Nie že nemal robotu, bola robota, furt mal robotu, keď si do roboty nechcel ísť, tak ťa 

zavreli.“

K: „Na koľko?“

J: „Podľa toho koľko si nerobil.“

K: „Aj za školu? Keď deti nechodili do školy?“

J: „Nie za školu nie.“

Aneta Biháriová (Plavecký Štvrtok): „Ťažký život bol za  komunistov, nám nebolo dobre. 

Bola práca, to áno, ale nebolo zárobku. V podniku, kde som robila. Majiteľ podniku sa ne-

mohol dostať k svojmu vlastnému. A skončil komunizmus, došla demokracia a už sme pa-

dali z roboty. Nám nebolo dobre, ja som nemala majetok. Robila som 16 hodín a s malou 

Darinou, za ruku, do roboty, aby som jej mala čo dať jesť. To bol ťažký život. Nám je dobre 

v demokracii, my čo chceme, máme. Chvalabohu. Sme najedení, oblečení. Všetko. Za ko-

munistov sme nemali nič, len čo sme navarili, zjedli sme a hrnce sme mohli prevrátiť. (…) 

Keď prišli žandári, vytiahli ťa von a dotĺkli, kedy chceli a si si nepomohla.“

Boženka Horváthová (Brno): „Vztahy Romů a gádžů byly pěkné, protože společně jsme pra-

covali, děcka chodily společně do školy. Já jsem vlastně za komunistů nastoupila do školy, 

aj v zaměstnání, my jsme byli všichni pohromadě. Moje sestry si braly Čechy a dodneška 

jsme půlka rodiny namíchaná. Já jsem neprožila žádnej rasizmus v tý době.“ (…) „Romům 

obecně se ale lépe žilo za komunistů – měli práci, bydlení i ty vztahy byly lepší. Demokracie 

je strašně složitá pro ně. Neumí si ji vysvětlit a ten dnešní režim, ty podpory, to způsobuje 

jen to, že ty lidi se sebou nic nedělají. Oni jsou odstaveni, nechtějí se sebou nic dělat. Aspoň 

pro ty děti by měli, ale ve školách je segregace a jim je to jedno. „Když švagrové dítě chodí 

na pomocnou školu, tak to naše půjde.“ Oni nevidí budoucnost, žijí pro dnešek.“ 

Gejza Horváth (Brno): „V době komunismu nebyla vůbec nouze o práci. Všichni lidi praco-

vali a všichni lidi měli pravidelný měsíční příjem, který byl dokonce rozdělen na dvakrát. 

Byla záloha a výplata, takže co 14 dní ti lidi měli peníze a žili naprosto bez problémů. V té 
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době to bylo i tak, že co se týče zaměstnanosti, tak každý musel pracovat. Kdo nepracoval 

14 dní nebo měsíc, tak byl zákonem stíhán za příživu a v té době pracovali všichni Romové.“

Anton Lagryn (Brno): „V 1968 jsme jeli do Německa, jsem tam byl 11 měsíců, ale utekl jsem 

z tama. Nebavilo mě to tam, samý vozy a platzy, prodávat. Já jsem měl svůj život v Brně. Tak 

jsem byl navrátilec zrovna za normalizace. 2 roky jsem dostal za to. Měl jsem 4000 marek, 

dva prsteny, dva řetízky, tak jsem to dostal za narušení hospodářství, nepovolené opuštění 

země, tak jsem dostal 2 roky. Prokurátor se odvolal, tak 2,5 roku. Žena si zatím našla jiného, 

teď jsem se vracel v listopadu, já v kožené bundě, 100 Kč v kapse. Život jde dál.“

Karel Landori (Brno): „Byli Cikáni chudí i kdysi, jak žili, to bylo něco hrozný… Potom v še-

desátých letech – tady začali veletrhy tady v Brně a komunisti chtěli vystěhovat Cikány 

na vesnice, aby tady nedělali ostudu… Pak se to zarazilo a Cikáni začali dostávat byty tady 

v Brně krásný byty. Mnozí makali ve slévárnách jak draci, vydělávali dobré peníze a tak se 

začali zlepšovat ty Cikáni. Tehdy se žilo rozumně.“ (…) „V šedesátých létech se to pak ještě 

zlepšilo hlavně finančně, vydělávalo se tak 3000. To se žilo dobře, i Cikáni si zlepšili. Pak se 

sem začali stěhovat Cikáni ze Slovenska Bagárovci, Čonkovci – to jsou dobří Cikáni, slušní, 

pracovití do dneška. Ale přišli i takoví horší – začali chodit po hospodách. A to se pak i ti 

stálí hosti vytráceli, oni moc chlastali, bili se s každým. Tak to bylo i tady na Francouzské 

i na Mostecké v Husovicích. Tam chodili gádže i Cikáni a šlo to, než přišli tito, začali se tam 

bít, chlastat. (…) Ale na druhé straně někdy jsem se jich i zastával, protože vím, že po vál-

ce, když se někdo ve válce zeptal, „a co bude s Cikánama“? tak někdo, možná Gottwald to 

byl, řekl „Cikáni dostanou normálně občanky a budou jako Češi, oni také umírali ve válce“. 

(…) „Táta kdysi fandil komunistům moc – on říkal „po válce tady v Čechách za komunizmu 

dostali Cikáni obrovskí privilegia – byty, práci, školy byli zadarmo … nikdo nesměl nikomu 

říct „Cikáne“ – to neexistovalo. Když někdo řekl, „Nadával mi do Cikánů“, tak za to byli pa-

ragrafy.“

Věra Khaouni Ivicová (Brno): „V obchodech toho bylo mnohem míň, museli jsme stát fron-

ty, a  když jsem sehnali třeba bonbóny Bompari, tak to jsme byli rádi. Ale zas ceny byly 

nižší.“ (…) „Vadilo mi, že bylo těžké vycestovat. Já jsem byla jenom v Polsku, v Rusku a tady 

v okolí. Když jsme se chtěli dostat někam jinam – do Rakouska, do Německa, tak to byl vel-

ký problém.“ (…) „Všichni jsme museli dělat všechno stejně. To mě štvalo. Nemohli jsme si 

říkat svobodně svůj názor, jak jsme viděli věci a tak.“

Simona Wachsbergerová (Brno): „Na  jednu stranu ta doba měla svý kouzla, jako v  tom, 

že jsme byli mnohem víc jako si bližší, protože jsme byli odkázaní fakt jako sami na sebe 

a na důvěru, ale měli jsme spoustu těch omezení, které bych nechtěla vracet. Ale nikdy 

jsem nebyla ta, která říká, že za komunismu to bylo zlatý, nebo všechno bylo levný. To je 
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samozřejmě nesmysl, to byla tady falešná hra. Myslím, že to bylo přátelštější. Teď mě ta 

doba přijde taková hodně dravá až zlá.“

Ignác Zíma (Brno): „Žádný komunismus nebyl, byl socialismus a ani ten nebyl naplněný. 

Romové měli určité právo v tom, že měli možnost pracovat. Někteří jezdili i na stavby do ci-

ziny a tam vydělali dost peněz. Nebo měli možnost si postavit domeček. Romové měli mož-

nost být v ROH v odborech, a když tam byl, tak se ho ta organizace v případě propuštění 

zastala apod. To jsou ty klady, které ti Romové měli.“

V Z Ť A H Y  M E D Z I  R Ó M A M I  A   M A J O R I T O U  

V   O B D O B Í  K O M U N I Z M U

Karel Landori: „Žili jsme moc dobře. I materiálně jako romská rodina, ale také s gádžama. 

Bydleli jsme spolu v baráku a chodili jsme na ulici a tak… Měl jsem kamarádku Inku a spolu 

jsme jedli někdy u nás, někdy u nich, byli jsme moc dobří kamarádi.“ (…) „Vztahy Romů 

a gádžů byli kdysi výborný. Ti starší kluci nás vedli. Tak jsme chodili do kina společně, osm 

kluků. Teď na nás někdo křičí, otočíme se, nějaká paní tam byla měla celý tácek namazaný, 

chleby s máslem, rajče. A říká „pojďte sem, vemte si kluci!“ Normálně cizí ženská. V zimě 

jsme chodili na stadion bruslit a teď nějaká gádžovka nám dávala oblečení u sebe doma.“ 

(…) „Jak jsem dorůstal když mi bylo 16, 17 let, my jsme nechodili s Romkami, my jsme cho-

dili s gádžovkami. Ony za námi umíraly. Já jsem chodil s jednou Češkou, nebyla to nijaká 

krasavice, taková normální holka, ale za to byla moc chytrá. Já jsem s ní chodil a jednou 

jsem potkal její rodiče, oni mě zastavili. „Nezlobte se mladý muži, vy jste ten Karči? Necho-

díte náhodou s naší Alenkou?“ Jsem se lekl, co chtějí. A poslouchejte toto: „Nechcete k nám 

třeba přijít v sobotu na oběd?“ No už jsem byl hotový! Říkám, „Nezlobte se, ale já v sobotu 

nemám moc čas, chodíme na fotbal a tak.“ „Tak nevadí, tak kdybyste měl někdy v sobotu 

nebo v neděli čas, tak se stavte na oběd.“ Pak jsem se od ní dozvěděl, že tatínek dělá zu-

baře a maminka dělala někde mistrovou. Ale víte co to je? Já, Cikán, dělník a takoví lidi mě 

pozvali na oběd?“ (…) „Pracovat jsem začal, když mi bylo 16 let v Mosilaně – sám jsem tam 

byl mezi gádžemi. A ten mistr náš, ten mi byl jako otec také. Ani nevíte, jak jsem se styděl. 

Proč jste se styděl? Protože my jsme to měli v sobě ten stud, kdysi Cikáni, když se na nás 

gádžové tak dívali. Dnes už to tak není.“ (…) „Chodili jsme na zábavy, nás tam chodili 10 – 

15 Cikánů, ale tam bylo tak 300 lidí. Ale nás tam měli všichni rádi, my jsme tam byli páni. 

Chodili jsme do Pavilónu, tam chodili moc lidí, tam se stáli fronty, ale my jsme přišli do řady 

a tomu vrátnímu tam jsme ukazovali ponad ty lidi, kolik nás je a on hned nás pouštěl, pojďte, 

už to tam máte zamluvení. Ale je pravda, že Cikáni tehdy byli také jiní – byli slušnější než 

teď.“ (…) „Když jsme chodili do obchodu s oblečením, tak na nás byli moc slušní, tak nám 

to prodavačka vyndala, řekla – „zkuste si to, prosím“. Ona nám ukázala 10 košil a vůbec jí to 
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neštvalo, prostě to udělala. To bylo do Dubčeka, takhle se chovali gádže k Romům. Ale pak 

přišli sem i ti špatní Cikáni a už se to zhoršilo.“

Čeněk Růžička (Brno): „Myslím, že ta většina projevování té nenávisti brzdila. Bylo to hod-

ně přísné, když si nějaké romské dítě třeba stěžovalo na spolužáky, tak ředitelé těch škol 

okamžitě sjednávli nápravu. Dneska jsou ty mravy tou demokracií a kapitalismem uvolně-

ný, ale myslím si, že to nění dobře. Jsou nějaké věci, které se prostě dodržovat musí.“

Gejza Horváth (Brno): „V letech 70. a 80. v době komunismu nebyly ty vztahy tak naruše-

né, protože ta společnost se setkávala v práci, společenských příležitostech, protože jako 

muzikanti byli žádaní. A potom i v rámci státních svátků, jako je například 1. máj, ti Romové 

tam byli, ten pracující národ byl společný. Hráli fotbal, byli u hasičů, chodili na brigády, cho-

dili vartovat úrodu v létě. Vesnice vyhlásila vartu, když byla úroda, přišel třeba poslanec 

za Romy a zeptal se kdo půjde, protože když šel, tak pak dostal kus té úrody. Nebylo to tak 

jak je to dneska. Dneska jsou si oba tyto národy velice vzdálené a je to pro mě velice divné, 

protože já mám ve většinové společnosti víc přátel než mezi Romama.“

Aneta Buháriová (Plavecký Štvrtok): „My sme boli chudobní. A inak sme s nimi dokázali. 

Táto generácia je iná. Týchto bielych ľudí pokazila nová generácia, chlapci, zle si robia. My 

sme chodili do školy s bielymi. Mňa dodnes zdravia moji spolužiaci. Ja som neublížila ani 

jednému spolužiakovi. (…) Nie ako teraz. Teraz deti majú všetko. Keby nemali neboli by takí. 

Z čoho je špina, z toho čo im kúpia. Keby nemali, nebola by špina. Fľaše, z čoho sú? Furt sa 

malinovky v gumených fľašiach kupujú, kartóny. Za komunistov ani jednu fľašu si nenašla. 

Šak kto by mi ju dal? Keď v normálnych fľašiach bola.“ (…)

Mária Holubová (Spišské Podhradie): „Nie, chodili sa k nám aj najesť, k nám domov chodi-

li, len čistí Nerómovia, Rómovia nechodili k nám, my sme chodili k Nerómom na návštevu 

a oni k nám, oni keď navarili tak nám posielali a keď my sme navarili, tak my im sme posie-

lali, my sme mali takých susedov dobrí, ale už vymreli.“

Emília Sláviková (Smižany): „V Smižanoch boli dobré vzťahy s Rómami. Horšie boli takí, 

ktorí boli zďaleka. Zo Spišského Štvrtka boli inteligentní Cigáni. Oni sa oddeľovali od ostat-

ných. Mali domy pekne postavané, do školy chodili. Ale aj naši smižianski. Oni sa prispô-

sobovali.“ 
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* Záver

Publikácia, ktorá sa vám dostala do rúk má jedinú ambíciu, a  to rozprávať o dôsledkoch 

ľudských činov. Proces, akým vznikala, bol pre mládež z komunitných centier výzvou, ktorá 

často krát otvárala oči aj nám, sociálnym pracovníkom. Bolo prekvapujúce, ako málo vieme 

o životoch našich predkov. Ako málo vieme o životoch našich susedov a ako mnoho tým 

strácame. Pamäť je potrebná. Pamäť nás varuje, aby sme neopakovali činy, ktoré nás môžu 

bolieť. Pamäť nie je ako učenie, ktoré chceme testovať. Je varovaním, je prastarou obranou 

ľudí pred nebezpečenstvom.

V priebehu projektu sme prešli dlhú cestu – počúvať príbehy, smutné aj veselé spomienky, 

názory, porovnania prítomnosti s minulosťou bolo pre mnohých z nás novou skúsenosťou. 

Získali sme predstavu o tom, ako sa žilo kedysi, čo sa zmenilo, čo zostalo rovnaké a hlavne 

prečo. Okrem toho, že sme sa naučili, ako viesť rozhovor, ako sa pýtať a tiež ako počúvať, 

položili sme si viac krát práve túto otázku – prečo sú niektorí ľudia zo spoločnosti vylúčení 

na jej okraj? A kladieme si ju aj dnes sledujúc vývoj spoločenskej situácie okolo nás. Zno-

vu a znovu sme počúvali o tom, aký dôležitý je osobný kontakt medzi ľuďmi, komunikácia 

a  vyjasňovanie nedorozumení, snaha o  pochopenie druhej strany, vzájomná otvorenosť 

a prekonanie strachu z inakosti. Chceme, aby sa výsledok našej práce stal podnetom k dis-

kusii o vzájomnom spolužití, podkladom pre uvažovanie o minulosti a vytváranie našej spo-

ločnej budúcnosti. 

Snáď vďaka projektu My a naša história! podporeného Európskou komisiou, sa spomienky 

našich predkov nestratia a oslovia ľudí, ako vy, ktorí sa zamysleli nad dôsledkami vlastných 

vyjadrení, činov a postojov.
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* Naše poďakovanie patrí 
pamätníkom

Karel Holomek

Jeden z  respondentů, který na  vlastní kůži zažil druhou svě-

tovou válku. Narodil se na  Moravě v  roce 1937 a  dětství pro-

žil v  Miloticích u  Kyjova. Většina členů jeho rodiny zahynula 

během války v koncentračních táborech. On sám si pamatuje 

ukrývání, bombardování a  těžké podmínky. V  období komu-

nismu i po jeho pádu se aktivně zasazoval a zasazuje o práva 

a pozdvižení Romů. Je předsedou občanského sdružení Spole-

čenství Romů na Moravě. 

Gejza Horváth 

Narodil se na Moravě v roce 1948 v Písečné v okrese Šumperk, 

kde žil do svých pěti let, a pak se s rodiči přestěhovali na vý-

chodní Slovensko. Je úspěšným muzikantem a hudbou se živí 

celý život. Díky svému povolání měl možnost poznat různé 

společenské vrstvy a život v zahraničí i v období komunismu. 

Demokracie je podle něj velmi perfektní idea, ale Romům ne-

přinesla mnoho dobrého. Vidí úpadek ve vztazích s majoritou, 

společenském postavení Romů, za  což viní především práci 

médií a  špatně nastavené zákony. Podle něj je pro zlepšení 

situace Romů potřeba, aby lidi nechtěli jen existovat, ale aby 

chtěli žít a zařadili se do pracovního trhu a společenského dění.

Boženka Horváthová 

Narodila se v roce 1947 na Slovensku v osadě Kolínovce. Ráda 

si vzpomíná na své dětství na Slovensku i na stěhování do Čes-

ké republiky. Obzvlášť ráda měla školu a všechno, co s ní souvi-

selo. Tato láska ji zůstala i později, kdy se stala učitelkou v ma-

teřské škole. I když na komunismus nemá špatné vzpomínky, 

myslí si, že dnes je situace lepší hlavně pro mladé lidi, kteří teď 

mají mnohem víc možností.
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Věra Khaouni Ivicová 

Narodila se v roce 1963. Své dětství a mládí prožila v období 

komunismu. I když se aktivně zapojila do revolučních událostí 

a současnost by neměnila, považuje minulost za období, kdy 

byli vztahy mezi lidmi na dobré úrovni a život byl v něčem jed-

nodušší. 

Anton Lagryn 

Narodil se v Chebu v roce 1947. Jako jeden z mála v České re-

publice pochází ze skupiny Sintů, v dětství procestoval se svou 

rodinou celou republiku vozem. Jeho rodiče si prošli koncen-

tračními tábory, jejich život pak byl do velké míry poznamenán 

i  omezeními, které přinesl komunistický režim. Pan Lagryn 

nám řekl hodně i o životě kočovných Romů, o romských hod-

notách a tradicích. 

Karel Landori

Narodil se v roce 1950, celý život přežil v Brně. Vyrůstal v ob-

lasti dnes vyloučené lokality, ve které se ale prý kdysi žilo „moc 

dobře“. Rád vzpomíná na  časy minulé a  sám sebe označu-

je za pozorovatele věcí a událostí kolem sebe. Kdysi prý byly 

vztahy Romů a gádžů mnohem lepší a dnes mu chybí přijetí 

od gádžů a větší pospolitost u Romů. 

Mária Holubová (nar. 1948)

Žije v meste Spišské Podhradie, je vdova a má 8 detí a 16 vnú-

čat, na ktoré je veľmi hrdá.
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Čeněk Růžička

Narodil se v Rochlicích v okrese Liberec v roce 1946. Pochází 

z  komunity původních českých kočovných Romů. Během ko-

munismu pracoval jako kameník a  pomáhal Romům získávat 

odškodnění. Po revoluci obchodoval se starožitnostmi. Život-

ní změnu mu přineslo zjištění v roce 1998, že jeho matka byla 

během války držena v  pracovním táboře v  Letech u  Písku. 

Od  té doby se aktivně snaží šířit povědomí o  romském holo-

kaustu, chodí přednášet do škol a vzdělávat i učitele. Je také 

členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Podle něj 

je důležité, aby se lidé nenechali strhávat do davových šílenos-

tí, ale aby se snažili žít čistě. 

Ignác Zíma

Narodil se na Slovensku v obci Kopčany v okrese Sedica v roce 

1938. Pracoval u železnice a vystudoval železniční průmyslo-

vou školu. V roce 1970 se přestěhoval s rodinou do Brna. Byl 

tajemníkem Ústředního výboru Svazu Cikánů-Romů. Po ukon-

čení této činnosti se vrátil na dráhu a stal se inspektorem pro 

Jihomoravský kraj, kde pracoval třináct let. Po revoluci se díky 

znalosti romštiny stal prvním romským pracovníkem nově 

vzniklého Úřadu práce. Věnuje se výzkumu romského jazy-

ka, dlouhá léta v  této oblasti spolupracoval s  Milenou Hüb-

schmannovou. Romštinu vyučoval na  Masarykově univerzitě 

do vysokého věku. Rád komunikuje na sociální síti Facebook.

Karol Jaslo (nar. 1947)

Narodil sa v  Krompachoch na  východnom Slovensku, kde 

prežil svoje detstvo. Do  Spišského Podhradia sa prisťahoval 

po svadbe. Má 5 detí.
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Margita Maľarová (1945)

V Roškovciach žije od narodenia, má 8 detí a 17 vnúčat.

Ján Zeman (Papún) 

Je najstarší obyvateľ osady Plaveckého Štvrtka, je murárom 

má 82 rokov a 11 detí. Pochoval viac svojich potomkov.

Aneta Biháriová (1965)

Má 51 rokov a býva v Plaveckom Štvrtku od narodenia. Pracuje 

v materskej škôlke.

Zoltán Horváth 

Má 78 rokov, je z Levočských Lúk, vychoval s manželkou 5 detí 

a pred dvomi rokmi dochoval aj svoju manželku. Celý život bol 

zamestnaný v Čechách i na Slovensku.
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A   p a m ä t n í c i ,  k t o r í  s a  s   n a m i  p o d e l i l i  o   s v o j e  s p o m i e n k y 

n a   d i k t a f ó n :

• Daniela (Spišské Podhradie)

• Jozef (Spišské Podhradie)

• Miro (Spišské Podhradie)

• Mária Hamburgová (Roškovce)

• Martina Tulejová (Roškovce)

• Emília Sláviková (Smižany)

• Anton Hockicko (Spišské Podhradie)

• Muž nar. 1948 (Plavecký Štvrtok)

• Grétka (Plavecký Štvrtok) 

• Simona (Brno)

N a   v ý s k u m e  s a  p o d i e ľ a l i :

• Komunitné centrum Spišské Podhradie a Roškovce: Denis Pišta, Kristián Girga, Maroš 

Girga, Paulína Škopová, Dávid Tulej

• Komunitné centrum Plavecký Štvrtok: Rút Biháriová, Karin Polakovičová

• Komunitné centrum DROM, romské středisko: Emilia Kurková a Klára Bikárová. Do 

tvorby videa sa tiež zapojil Santino Kotlár (dabing titulkov)

I l u s t r á c i e :  Denisa Pilatová


