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VÝZKUM ROMSKÉHO OBLEČENÍ PRO PROJEKT ROMFASHION
Tradiční romské oděvy a doplňky v ČR
Způsob odívání a zdobení
vždy byl a většinou ještě je
specifickým projevem způsobu
života a kultury Romů na celém
světě.
Přestože
si
Romové
většinou oděv sami nevyráběli a
základní oděvní součástky získávali
odjinud, či si je nechávali šít podle
svých
představ,
vyvinul
se
charakteristický styl oděvu i
způsobu odívání a zdobení –
výběrem a kombinací těchto
součástek a doplňků, volbou barev
a celkového způsobu nošení.
Romský oděv stále je
diferencován podle jednotlivých subetnických skupin, podle prostředí, ve kterém žijí,
v současnosti i podle stupně životní úrovně. Nejvíce charakteristický vždy zůstává oděv
skupiny Lovarů1, protože předchozí kočovný způsob života, a tím větší izolovanost od
okolních vlivů, vedl a dodnes vede k pevnějšímu uchování si svých vnitřních zákonů,
zvyklostí i estetických norem s nimi spojených. V našich zemích se právě u Lovarů,
Kalderarů a dalších ze skupiny Vlachika Roma i Sintů zachovalo nejvíce specifických
projevů jejich tradiční kultury, i po jejím násilném usazení v únoru 1959. Ani v průběhu času
zcela nezanikly charakteristické elementy jejich
typu oděvu, zachovávaného zejména u žen této
skupiny: dlouhá či delší nabíraná sukně nad
kotníky, zvaná cocha či cocha fodrenca,
s klasickými poschoďovitými volány, výrazně
barevná či vzorovaná, s velkou vnitřní kapsou
posoťi2, do níž se vešly karty, cigarety, peníze a
dříve třeba i slepice. K této základní oděvní
součástce, která přežila po staletí, patřil u
vdaných žen šátek dikhlo, menší uvázaný v týlu
okolo hlavy nebo pod bradou, a přes plece pak
velký kašmírový s třásněmi. Další součástkou je
blůzka kacamajka, s dlouhým rukávem
nabraným do manžety, výrazných barev a
vzorů, a zástěra krejtinca střižená do oválu a
1

Skupina Romů, která přišla na naše území z rumunského Valašska. Tito Romové se neusadili na jednom místě
ale byli stále na cestách ve spojení s kočovně realizovanými profesemi, službami a dovednostmi nebo
v souvislosti se svým potulováním. Název dostali podle profese, která pro ně byla typická – koňské handlířství
(maďarské slovo ló znamená kůň).
2
Výrazy jsou uvedeny v olašském dialektu romštiny
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obroubená volánem. Typickým doplňkem oděvu jsou ozdoby u romských žen všeho věku;
velké náušnice čeňa tvaru velkých kruhů nebo
závěsné a na mnoha prstech nápadné velké prsteny
angrusťa z těžkého zlata s kameny. Dodnes jsou
charakteristické i pro romské olašské muže, spolu
se zlatými řetězy a řetízky lanci na krku a na
zápěstí, mladí muži je nosí i k modernímu oblečení.
Zlaté ozdoby, které se dědí z generace na generaci,
jsou pro ně znakem vyjadřujícím jejich estetické
cítění a příslušnost ke skupině – stejně jako úprava
vlasů a celkového vzhledu i způsob chování.
Většina olašských žen dodnes zachovává zvyk nosit
dlouhé vlasy, často zapletené či na skráních
sponami specificky ozdobené do výrazných vln.
Krátce ostříhané vlasy byly považovány za odznak
nemorálních žen, byly potupou. Stále častěji si však
některé ženy, nejen olašské, dávají vlasy obarvit
nebo sami barví na světlé.
Přetrvává i obliba zdobit si vlasy květinou
luludi nebo nápadnými vlasovými ozdobami a
zaplétat si do vlasů stužky.
Oděv olašských mužů ztratil u nás v průběhu
posledních čtyřiceti let už své charakteristické rysy
jako celek, přesto zůstává v oblibě vesta, na košili nápadných barev (často červená) nebo
vzorových, jako doplněk nezbytný černý klobouk kolopo se širší krempou. Mužská košile gad
byla s nabíranými dlouhými rukávy, u krku na stojací límeček, doplněná vestou černé či
výrazně odlišné barvy. Kalhoty bugoďa ne rajtky, zasunuté do vysokých kožených bot –
zvláště u Lovarů, koňských handlířů, šátek kolem krku a klobouk. Vajda – mujalo měl jako
odznak své moci na vestě velké stříbrné knoflíky a drahý řetěz. Tento znak používají dodnes
v olašských skupinách při svých vnitřních soudech kris.
U tradičně usedlých ze skupiny Romů slovenských, maďarských, českých a
moravských, kteří byli už dlouho v kontaktu s okolním majoritním obyvatelstvem, docházelo
stále více k ovlivnění i ve
způsobu odívání či postupné
přizpůsobení se, zvláště
v městském prostředí a u
mladé generace. V tzv.
cikánských osadách na
Slovensku, odkud Romové
do českých krajů po válce
přišli, je situace mnohdy
dodnes u starších generací
odlišná a vychází nejen ze
sociálních parametrů, ale i
z kulturně
estetických
tradičních kritérií. Muži nosí
dál jako základní oděvní
součást kalhoty, vestu na
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košili nebo sako, na hlavě musí mít klobouk. U žen je to nabíraná či skládaná sukně, zvaná
rokľa, do půl lýtek či pod kolena, u starších doplněná blůzkou vizitka s dlouhými rukávy a
zástěrou leketa jednoduchého střihu, šátkem na hlavu khosno uvázaným pod bradou a
plachtou zajda, lepeda na nošení dětí, dříví či nákupu na zádech. I ony mají rády alespoň
jednoduché ozdoby – stačí korále mirikle, nejraději červené barvy, které stále přisuzují
magickou moc. Už dlouho však i zde přejímají netradiční oděvní součástky od okolního
obyvatelstva – šaty v celku, konfekční či darované, svetry a trička, zimní kabáty a boty. Často
dodnes neznají a neužívají druhovost oblečení – speciální noční, ani pracovní, natož domácí.
Ženy také dlouho neužívaly spodní prádlo, dokonce ani po příchodu do českých a
moravských nových domovů, děti v některých osadách nemají dodnes své dětské oblečení a
chodí v oděvních součástkách dospělých.
V pro ně novém, převážně městském českém a moravském prostředí, byla u většiny
z romských osídlenců snaha změnit nejdříve vnější projevy a formy způsobu života, tehdy
hlavně styl odívání a bydlení. V průběhu posledních padesáti let postupně přejali v naprosté
většině oděv okolního obyvatelstva, zejména mladí Romové chodí velmi moderně oblečeni.
Přesto se jejich způsob oblečení, úpravy vlasů a zdobení mnohdy stále něčím odlišuje, ať je to
výběr barev či nápadných oděvů a doplňků.
Ženský oděv
Halenky
V minulosti byly pro romské ženy typické
halenky, romsky zvané vizitki, s dlouhým rukávem a jen
mělce vykrojeným výstřihem. Podobně jako u mužského
i ženy, a zejména ženy kočovných romských skupin
z Balkánu, pokud si oděv šily samy, volily dle tradičních
vzorů pro jednu halenku (ale i sukni a zástěru) několik
druhů nejlépe červených různě vzorovaných látek. Jedná
se o nabírané rozhalenky zdobené u límečků, rukávů i na
dolních okrajích volány, někdy v kombinaci s našitými
stužkami. U žen Lovarů byl ještě v nepříliš dávné době
oblíbený kašmír, u jiných skupin však nelze přesně
specifikovat nejobvyklejší materiál. Ve 2. polovině 20.
století nosila většina romských žen v souvislosti
s módními vlnami umělé materiály – např. viskózu, silon,
polyester, polyamid apod. Častými motivy byly
především květiny, u některých romských skupin
(němečtí Sinti, finští Kale, španělští Gitanos – tanečníci
flamenga) je pak oblíbeným motivem puntík.
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Sukně
Tak jako pro halenky, tak i pro sukně
můžeme vysledovat společné prvky. Sukně
jsou více či méně nabírané do gumy nebo
pevného pasu, pestrobarevné, sešité i
z několika druhů látek. Ty tradičnější jsou pak
bohatě řasené, a tedy z několika metrů látky,
respektive látek (různých vzorů), zdobené
volánem, popř. několika volány. Sukně se šily
z měkce splývavých látek z přírodních
materiálů, kde bohaté řasení a použití velkého
množství látky bylo patrné až při výraznějším
pohybu, jako například při tanci. Z historie
odívání a dle vzpomínek romských pamětníků
je známo, že ženy si oblékaly i několik sukní najednou. Tradičně se nosily především sukně
dlouhé ke kotníkům či nad kotníky.
Zástěry a kapsy
Většina zástěr má tyto společné prvky: oválný střih,
našitý volán, stopy po ručně šitých opravách či úpravách,
sešívání z několika druhů i barev látek.
Zástěra sloužila romské ženě nejen při úklidu a
vaření. Mohla cudně zakrývat narůstající bříško často
těhotných žen, zcela jistě plnila i funkci dekorativní. U
vdaných a starších žen byla zástěra neodkladnou součástí
sukně.
Spodní kapsa zvaná teluňi posoťi, která se
uvazovala kolem pasu pod sukni či zástěru, sloužila
k uložení peněz, karet, ale například také k uschování
slepice. Kapsa byla
tradiční
součástí
ženského
oděvu,
někdy bývala všita i
do sukně.
Šátky
Nejčastějším materiálem pro šátky byl kašmír.
Šátky byly s třásněmi i bez třásní, malé používané jako
ženská pokrývka hlavy a velké přes záda, ramena a
hlavu (součást všedního oděvu). Mezi velké šátky
řadíme i tzv. vlňáky, které romské ženy používaly
stejně jako ženy z majoritní společnosti. Nejčastějšími
a též nejoblíbenějšími motivy na šátcích jsou
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stylizované růže i jiné druhy květin. K některým šátkům si romské ženy třásně ručně
háčkovaly a našívaly.
Obuv
Současnou podobu romské obuvi nelze považovat za tradiční, poněvadž její vzhled
odpovídá typu obuvi užívanému majoritní společností. Současná romská dámská obuv
poukazuje na oblibu výrazně zdobených střevíců, které kombinují lakované povrchy
s barvami zlatého kovu. Tradičním typem obuvi jsou tzv. bočkora – jednoduchá obuv,
zhotovené z kusu látky, vyplněná vrstvou slámy, jež sloužila jako izolace před zimou a
vlhkem. Látka se pak ovinula kolem nohy a zašila či ještě svázala pruhy látky. Bočkora nosily
častěji ženy.
Ozdoby do vlasů
Nezbytnou součástí oděvu romských žen
byly také ozdoby do vlasů v podobě spon
s mašlemi z textilií nebo korálků. Splňují nejen
funkci estetickou, ale i praktickou, spočívající
v sepnutí polodlouhých či dlouhých vlasů tak, aby
ženě nezavazely například při vaření či péči o
děti. Doplňky do vlasů byly a jsou u romských
žen oblíbené v každé době. Dříve si Romky
vplétaly do vlasů ozdoby a květiny, romsky zvané
luluďa. Tento tradiční motiv je u Romek dodnes
nejoblíbenější, materiál však odpovídá současným
trendům. U dnešních romských hudebních a
tanečních folklórních souborů je květina ve
vlasech považována za nezbytnou součást oděvu. Kromě tzv. luluďa užívají spony a ozdobné
gumičky s různými pestrobarevnými nebo třpytivými efekty. U olašských romských žen jsou
oblíbené bohatě zdobené zlaté čelenky či spony do vlasů, které mohou být doplněné
vsazenými barevnými skly či kameny.
Mužský oděv
Košile
Tradiční romské košile byly
plátěné, zhotovené z několika dílů.
Přední i zadní díl je spojen sedlem,
košile je šita ve tvaru písmene „A“.
Dlouhé spadené rukávy (tzv. střih
podélného ponča) jsou široké a
všívané, jeden rukáv je mnohdy sešit
i z několika kusů různě vzorovaných
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látek. Rukávy jsou staženy do manžety na zapínání, anebo naopak může nabíraný rukáv dole
zůstat široce rozevřený. U krku je košile řešena jako rozhalenka s límečkem či nízkým
stojáčkem, na zapnutí na jeden knoflík či bez něj. Střih jistě není nijak unikátní, je převzat
z lidového oděvu. Časté střídání různě vzorovaných látek i tam, kde to střih oděvu nutně
nevyžaduje, vytváří v jakémkoliv kraji z podobné košile typickou součást romského oděvu, ne
zcela obvyklou mezi místním obyvatelstvem.
Mužské košile současného romského oděvu mají převážně krátký rukáv a rovný střih,
avšak typické hýřivé barvy a velké výrazné mnohdy právě květinové vzory, které jsou
v obecném povědomí spjaty spíše s oděvem ženským. V minulosti často užívané plátno je
dnes nahrazeno materiálem syntetickým – viskózou, polyesterem, polyamidem atd.
Vesty
Oblíbeným doplňkem jak tradičního, tak i současného
společenského oděvu romských mužů je doposud vesta.
Spolu s kabátem skýtaly v mužském oděvu prostor pro
reprezentaci rodových klenotů a symbolů moci i bohatství.
Vesta bývala většinou jednobarevná, mohla však být
doplněná výšivkou, šňůrováním či jinou aplikací.
V minulosti byla tedy vesta jednou z příležitostí jak
ukázat symboly moci. Příkladem je tzv. vajdovská vesta,
která se doslova pyšnila bohatou aplikací stříbrných knoflíků,
řetězů a dalších ozdob. Právě poslední slovo nutno zdůraznit,
protože knoflíky kočaka přišité na takové vestě plnily pouze
funkci dekorativní, nikoliv praktickou. Knoflíky z mincí,
nebo kulovitého tvaru a další dekorace byly našity v řadách
v takovém množství, v jakém se vešly, nebo jakým daný muž
disponoval.
Klobouky
Klobouk patří k tradičním a nutným
doplňkům mužského oděvu. Zdůrazňoval roli
muže v rodině i komunitě. V současnosti jej u nás
nosí především starší muži ze skupiny olašských
Romů – Lovarů. V balkánských zemích je klobouk
dosud samozřejmou součástí všedního oděvu
romských mužů všech generací. Vzhled klobouků
dnešních romských mužů odpovídá obvykle
regionálnímu typu běžnému v okolní majoritní
společnosti.
Hole
Rodové hole – svým užitím a významem srovnatelné spíše s žezlem panovníka – si
Romové cenili někdy víc než zlata a předávali si je po mužské linii z generace na generaci,
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anebo se hůl bakuľa stávala součástí posmrtné výbavy zesnulého. Hůl byla nepostradatelná
pro tzv. vajdu – vůdčího představitele romské komunity, jehož funkce je srovnatelná s rolí
starosty. Nyní může být hůl doplňkem u nejstarších mužů a nemusí určovat postavení
majitele.
Hůl mohla být jen ve dřevěném provedení zdobená řezbováním, k takovým účelům
byly často využívány samorosty. S jejich výrobou si uměli poradit i zruční romští muži. Další
typ kombinuje dřevo s kovem, na dřevěnou hůl byly upevňovány vyklepávané lesknoucí se
plíšky nebo přímo mince.
Romský šperk
Šperky jsou nedílnou součástí romské
hmotné kultury, významným způsobem doplňují
oděv a spoluvytvářejí celkový vzhled příslušníků
tohoto etnika. Komplikované dějiny, kterými
Romové prošli v průběhu několika staletí, a
zároveň kontakt s rozmanitými národy, kulturami
a náboženstvími způsobily, že romské šperky
nevykazují jednotnou stylovou podobu, přesto
však
můžeme
vysledovat
nepominutelná
specifika. Zřejmá je především prvotní souvislost
s indickým šperkem, a to v materiálu, zpracování
i motivech. Obliba drahých kovů, zlata i stříbra,
byla dána nejen jejich finanční hodnotou, která
měla podstatný význam u všech kočovných
kmenů, ale byla také podpořena symbolikou
těchto materiálů. Zlato bylo vždy spojováno
s kultem slunce, zatímco stříbro připomínalo
měsíc, mající vazbu na ženský princip a plodnost.
Zajímavostí mohou být tzv. mincovní
šperky, u nichž má svou důležitost nejen cena, ale
ještě více symbolika mince, tj. kruhu připomínajícího slunce, který je nositelem hojnosti a
štěstí. Z tohoto důvodu provázejí mincovní šperky nezřídka přelomové události v životě
člověka – jeho narození a pak sňatek jako začátek nové etapy. Původ mince a její stáří nejsou
nijak podmiňovány, přesto se oblibě těšily mince panovníků, a to zvláště Marie Terezie,
neboť panovníci byli vnímáni jako další ochrana a záštita.
Zdroj: Sbírky Muzea romské kultury : [přírůstky] 1991-2006 : textil, šperk, nesbírkové
kolekce textilu a šperku
Ludmila Špičáková
METER Silesia
Ostrava, Czech Republic
15.12.2008
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