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Koncept cigáni v ruskom a slovenskom kukltúrnom priestore 

 

Alena KUREČKOVÁ 

 

1. Základné pojmy, s ktorými pracuje lingvokulturológia 

 

1.1 Národ. Etnos. Národná mentalita. 

Súčasnosť je plná otázok, týkajúcich sa národnej identity, kladie sa dôraz na zachovávanie 

tradícií a elementov kultúry jednotlivých národov. Preto je nevyhnutné definovať čo vlastne 

ten národ a národná mentalita je. Zjednodušene by sme mohli povedať, že národ je spoločnosť 

ľudí, ktorá žije na určitom území, v rovnakom prostredí a má podobné videnie sveta. 

Presnejšie povedané, národ je „skupina ľudí, členovia ktorej majú spoločné pomenovanie, 

jazyk a elementy kultúry, sú oboznámení s verziou o ich pôvode a histórii, asociujú sa 

s konkrétnou teritóriou a majú pocit solidárnosti“ (Ščeglova a kol., 2002, s. 25). Každý národ 

zachováva tradície svojich predkov, ich obraz života, či už v písomnej alebo ústnej podobe, 

pričom elementy rôznych kultúr sa od seba výrazne odlišujú. Tento jav si ľudia všimli už 

v minulosti a začali si uvedomovať, že poznávaním nielen svojich tradícií a kultúry, ale aj 

okolitých národov, môžeme prísť na to, aká je rola konkrétneho človeka na tomto svete. A tak 

polovica XIX storočia priniesla so sebou vznik školy Psychológia národov, vedy 

o duchovnom živote ľudstva. Jej zakladateľom bol M. Steintal. Hlavná myšlienka ich 

koncepcie bola tá, že prostredníctvom jednoty pôvodu a prostredia „každé individuum 

jedného národa nosí pečať...vlastných koreňov na tele a duši“, pričom „pôsobenie telesných 

vplyvov na dušu vyvoláva známe sklony, tendencie, duševné vlastnosti, ktoré sú rovnaké 

u všetkých individuí, v dôsledku čoho si zachovávajú národného ducha“(Ščeglova a kol., 

2002, s.56 – preklad autora). Národ si sám píše svoju históriu. Pod pojmom „národný duch“ 

chápeme samouvedomenie sa ľudí a ich psychické zhody. 

 V 20-tych rokoch XX. storočia predstavitelia historicko-psychologického a kultúrno-

antropologického smeru: L. Levý-Brull, M. Blok zaviedli do učenia o národnom duchu pojem 

mentalita. V úzkom zmysle slova sa mentalita chápe ako to, čo nám „dovoľuje rovnako 

vnímať okolitú realitu, oceňovať ju a fungovať v nej v súlade s určitými prijatými 

v spoločnosti normami a vzormi správania, ako aj s adekvátnym vzájomným pochopením“ 

(Ščeglova a kol., 2002, s.62 – preklad autora). V súčasnom vedeckom ponímaní mentalita 

znamená „súhrn symbolov, ktoré sa formujú vrámci každej konkrétnej historicko-kultúrnej 
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epochy a národnosti. Tento súhrn symbolov sa zakorení vo vedomí ľudí v procese 

komunikácie so sebe podobnými, to znamená - cestou opakovania. Tieto symboly (pojmy, 

obrazy, idey) slúžia v každodennom živote ako objasnenie, spôsob vyjadrenia vedomostí 

o svete a úlohe človeka v ňom“ (Ščeglova a kol., 2002, s. 63). 

Výkladové slovníky charakterizujú mentalitu ako „schopnosť mylsieť; úroveň 

intelektuálnych možností; (v širokom zmysle) štruktúru myslenia, náladu, charakter“(Ter-

Minasová, 2000, s.196 – preklad autora). Podľa charakteristiky slovníka sa mentalita vzťahuje 

na človeka ako samostatnú osobnosť, zatiaľ čo podľa L. V. Ščeglovej a kol. sa tento pojem 

týka človeka ako člena určitej skupiny ľudí (národa, etnosa, a pod.). 

S národom a jeho hodnotami je spojený ešte jeden dôležitý pojem, a tým je „kultúra“. 

Existuje veľa výkladov a charakteristík tohto pojmu (okolo 200), avšak my budeme na 

začiatok vychádzať z charakteristiky kultúry z axiologického a neaxiologického pohľadu 

(hlavnou úlohou axiológie ako filozofickej vedy je učenie o hodnotách). Slovo kultúra v 

axiologickom  chápaní „má vo svojom význame zahrnuté aj tzv. hodnotiace kritérium (napr. 

výraz: kultúrny človek = dobrý, nekultúrny človek = zlý)“ (Vereščagin, Kostomarov, 1973, 

s.31). Sociológia, história a im podobné vedy majú iný prístup k výkladu kultúry, a to opisný. 

Neaxiologickú charakteristiku kultúry nám ponúkol I. G. Gerder: „ kultúra sa stáva 

nevyhnutným atribútom všetkých národov, nezávisle od toho, aké je ich miesto vo svetovej 

histórii...Národy bez kultúry podľa I. G. Gerdera neexistujú“ (Vereščagin, Kostomarov, 1973, 

s. 31 – preklad autora). 

 

1.2 Jazyk a kultúra – ich vzájomný vplyv 

Nami vyššie predstavený obraz národnej mentality, národného ducha a kultúry sa odráža 

na jazyku daného národa. V. Gumboldt je autorom myšlienky, že v každom jazyku je 

zakotvený svoj pohľad na svet. „Každý jazyk vytvára okolo národa, ktorému patrí, kruh, za 

hranice ktorého sa dá výjsť len v prípade, že vstupuješ do iného kruhu; jazyk národa je jeho 

duchom a duch národa je jeho jazykom“ (Vereščagin, Kostormarov, 1973, S. 46). Jazyk je 

akýmsi nástrojom na pomenovanie vecí okolo nás, reality, ktorá nás obklopuje (hoci podľa 

niektorých filozofov je tento nástroj veľmi nepresný a nedokonalý). Jazyk je zložitý jav. J. 

Stepanov preto použil na vyjadrenie tejto zložitosti jazyka niekoľko obrazov: 

1.jazyk ako jazyk individua, 2. jazyk ako člen skupiny jazykov, 3. jazyk ako štruktúra, 4. 

jazyk ako typ a charakter, 5. jazyk ako počítač, 6. jazyk ako priestor pre myšlienky a ako 

„dom ducha“ (M. Heideger) (V. Maslova, 2001, s.4). V XX. storočí sa k týmto pridal ešte 

jeden obraz, a to jazyk ako „produkt kultúry, ako jej základný kameň a podmienka existencie, 
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ako faktor formovania kultúrnych kódov“ (V. Maslova, 2001, s. 4). Jazyk je bezprostredne 

spätý a kultúrou, s myslením ľudí. Sú ako pavučina vzájomne popretkávané a tvoria jeden 

celok. Jazyk otvára človeku dvere do oblasti vedomia. Jazyk je nástrojom kultúry, ktorý 

zobrazuje jej tvár, národnosť, ako aj meniacu sa realitu. Zobrazením okolitého sveta 

prostredníctvom jazyka môžeme pozorovať rozdiely v chápaní a poznaní reality 

u predstaviteľov rôznych národov. 

 

2. Koncept „cigáni“ v ruskom a slovenskom kultúrnom priestore 

 

Как цыгане поют – передать невозможно. 

Да и есть ли на свете такие слова?! 

То с надрывной тоскою, темно и тревожно. 

То с весельем таким, что хоть с плечь голова! 

 

Как цыгане поют? Нет, не сыщутся выше 

Ни душевность, ни боль, ни сердечный накал. 

Ведь не зря же Толстой перед смертью сказал: 

- Как мне жаль, что я больше цыган не услышу! 

 

Дорога льется к горизонту  Бас люди часто презирают 

От ветра пыль стоит в глазах,  За ваши черные глаза.  

Качуют вечно стремясь к солнцу Другие просто избегают 

Цыгане нагоняя страх.   Уж такова ваша судьба. 

 

Откуда взялись, вы цыгане,  У стран всегда свои законы, 

Где ваши корни, где земля?  А у людей свои права, 

Где ваши корни, где земля?  Но вам ведь все равно. И кто вы? 

Кто управляет свыше вами,  Цыгане! Вот и все слова. 

Великий Бог иль сатана? 

 

2.1 Pôvod cigánov a ich kultúra 

 Cigáni sa na území Európy objavili na prelome XIV – XV storočí. Avšak ich pôvod 

nie je doteraz presne známy, pretože tento národ nezanechal žiadne písomné zmienky. 

Existujú len dohady o ich pôvode a etnickej príslušnosti, ktoré sa prejavili na pomenovaní 
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tohto etnika. Uvedieme niekoľko príkladov: Anglicko – Gypsies (egypťania), Španielsko -  

Gitanos (egypťania), Maďarsko – Cigany – Pharaon erek (faraónove plemeno), Francúzsko – 

Bohemiens (bohémovia, česi) alebo Tsiganes (prevzaté z gréčtiny), Taliansko – Zingari, 

Holandsko – Heidens (pohania), Fínsko – Mustalainen (čierni – doslovný preklad 

pomenovania fínskych cigánov „kaale“), Turecko – Cingerie, Cingane, Izrael – Tso’anim 

(podľa názvu biblickej provincie Coan v Starovekom  Egypte. V súčasnosti sa čoraz častejšie 

používa pomenovanie „Rómovia“, ktoré bolo prezentované v roku 1971 celosvetovou 

organizáciou World Romani Union (premenovanej na International Romany Union) ako 

jediný názov tohto etnika. Už pri vyššie uvedených príkladoch je zrejmé to, ako vplýva 

prostredie a myslenie ľudí na jazyk. Podľa jednej z verzií cigáni pochádzajú z Indie. Ako to 

bývalo v tých dobách, jeden z indických panovníkov podaroval  niekoľko cigánskych 

muzikantov perzskému panovníkovi. Približne 400 rokov prežili v Perzii, a potom sa začali 

rozchádzať po svete, na východ, naspäť do Indie a Strednej Ázie (predkovia súčasných ľuľi) , 

a na západ, do Palestíny a cez ňu do Egypta (predkovia domov), a cez Arménsko do Byzancie 

(predkovia boša, roma, kale a sinti). V XIV. storočí bolo viacero oblastí, kde sa toto etnikum 

koncentrovalo. Jednou z nich bol aj Epir v Grécku, ktorý sa „nazýval „Malý Egypt“, čo 

súviselo s ich reprodukciou. Je to bezpochyby dôvod, prečo nazývali Cigánov prichádzajúcich 

do európskych krajín Egypťanmi, čo im v upravenej forme zostalo až dodnes (J.-P. 

Liégeois,2002, s.21). 

      Čo sa týka cigánskej kultúry, tá je veľmi pestrá a bohatá.Keďže cigáni boli kočovníkmi, 

na ich kultúru vplýval do značnej miery aj folklór okolitých národov. To však nebránilo  

unikátnosti folklóru u cigánov. Existuje tu aj opačná tendencia: Cigáni ako „neteritoriálny 

národ“ ovplyvnili muzikálnu svetovú kultúru, napr. hudba a tanec flamengo v Španielsku, 

inštrumentálna hudba v Maďarsku, chorový spev a cigánsky tanec v Rusku. Keďže cigáni sú 

vo svojej podstate muzikálni, spev a tanec boli tradičnými spôsobmi ich zárobku.  

 Práve v týchto štátoch sa vydelili skupiny cigánov, ktoré sa zaoberali predovšetkým 

umením – vystupovali na kniežacích dvoroch, pracovali v hostincoch a reštauráciách, 

prenajímali si špeciálne priestory na koncerty. Práve títo ľudia vytvorili to, čo sa v súčasnosti 

považuje za cigánsky folklór. Cigáni v Európe sú potomkami cigánov, žijúcich v Byzancii.  

Podľa písomných zmienok z tohto obdobia, cigáni nevyzývali nejaký väčší záujem a už vôbec 

ich nepovažovali za marginálnu alebo kriminálnu skupinu. Práve naopak, cigáni sa spomínajú 

ako majstri v práci so železom, výrobou konských podkov, veštci, krotitelia zvierat, ale 

najrozšírenejším remeslom bolo kováčstvo. 
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 Po páde Byzantskej ríše začali cigáni migrovať do Európy. Ako prví sa podľa 

písomných historických dokumentov v Európe objavili marginálni predstavitelia tohto národa, 

ktorí sa zaoberali predovšetkým žobraním, veštením a drobnými krádežami, čo sa odrazilo na 

negatívnom vnímaní cigánov európanmi (to vo väčšine európskych národov, vrátane 

Slovenska, prevláda dodnes). A až po určitom čase tu pribudli umelci, remeselníci, 

obchodníci s koňmi. 

 Na teritórii Ruska sa pojem „cigáni“ spája predovšetkým s hudbou, veštením. Nie je to 

náhodné, pretože v XVIII. – XIX. storočiach sa trieda ruských kupcov a priemyselníkov 

zabávala práve pri cigánskej hudbe. Existovala tu tradícia chorov, ktoré vystupovali 

s cigánskou ľudovou hudbou. Z nich sa neskôr vyformovali profesionálne skupiny (napr. 

poddaní grófa A. G. Orlova-Česmenského), ktoré preslávili ruské romance Hlinku, 

Bulachova, Diubiuka, Gumiľova (nespievali ich v rodnom cigánskom jazyku). 

 

2.2 Asociatívny obraz pojmu „cigáni“ v ruskom a slovenskom kultúrnom priestore 

 Myslenie ľudí je späté aj s prostredím, v ktorom žijú. O tom svedčí aj rozdielne 

názory, týkajúce sa cigánskeho etnika.  Na dokázanie týchto rozdielov nám poslúžil Ruský 

asociačný slovník (bol vytvorený s pomocou študentov vysokých škôl v počte 200, vydaný 

v r. 1994) a náš vlastný výskum, prevedený  formou ankety (150 študentov končiacich 

ročníkov stredných škôl – 97 a vysokých škôl – 53, r. 2009). Výsledky výskumu sú zobrazené 

v prehľadných grafoch. Podľa nášho názoru je potrebné ukázať aj to, ako sa koncept  „cigáni“  

časom menil v predstavách obyvateľov Slovenska. To sme prezentovali úryvkami z diel 

slovenských autorov (D. Banga, slovenské ľudové rozprávky, ). 

Rusko: 

Pre ruského človeka sa obraz cigánov spája predovšetkým s hudbou, tancom, slobodou, ale aj 

s kováčstvom, keďže nielen v Rusku, ale aj v iných štátoch existovali celé dediny cigánov-

kováčov. Tento fenomém existoval aj na území Slovenska, pretože už v starých ľudových 

rozprávkach vystupujú cigáni-kováči.  

Stimul "cigán"

37%

21%
14%

14%

7% 7%

kováčska dielňa

cigánka

bič

romanca

bradatý

gruzín
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To isté môžeme povedať aj o spojení cigánka–veštica. U slovenského obyvateľa sa však táto 

asociácia vytráca, čo sa o Rusku povedať nedá. Veštenie bolo tradičnou činnosťou cigánok 

a bolo spojené s ďalšou – „te menges“ (žobranie). Čo sa týka cigánok v Rusku, používajú 

cigánsky názov tejto činnosti, keďže ten má v ich myslení pozitívny emocionálny charakter 

(týmto slovom nazývajú modlitbu k Bohu, alebo aj sobášenie). V XVIII. – XX. storočí ruské 

paničky brali obdarovanie cigánok ako prejav milosrdenstva. Cigánky chodlili po žobraní so 

svojimi deťmi, čo nie je ničím výnimočným. Avšak aj tu je badateľný rozdiel medzi 

minulosťou a súčasnosťou: vo vyššie uvedených dobách si obliekali cigánske deti sviatočné 

šaty, zatiaľ čo dnes platí: „čím biednejšie vyzeráме, tým viac nám dajú“. 

 

Stimul "cigánka"

37%

19%
15%

8%

8%
8% 5%

veštica

Aza

veštiť

zlodejka, veštiť

klamstvo, tanec, tábor

cigán, čierna

bubon, karty

 

 

  Všetko vyššie povedané by sme mohli zhrnúť takto: na území Ruskej federácie do 

dnešných dní prevláda romantický opis cigánskeho národa, národa, ktorý opísali v svojich 

dielach A. S. Puškin, L. N. Tolstoj, A. S. Turgenev, A. Kalinin , V. Majakovskij a iní. 

Avšak v posledných rokoch (najmä vďaka tlači) môžeme badať tendenciu prevládania obrazu 

cigán = priekupník drog. To znamená, že sa vytráca pozitívne videnie tejto časti obyvateľstva 

u Rusov. 

  

Slovensko: 

Nasledujúci obraz cigána v podvedomí slovenského obyvateľa bude predstavovať ostrý 

kontrast v porovnaní s ruským. Je to spôsobené sociálnou situáciou na Slovensku, ako aj 

vysokou kriminalitou cigánov u nás. 
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Stimul "cigáni"

30%

19%18%

3%

10%
10%

smrad

špina

vši

lenivosť

Luník IX

agresivita

 

 

Na území Slovenska je zaužívaný pojem „neprispôsobivý občania“, ktorý sa používa 

predovšetkým v spojení s cigánmi. A v tomto pomenovaní je ukrytá odpoveď na 

problematiku cigánov. Oddávna sa o cigánoch hovorí ako o kočovnom, slobodnom národe, 

ktorý nepozná hranice a má svoje vlastné zákony. Ale núteným usadením  prišli cigáni o časť 

svojej kultúry a nedokážu sa novým podmienkam prispôsobiť. Neplatí to však o všetkých 

príslušníkoch tohto etnika, veď všade sa nájdu výnimky. Ak si pozrieme asociácie našich 

respondentov na daný stimul, vidíme prevažne negatívne výsledky, ktoré úplne vytlačili obraz 

pracovitých, veselých a skvelých umelcov, aký prevládal v povedomí Slovákov v dobách 

minulých. 

 

2.2 Obraz cigána na základe anekdot a vtipov 

 Vtipy sú jazykové útvary, ktoré nejpresnejšie zachytávajú charakteristické javy 

súčasnosti a minulosti. Práve preto sú výborným prostriedkom na to, aby sme s ich pomocou 

predemonštrovali našu problematiku. 

 Z nami vybraných 50 vtipov a anekdot z ruského a slovenského prostredia sme 

vytvorili kultúrno - jazykový obraz cigána. Výsledky sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke: 
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Rusko Slovensko 

cigán – zlodej koní 

- S cigánami sa nedá hrať šach! 

- Prečo? 

- Pretože oni aj tieto kone ukradnú! 

cigán – ten, kto sa vyhýba práci 

Kto má nejväčšiu úctu k práci? Rómovia. 

Ani sa jej nedotknú! 

cigán – prefíkaný obchodník 

Syn čukču sa nadchýna kremľovským orlojom. Vidí to cigán a vraví 

mu: -Páčia sa ti? Predám. Takmer ako zadarmo! -Platí! Cigán 

zobral love a vraví: - Ty počkaj a ja pôjdem po rebrík. Vidíš, sú 

veľmi vysoko. Cigán odišiel a už sa nevrátil. Syn príde do hotela 

a sťažuje sa otcovi. Na druhý deň ide otec striehnuť na cigána. Stojí 

pod orlojom. Prichádza k nemu ten istý cigán a dáva mu rovnaký 

návrh...Cigán berie love a chce ísť po rebrík. – Ó óó...myslíš, že ja 

som malý chlapec? Mňa neoklameš! Ja som otec...som múdrejší. 

Sám pôjdem po rebrík a ty tu počkaj! 

cigán – zlodej 

Cigán kradne drevo, chytí ho lesník 

a pýta sa: 

- Cigán, čo tu kradneš? Cigán hovorí: - 

To je krmivo pre kravy.  

Lesník: - Odkedy kravy jedia drevo? 

 Cigán:- Čo nezjedia, to spálim. 

cigán – veľa detí 

Pozerá cigán na svoje deti, všetky okolo neho behajú špinavé. 

Cigánka sa ho pýta: - No čo myslíš, okúpeme ich, alebo si urobíme 

nové? 

cigán – veľa detí 

Názov republiky ČSFR znamená: Česi, 

Slováci a Fúra Rómov. 

cigán – žobranie 

Klope cigánča na dvere: 

- Tetuška, dajte mi napiť vody, lebo taký taký som hladný, že až 

prespať nemám kde! 

cigán – špina 

Smutná Rómka sa sťažuje susedovi: 

- Jój, ta môj muž ma asi podvádza. 

- A ako si na to prišla, niekto ti niečo 

povedal? 

- Ale veď som žena, tak vidím, nie? Tento 

mesiac si už druhýkrát nohy umýval. 

cigán – špinavý 

Cigánka učí svojho malého syna: 

- Zapamätaj si, synček, ako sa správne obliekajú gate – tam, kde je 

žlté, ide dopredu, a kde hnedé – dozadu. 

cigán – Luník XIX 

Na košickom sídlisku Luník XIX sa zrazu 

zjavilo okolo sto vyobliekaných Rómov. 

Okoloidúci policajt sa ich pýta:  

- Kam ste sa vybrali, zabávať, alebo 

štrajkovať? 

- Pán poručík, teraz ideme všetci na ples 

neplatičov nájomného. 

 

Ako bolo vyššie demonštrované, pohľad obyvateľov Slovenska a Ruska na cigánsky 

národ sa výrazne líši, čo je spôsobené nielen geografickými, ale aj sociálnymi podmienkami. 

Jedno je však isté: len máloktorý človek dokáže ostať chladným pri kontakte s vášnivou 



30 
 

cigánskou hudbou, ktorá je uznávaná na celom svete. Príkladom toho sú úspešní Cigánski 

diabli alebo cigánska skupina Adama Bartosza. 
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