
Zprávy 

O světovém romském festivalu Khamoro 
v Praze roku 2012 

Možná, že čtenáře zarazí, že zpráva 
o světovém romském festivalu Khamoro 
se objevuje v časopise Speciální peda-
gogika. Neměla by být spíše v časopise 

kulturním? Nebo v časopise věnovaném 
výhradné romským otázkám, jako je Ro-
mano hangos či Romano vodí (Romská 
duše)? V následujícím textu se pokusím 

Vystoupení dětských tanečních souborů defilujích v ulicích Prahy má na Khamoru vždy 
mimořádný ohlas 
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vysvětlit, proč by i pro čtenáře odborné-
ho časopisu Speciální pedagogika mohla 
být informace o průběhu již 14. ročníku 
největšího romského festivalu na světě, 
konaného již od roku 1999 v Praze, vý-
znamná. 

Khamoro znamená v romštině 
Sluníčko. Je to zdrobnělina od slova 
Kham, což znamená Slunce. Zakladatelé 
festivalu a jeho dlouhodobí propagátoři 
i realizátoři a producenti jsou ze Saraje-
va. Pro práci tohoto druhu mají největší 
posvěcení: profesionálně spolupracovali 
v bývalé Jugoslávii s jedním z největších 
romských filmových tvůrců Kusturicou. 
Jsou to manželé Džemil Silajdžič a Je-
lena Silajdžič. Nejsou to Romové, ale 
s interetnickým napětím, které přerost-
lo v bývalé Jugoslávii až do ničivé vzá-
jemné národnostní genocidy, mají své 
trpké zkušenosti. I proto si vzali za cíl 
vytvořit v Praze, kam emigrovali na za-
čátku devadesátých let minulého století, 
prostředek, který by pomáhal zabra-
ňovat ve svých důsledcích národnostní 
nenávisti. Ta, jak se potvrdilo v nedáv-
ných kauzách ve Šluknovském výběžku 
či v Břeclavi, se u nás i v Evropě nejvíce 
projevuje ve vzájemném vztahu majo-
rity a romské minority. A již tu máme 
jeden z důvodů, proč by speciální peda-
gog, který se ve speciálních základních 
školách setkává s romskými žáky velmi 
často, měl získávat informace o romské 
kultuře nejenom prostřednictvím četby, 
ale i prostřednictvím sledování takové-
to akce, konané každoročně v „májové" 
Praze. V tomto roce to bylo od 28. 5. 
do 6. 6. 

Ačkoliv je romský festival Khamo-
ro na vysoce profesionální úrovni, dostá-
vají v něm možnost vystupovat i české 
taneční a hudební skupiny romských déti 
a mládeže. Ty jsou z různých míst, kde se 
déti realizují nejenom v klubech a volno-
časových centrech, ale i ve školách, včet-
ně speciálních základních a praktických 
škol. V tomto roce dostalo na festivalu 
možnost vystoupit čtrnáct českých sou-
borů a šest souborů zahraničních. Cel-
kem se zúčastnilo 250 umělců z ČR, Fran-
cie, Makedonie, Belgie, Ruska, Slovenska, 
Srbska a Španělska. Festival se tak stává 
i jakýmsi motivačním faktorem, který 
může pozitivně působit na práci učitelů 
SZŠ s romskými, ale i nerómskymi žáky, 
aby se mohli se svými učiteli a romskými 
pedagogickými asistenty buďto zúčastnit, 
nebo se nechat inspirovat festivalem, jeho 
atmosférou posilující identitu a romství, 
vzájemnou toleranci a podporu talentů. 

Se speciálnépedagogickou a vý-
chovnou otázkou nepochybně souvisí 
i podpora osobností, které - ačkoliv han-
dicapované - dosáhly a dosahují v umě-
lecké sféře vynikajících výsledků. V tomto 
směru zapůsobilo mimořádným způso-
bem vystoupení skupiny Nightwork s ne-
vidomým romským zpěvákem Martinem 
Svátkem. Ten doslova rozbouřil ve svém 
úvodním programu diváky závěrečného 
Galaprogramu tak, že dojem ze zpěvá-
kova výkonu přetrvával vlastně po celé 
další působení romských umělců vystu-
pujících v Pražské holešovické tržnici. 
Uvedení nevidomého zpěváka znovu na-
stoluje pro učitele a asistenty speciálních 
základních a praktických škol možnosti 
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k motivaci svých žáků. A to, že světový 
romský festival nebyl jen o tanci a zpě-
vu, ale že se v rámci něho konaly i různé 
výtvarné, divadelní, filmové a literární 

dílny, může podnítit učitele a děti ve spe-
ciálních základních školách k těmto čin-
nostem, respektive je podpořit. Protože, 
jak jsem nedávnou návštěvou některých 

Romská žákyně se svým výtvorem ve Speciální základní škole v Rumburku 
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SZŠ ve Šluknovském výběžku zjistil (SZŠ 
Šluknov a SZŠ Rumburk), tato činnost 
je tam opravdu na vysoké pedagogic-
ké i umělecké úrovni a děti, neromské 
i romské, se při práci v této oblasti mi-
mořádně realizují. 

A inspirativní může být i módní 
přehlídka známého módního návrhá-
ře Osmana Laffity (který je původem 
z Kuby) pod širým nebem na karlínském 
Lyčkově náměstí. Představily se módní 
kreace inspirované romským způsobem 
oblékání. A to, že přehlídka byla hojně 
navštívena diváky nejenom z Karlina, ale 
i celé Prahy, svědčilo o zájmu Romů i ne-
romů scházet se na takových společných 
aktivitách víc a víc. Další inspirace neje-
nom pro školy, ale i pro obce v lokalitách, 
kde možná taková ta sousedká soudrž-
nost mezi romskou minoritou a majori-
tou poněkud skřípe. Myslím, že speciální 
základní školy, v nichž tvorba žáků pod 
vedením učitelů je na vysoké úrovni, 
ve spolupráci s obcí a neziskovými orga-
nizacemi by mohly ještě důrazněji uká-
zat svoji opodstaněnost, a to i ve vztahu 
k romským žákům se specifickými vzdě-
lávacími potřebami. 

A že Romové mají ze své kultury 
mnoho co ukázat, to bylo na festivalu 
předvedeno ve výstavách ze sbírek Mu-
zea romské kultury v Brně: prezenta-
ce světa tradičních romských řemesel 
a vynikající olejomalby Míly Doležalové 
s tématem Romové. Podle mého soudu 
by učitel neměl zůstávat jen u vzdělává-
ní, i když je to jeho výrazná společenská 
úloha a mimořádné společensky účinná 
profese. Neobejde se bez hlubšího vhledu 

do souvislostí. A ten se dá získat i for-
mou umělecké sondy, kterou na festivalu 
představila v divadelní hře Můj soused, 
můj nepřítel režisérka a scénáristka Vik-
torie Čermáková. První uvedení této hry 
se uskutečnilo 21. září 2011 ve 21 hodin 
v Ateliéru Národního divadla na Anen-
ském náměstí v Praze. Národní divadlo 
se tak včlenilo do projektu šesti evrop-
ských divadel (Athény, Palermo, Tel Aviv, 
Praha, Graz), který vznikl z iniciativy 
Unie evropských divadel. Ústředním mo-
tivem projektu jsou problémy vyplývající 
z migrace a imigrace lidí většinou na ev-
ropském kontinentu, problémy a kon-
flikty spojené se vzájemným přijetím 
či nepřijetím, soužitím různých etnik. 
Inscenace v rámci festivalu zcela jasně 
ukázala záměr celého projektu a jeho 
aplikaci na konkrétní soužití Romů a ne-
romů v Česku: promluvila k divákům ne-
jenom estetickou řečí, ale i jazykem vy-
jadřujícím schopnost sociologické sondy 
do podstaty etnických konfliktů. Jak říká 
bulletin o tomto způsobu divadelního 
představení, „umí, povede-li se, otevřít 
divákům jiné úhly pohledu na těžké pro-
blémy lidí, které zpravidla zkoumají jiné 
společenské vědy". Představení opravdu 
stálo za to shlédnout i na festivalu Kha-
moro. Představilo nejenom problémy 

" romské komunity (s romskými herci La-
dislavem Goralem, Vojtěchem Lavičkou 
a Davidem Tišerem), ale i tvrdě upozor-
nilo na bezzubost, formálnost a odtrže-
nost vládních aktivit od podstaty a složi-
tosti vztahů mezi Romy a Čechy. Učitel 
speciální základní školy, který obětuje 
svou péči romským i neromským dětem 
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ve speciálních základních školách, by 
mohl lépe pochopit - a také chápe, jak 
jsem zjistil z rozhovorů s témito učiteli 
- onu současnou formálnost spočívající 
i v „počítání" romských žáků na speci-
álních základních školách bez dalšího 
zkoumání důvodů, proč tam jsou, jak se 
nedávno stalo z popudu vlády... 

Světový romský festival Khamoro 
ukazuje, a i v tomto 14. roce své existence 
ukázal, nejenom romské umění, ale i pro-
blémy interetnického soužití, kriticky, ale 
také konstruktivně. Festival se stal jed-
ním z výrazných prostředků, které mo-
hou ovlivňovat a také ovlivňují potřebu 
větší tolerance ve společnosti. Svým pře-
sahem zasahuje i pedagogickou oblast. A, 
jak jsme se pokusili ukázat ve své zprávě 
o festivalu, i sféru problematiky speciál-
ních základních škol. Využít v pedagogic-
ké práci, směřující k výchově k toleranci 
mezi dětmi jako budoucími dospělými, 

se dá i odkaz nedávno zesnulého rom-
ského básníka Vlado Oláha, člena Obce 
českých spisovatelů, jemuž byla na festi-
valu věnována v Knihovně Václava Havla 
(Galerie Montmartre) vzpomínková be-
seda odborníků a který ve svých básních 
o romské identitě apeluje i na obecný vý-
znam bratrství: 

Mám bratra v každém člověku. 
Bůh slunci přisoudil 
Svítit dobrým 
Stejně jako zlým. 
Rasisti mě na kolena srážejí, 
Ponižují mě a nenávidí, 
Jako zlem posedlí 
Nás z kruhu vystrkují. 
V hříších jsem se narodil 
Jako jiní lidé 
A člověkem jsem zůstal. 

Jaroslav Balvín 

167 


