
Odpoveď L.G. na výzvu a prizvanie galerie Artwall do výberovej komisie projektu česko - romskej vlajky: 
 
Dobrý deň, 
na úvod by som chcela poďakovať za ponuku byť súčasťou výberovej komisie v rámci projektu Tomáša 
Rafu. 
 
Nad výzvou a celým projektom som dlho uvažovala. Dotýka sa dôležitých tém a problémov, ktoré zatiaľ 
žial nemajú riešenie. Snažím sa pre seba nájsť určité pozitíva pre účasť na tejto akcii a vo vzťahu k 
podobnému princípu umeleckej činnosti vôbec. Bohužiaľ, zatiaľ sa mi to nedarí. 
 
Mám hneď niekoľko otázok-problémov. 
 
Jednak sa ocitáme ne veľmi tenkom ľade vymedzovania pojmov ako národ, štát, etnikum.......akým 
spôsobom sa prelínajú? Je štátna vlajka skutočne symbolom zastupujúcim kultúrne-sociálne pozadie 
všetkých obyvateľov štátu? Nepovedala by som. 
 
Podľa akých kritérií vyčleňujeme práve Rómov pre tento upgrade štátneho symbolu?  Česká republika je 
našťastie omnoho bohatšia, čo sa etnických skupín týka. Prečo teda v štátnom symbole nezohľadniť napr. 
Vietnamcov, ktorí majú v ČR mnohogeneračnú tradíciu a sú tiež dosť segregovaní? Teraz naschvál 
trochu rýpem, ale zdá sa mi, že tento moment dosť zhadzuje celý “nápad”, keďže hneď na začiatku z toho 
robí absurdnú nezmyselnú frašku. To je ale skôr “technická” pripomienka. 
 
Omnoho dôležitejšia, podľa môjho názoru, je samotná, umelcom deklarovaná - túžba po určitej zmene 
skrz novú vlajku - kombinujúcu vlajky českú a rómsku (alebo s niektorými zo  symbolov evokujúcich       
rómske klišé). Mám pocit, že práve tu je zásadný omyl. Vlajka, na ktorej pribudne rómska symbolika 
neprepája Rómov s Čechmi. Má úplne opačný efekt: zase navracia všetko do pôvodnej sitácie a ešte ju 
utvrdzuje. Rómsky znak na českej vlajke znamená práve to, že Rómovia nikdy nebudú rovnakí ako Češi, 
sú iní, nemôžu prijať za svoju vlajku českého štátu, ktorého sú občanmi. Nebude im to dovolené. 
Musia byť zastúpení prvkom, ktorý je spätne oddeliteľný od symboliky Čiech. Sú etnikom, ktoré tu je, 
ktoré zostáva iné a nezlučiteľné v zmysle úplnej fúzie. V lepšom prípade budú Čechmi tolerovaní, ale 
nikdy nebudú prijatí. 
 
A pokiaľ by mala byť nová vlajka, v ktorej by nebol viditeľný odkaz k fragmentom terajšej vlajky ČR ani 
terajšej rómskej vlajky, potom je na mieste otázka: chceli by vôbec Rómovia zmeniť štátnu vlajku??)) No 
nie je to bizarné? 
 
Rómom sa neustále predhadzuje “inakosť”, dookola sa upozorňuje na to, že nie sú ako Češi, či už 
negatívne  alebo pozitívne. Výsledný efekt je viacmenej podobný. Chcú sa Rómovia skutočne odlišovať? 
Trvajú na tom? Pýtali ste sa ich niekto? Mám pocit, že sa zabúda na jednoduchú vec, že Rómovia sú 
proste rovnakí ako všetci ostatní ľudia. 
 
A nakoniec banálna pripomienka, týkajúca sa spôsobu práce, ktorá je signifikantná i pre Tomášovu 
tvorbu. 
 
Bolo o tom už povedané a napísané dosť, preto to nebudem moc rozvádzať. Je ale potrebné si presne 
povedať, o čo nám tu ide? Je tu problematický vzťah etiky a estetiky. Ide o umenie , alebo o aktivizmus? 
Pokiaľ ide o to prvé, potom mi nie sú jasné kritéria, podľa akých to mám hodnotiť. Je kritériom 
spoločenská prospešnosť? Sú teda bežne ne-umeleckí aktivisti tiež umelci? Akurát to o sebe netvrdia, 



pretože sú skromnejší ako “angažovaní” tvorcovia? Alebo si tiež aktivistom, Tomáš? Potom je tu ale 
prítomná znateľná dávka cynizmu, ktorého sa nedá zbaviť u podobného rodu “ umeleckej” činnosti. 
Cynické to bude vždy. Je potrebné si ustrážiť mieru. Bohužiaľ sa mi nezdá, že by siTy, Tomaš,  s tým 
nejak zápasil. Za podpory štátu zdobíš stenu štátom postavenú 
(viz.odkaz:http://www.stanica.sk/2012/10/08/este-jeden-sportovy-mur/) 
Myslím, že je to trefná metafora. Oprav ma,  pokiaľ sa mýlim. 
 
Ďakujem. Teším sa na prípadné reakcie. 
 
S pozdravom 
 
Laďa Gažiová 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
popis reakcie Tomáša Rafu: 
 
Tomáš Rafa v svojej odpovedi začíta pojmom multikultúrna spoločnosť, ktorý chápe skrz kontext Českej a 
Slovenskej republiky vnímaný cez pohľad na rómske etnikum. Dôležité je pre umelca taktiež to, že 
Rómovia nemajú svoj vlastný štát a tým chápe toto etnikum odlišne od ostatných etník žijúcich v ČR.  
Rafa taktiež spomína Romanestan, o ktorom píše: ”..."Romenastan" mohol vzniknut po druhej svetovej 
vojne v case, kedy cely svet vedel o genocide na 500 tisic ludi romskeho povodu. Neznikol...” 

 
 
T.Rafa ďalej zmieňuje situáciu v Duchcove, ktorú prišiel natáčať. Na tomto mieste prebehlo stretnutie 
DSSS spojené s protirómskou demonštráciou a následovným pokusom o pogrom. V ulici, kde žijú hlavne 



Rómovia bolo usporiadané stretnutie a kultúrny program (občianskym združením Konexe) na podporu 
miestnych obyvateľov a pokus o zmiernenie strachu pomocou rôznych aktivít, diskusií, či koncertov. Rafa 
točil dokument na oboch stranách barikády vytvorenej ťažkoodencami. V texte popisuje stranu prorómsku 
a premýšľa o identite Rómov vo verejnom priestore, ktorá, má pocit, že je vytváraná 
“nerómskymi”aktivistami. Ako jeden z príkladov citujem: ”Prosim, pozri si fotografiu "KONEXE 1" .... ten 
postarsi Rom si sadol na prazdnu stolicku tam, kde ho chceli mat (vedome ci nevedome?). Stotoznujes 
sa s tym ako to vyzera? 
Myslim, ze ten clovek by sa citil lepsie, keby mal za sebou nieco, comu rozumie, s cim sa stotoznuje a co 
vie dekodovat. Aj on je v Cechach doma a jeden z navrhov cesko - romskej vlajky by mojol byt riesenim.” 
 
Toto video s výpoveďou jednotlivca http://youtu.be/YLFPKIJ7yH4?t=1m38s Tomáš Rafa predkladá ako 
argument volania Rómov po vlastnom štáte. 
 
Odpoveď končí vysvetlením projektu “ športové múry”, o ktorom sa môžme dočítať v prechádzajúcom 
odkaze na konci prvého emailu. Rafa hovorí o kontroverznosti , ktorú nachádza ako u projektov múr, tak 
u návrhu vlajky. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
reakcia na odpoveď Tomáša Rafu: 
 
Ahoj Tomáš, 
ďakujem za odpoveď, 
mám ešte pár poznámok k tomu, čo píšeš. 
 
Multikulturalizmus už sa celkom dlho chápe ako negatívny pojem. Pramení z imperialistického myslenia a 
bol vytvorený Európanmi a nie tými, čo zastupujú tú zložku “multi”. Je to práve narušenie toho 
Európskeho priestoru, ale s pripustením toho, že tých “iných” budeme tolerovať. Budeme ich znášať, ale 
stále budeme mať na pamäti, že nie sú ako my. 
Túto tému som Ti už naznačila v predošlom emaily. 
Práve romsko-česká vlajka je krásny príklad multikultúrneho myslenia. 
 
Rómovia na tomto území nie sú pristahovalci. Žijú tu, pokiaľ vieme , minimálne od začiatku 14. stor. Teda, 
žial ,v ČR to je trochu iné, pretože tu boli  vyvraždení  skoro všetci českí Rómovia a teraz tu žijú Rómovia 
pôvodne zo SR, ktorí prišli po vojne a neskôr. 
 
Myslím, že multikulturalizmus nieje vnímaný hlavne cez Rómov, ale to je môj názor. To by chcelo urobiť 
nejakú štatistiku, ako to vnímajú ľudia ČR. 
napr. sám Vandas to tak nevníma. Videla som dlhé záznamy ako rozpráva davu ako sú nebezpeční 
Vientamnci a akou sú záťažou pre štát a ako je vôbec pristahovalectvo (a nemal na mysli Rómov) zlé. 
A keď to vníma tento človek takto, tak myslím. že davy to budú mať podobné. 
 
Myslím, že nieje dôležité, že Rómovia nemajú štát. Viem, že občas niekto v návale emócií volá po 
vlastnom štáte, ale reálne to nieje možné a pokiaľ viem, tak väčšina Rómov sa s touto ideou neztotožnuje. 
Alebo, že by sme sa zachovali ako Izrael? Myslím, že nikto po tom netúži. 
Inak niektorí anarchisti ("nerómski" anarchisti) volajú po rómskom autonómnom území. Nedá sa teda 
povedať, že keď sa tak niekto z Rómov alebo "nerómov" vyjadril, tak to znamená, že všetci Rómovia chcú 
svoj vlastný štát alebo autonómne územie. 
 
Čo sa týka demonštrácie v Duchcove: 



 
Hlavnou iniciátorkou akcie bola Ivana M.Čonková a podľa mena môžeš vidieť, že nejde o české meno. 
Samozrejme, že veľa aktivistov sú "nerómovia", ale myslím, že je to v poriadku. Rómovia nie sú 
nesvojprávne deti, ako si často ľudia myslia. Keby nesúhlasili s akciou a transparentmi atď., tak by sa 
jasne dištancovali. Myslím, že tých ľudí dosť podceňuješ. Anarchistická vlajka a skrížené hnáty sú 
archetypálnymi symbolmi. Ja chodím na demonštrácie, na ktorých sú prítomné symboly, s ktorými sa 
ztotožňujem.Viem ich význam, ale nemusím vedieť, kto s nimi prišiel ako prvý, nieto, aby som ich ja sama 
vymýšlala. 
 
-Rómska vlajka nieje štátnym symbolom a ani nemá tieto ambície. 
Je to niečo ako logo Rómov, bez ohľadu z akého štátu pochádzajú a z akej skupiny Rómov pochádzajú.  
(niektoré skupiny sa mimochodom nemajú moc v láske, napriek tomu je vlajka jedna) 
 
-Oficiálna vlajka zeme je štátnym symbolom, nie reprezentáciou stavu spoločnosti. 
 
Otázkou je ako veľmi iné je to, čo navrhuješ ty? Koho je to zasa iniciatíva? Bieleho aktivistu! Dobre, 
poďme s volebnými urnami po ghettách a tí ludia si niečo vyberú. Ale čím je to tak radikálne iné, bohužial 
nechápem. Nové logo? 
 
V dnešnej situácii je dôležité zvažovať každý krok. Aj malá vec môže rozpútať šialenstvo, ako sami dnes 
vidíme. Preto je myslím naozaj dôležité apelovať na spájanie síl a nerozdeľovanie sa na “my a oni”. 
 
Podotýkaš “kontroverznosť” mne sa ale ten výraz moc nezdá. Kontroverzné je ledačo. Podľa titulkov 
novín sa dá jednoducho zistiť, čo by práve mohlo byť kontroverzné....Neznamená to ale, že stačí do tej 
témy iba rýpnuť. Je to samozrejme istota, že sa niečo stane, alebo minimálne sa dá očakávať, že sa 
niečo zachveje a možno aj niečo stane. A je to vždy v prvej rade iba obhajoba umeleckého projektu, ktorý 
práve zo svojej definície má právo byť utopistický a naivný. 
 
Ja si myslím, že “ poukazovania na problém” už bolo fakt viac než dosť. Každý vie, že ten problém tu je. 
Otvárať dialóg je neskoro, pretože už dávno prebieha čím ostrejšia konfrontácia. Je potrebné hľadať 
riešenia a nie zdobiť okolo. Estetizovať problém je podľa môjho názoru dosť málo. 
 
Maj sa pekne. 
Laďa 
	  


