
Projekt Gavoro šíří povědomí o romské literatuře! 
 
Naše organizace již několik let pracuje s romskou literaturou. Projekt Gavoro/Vesnička vznikl v roce 2017. 
Hlavním cílem tohoto projektu je šířit povědomí o romské literatuře jak mezi Romy, tak mezi většinovou 
společností. 
 
,,Přejeme si, aby byla v každé knihovně polička s romskou literaturou“ říká koordinátorka projektu Pavlína 
Matiová. 
 
V roce 2019 vznikl klub romských spisovatelů Paramisara/Vypravěči, jehož členové tvoří romští spisovatelé z celé 
České republiky. Vznik klubu romských spisovatelů romští autoři uvítali s velkou radostí a jsou rádi, že se mohou 
realizovat a mají možnost se více profesionalizovat. Pro některé autory je tento projekt a jejich účast v něm 
motivací pokračovat ve psaní a vydávat svá díla. 
 
Romská literatura patří k významnému kulturnímu dědictví a slouží také jako pojítko ke vzájemnému porozumění 
mezi lidmi, ale také mezi národy. 

  

 
  
  



First Czech association of Romani writers 
“Paramisara” launched in Prague 

 
 
On Saturday the 2nd of February 2019, the first meeting of Paramisara, a Czech Club of Roma 
writers, was held at the Prague City Library. Fourteen Roma authors came to the founding meeting 
of the Club, among whom were writers as Eva Danišová, Irena Eliášová, Ilona Ferková, Iveta 
Kokyová and poet Renata Berkyová. 
 
Besides these, already publishing writers, there were also less well-known and emerging Romani authors 
who came to the meeting. Monika Duždová, one of the emerging writers, came from Great Brittain to 
Prague specifically for the Paramisara Club meeting. She is the author of a very personal novel on which 
she said during the meeting: 
"This book shows the last three weeks of my husband's life in artificial sleep. It describes how we felt as a 
family and what I thought that he would still be able to experience through his artificial sleep. The book also 
talks about the problem of alcoholism, its consequences on families and social relationships.” 
Europe-wide conference of Romani writers and author readings in excluded localities 
The Roma Writers Club was created as part of the Slovo 21 project 'Gavoro' ('Village' in Romani language), 
with the support of Bader Philanthropies, INC. 
Slovo 21 director Jelena Silajdžić has great plans in the field of Roma literary works. "Next year, we will 
organize an international conference at European level on Romani literature," she said. 
It is also important to encourage readers among Roma to read the literature of Roma authors. To this end, 
Slovo 21 in cooperation with the Paramisara Club, plans to organize, for example, author readings of 
Romani literature in Roma communities, also in excluded localities. 
Furthermore, a lively discussion was conducted during the meeting on what type of stories would be 
attractive for the readers and how contemporary Roma writers could spark the interest of publishers without 
the authors resigning their copyrights. 
Karolina Ryvolová, one of the founders of the project, an expert on Romani literature, and linguist can assist 
the authors with this issue. 
"When a book enters the market, it is in progress, and one of the first steps to take is the publication of a 
piece of text in a literary magazine. Romani literature is not a Nordic detective, it is not sold in such 
quantities, so far, as to make the publishing financially worthwhile. Therefore, if it is published, it must be at 
least partially covered by a grant. Moreover, the publisher has to have such interest in the book that it 
believes that publishing it is worth the effort of applying for a grant to cover the inevitable loss,” says 
Karolína Ryvolová. 
Through the collectivity that the Paramisara Club brings, Roma authors can also ease and facilitate their 
access to the book market in the future. As a Club they can perform together, for example in front of a 
reading audience at the Prague City Library, which supports the project. 
Irena Sormová of the City Library explains the motivation for this support in a simple manner: "The majority 
society would be deprived of and never get to know the Roma authors and their literature." 



The goal of the Paramisara Club is to build a community of Roma authors, a "Czech-Roma PEN Club", in 
which the Roma authors can support each other and collaborate, both on the publication and presentation 
of Romani literature. During this project a monograph will be created, which will be a cross-section of 
knowledge about Czech-Roma literature. 
The Club will collaborate with libraries, schools, cultural and other institutions in order to establish 
cooperation and support for Roma literature. Furthermore, Paramisara will also focus on supporting future 
Roma experts on Roma literature. 

  



Klub romských spisovatelů ‘Paramisara’ má velké 
ambice 

 
V Městské knihovně v Praze se v sobotu 2.2. 2019 sešel první český klub romských spisovatelů. Své 
jméno si zvolil podle tradice romských vypravěčů 'Paramisara'. Na zakládající setkání Klubu přišlo 
čtrnáct romských autorů, někteří z nich už zavedení a vydávaní, jako například spisovatelky Eva 
Danišová, Irena Eliášová, Ilona Ferková a Iveta Kokyová nebo básnířka Renata Berkyová. Přišli ale 
také méně známí a začínající romští tvůrci. 
Například Monika Duždová, která přijela speciálně kvůli setkání klubu Paramisara až z Velké Británie, je 
autorkou velmi osobní novely, z níž zatím vyšla část ve sborníku soutěže Romano Suno 2018. 
„Tato kniha zobrazuje poslední tři týdny života mého manžela na ARO v umělém spánku. Popisuje se tam, 
co jsme cítili jako rodina a to, co jsem si myslela, že v umělém spánku může prožívat s námi,” říká 
spisovatelka. V knize se mluví také o problému alkoholismu, jeho důsledcích na rodinu a společenské vztahy. 
„Rozhodla jsem se, že vše co cítím a vím ze sebe 
vydám psaním ven, že to možná jednou někde 
vyjde a někomu v podobné situaci to pomůže,” 
popisuje svou motivaci k psaní. Od Klubu 
romských spisovatelů si slibuje pomoc s 
technickou úpravou textů a hledáním redaktorů pro 
svou další práci. 
„Doma už mi dlouho leží kniha, ke které jsou hotové 
i ilustrace,” říká další začínající autor, Martin Oláh. 
Jde o knihu básní, pro kterou by rád našel 
vydavatele. Tento mladý básník je synem Vlado 
Oláha, slavného romského básníka, překladatele a 
filosofa, zakladatele Matice Romské. „Nesu také 
odkaz mého otce, který těsně před smrtí napsal 
knížku, která měla vyjít a bohužel už na to nedošlo. 
Tu jsem objevil, a bylo to pro mě velkým překvapením,” dodává romský básník s tím, že i toto dědictví by rád 
uvedl k život a knihu svému otci vydal. 
Celoevropská konference romských spisovatelů i autorská čtení ve vyloučených lokalitách 
Klub romských spisovatelů vzniknul v rámci projektu Slova 21, z. s. ‘Gavoro’ (romsky “vesnička”) a je 
realizován za podpory Bader Philanthropies, INC. 
Ředitelka organizace Slovo 21 Jelena Silajdžić má v oblasti romské literární tvorby velké plány: „V příštím 
roce uspořádáme mezinárodní konferenci na evropské úrovni na téma Romská literatura,” říká. 
Důležité bude také povzbudit čtenáře mezi Romy, aby literaturu romských autorů více četli. Za tím účelem 
plánuje Slovo 21 ve spolupráci s klubem Paramisara uspořádat autorská čtení romské literatury v romských 
komunitách a to například i přímo ve vyloučených lokalitách 

http://www.novaskolaops.cz/assets/user/Romano%20suno/sborniky/rs2018_sbornik_web.pdf


Na setkání klubu proběhla živá diskuse o tom, po 
jakých příbězích současných romských spisovatelů 
může být mezi čtenáři a nakladateli poptávka, a jak 
prezentovat svá díla vydavatelům tak, aby měli 
zájem je vydávat, aniž by tím autoři rezignovali na 
autorskou svobodu při výběru témat. S tím může 
autorům poradit odborná garantka projektu Gavoro, 
a jedna z expertek na romskou literaturu, lingvistka 
a romistka Karolína Ryvolová. „Když se kniha 
dostává na trh, tak to probíhá v krocích a jedním z 
těch prvních je vydání části textu v nějakém 
literárním časopise,” radí začínajícím spisovatelům. 
„Romská literatura není severská detektivka, 
neprodává se zatím v takových objemech, aby se 
to nakladateli finančně vyplatilo. Tudíž pokud se vydává, musí být dnes minimálně z části hrazená nějakým 
grantem. A nakladatel to musí do té míry přijmout za své, aby mu to stálo za tu práci podávat žádosti o grant, 
který mu pokryje nevyhnutelnou ztrátu,” popisuje tvrdou realitu na dnešním knižním trhu Karolína Ryvolová. 
Mezi Romy by měli být nejen spisovatelé, ale i odborníci na romskou literaturu 
Pokud však romští autoři budou vystoupovat kolektivně v rámci klubu Paramisara, může jim to v budoucnu 
usnadnit i přístup na knižní trh. Jako klub mohou také společně vystupovat před čtenářským publikem a to i 
na půdě Městské knihovny v Praze, která projekt podpořila. 
Irena Šormová z městské knihovny vysvětluje motivaci pro tuto podporu jednoduše: „Majoritní společnost by 
byla nezájmem o romské autory ochuzena.” 
Cílem klubu Paramisara je vybudovat společenství romských autorů, jakýsi “český romský PEN klub”, ve 
kterém se mohou romští autoři podporovat a spolupracovat. A to jak v oblasti tvorby, tak v prezentaci romské 
literatury. V průběhu tohoto projektu také vznikne monografie, která bude průřezem vědomostí o české 
romské literatuře. 
Klub bude spolupracovat s knihovnami, školami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat vzájemnou 
spolupráci a podpořit romskou literaturu a zaměří se také na podporu budoucích romských expertů na 
romskou literaturu. 
Na prvním zakládajícím setkání klubu romských spisovatelů Paramisara se také četly ukázky z díla některých 
autorů a to jak v češtině a slovenštině, tak samozřejmě i v romštině. 
  

  



Vzniká Klub romských spisovatelů: ,,Chceme, aby 
měla romská tvorba na literární scéně své místo” 

 
V sobotu 2. února 2019 od 13:00 hodin se v Městské knihovně v Praze odehraje první setkání českého 
Klubu romských spisovatelů, ojedinělého projektu na podporu romské literatury. Romská literatura 
dnes bohužel není příliš rozšířená ani mezi Romy samotnými a v majoritní společnosti České 
republiky zůstává téměř opomíjena, i přesto, že u nás mezi Romy existuje velký potenciál pro literární 
vyjádření. V souvislosti s naléhavými existenciálními problémy ale naši současní romští autoři tvoří 
spíše sporadicky a nemohou se literatuře systematicky věnovat. 
 
V Česku tak dnes existuje jen pár dlouhodobě aktivních romských literátů staršího a středního věku a jen 
velmi málo mladých aktivních autorů. I tak zde máme velký potenciál v podobě množství talentovaných 
amatérských spisovatelů, jejichž schopnosti by bylo třeba systematicky podporovat a rozvíjet, aby se z nich 
mohli stát profesionální a uznávaní spisovatelé a přišla nová generace vydávaných romských tvůrců. 
Nová organizace Klub romských spisovatelů by tomu měla napomoci. Cílem klubu je vybudovat 
společenství romských autorů - “český romský PEN klub”, ve kterém se mohou romští autoři podporovat a 
spolupracovat. A to jak v oblasti tvorby, tak v prezentaci romské literatury. V průběhu tohoto projektu 
vznikne monografie, která bude průřezem vědomostí o romské literatuře. O její vytvoření se postará mimo 
jiné i jedna z expertek, lingvistka a romistka Karolína Ryvolová. 
Mezi zakládající členy klubu patří také spisovatelka Ilona Ferková. Ta vyzývá mladé Romy, toužící se 
věnovat literatuře, aby na zakládající setkání klubu přišli: “Knihy psané v romštině zachycují náš jazyk pro 
další generace. Jsem velice štastná, že mohu psát v rodném jazyce a jsem pyšná, když mohu na besedach 
číst a pozorovat lidi, jak napjatě poslouchají. I kdyz tomu někteří Neromove moc nerozumí. Ale mně to dává 
pocit, že náš jazyk nikdy nezanikne,” přeje si Ferková. 
Klub bude spolupracovat s knihovnami, školami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat vzájemnou 
spolupráci a podpořit romskou literaturu a zaměří se také na podporu budoucích romských expertů na 
romskou literaturu. 
 
Klub romských spisovatelů vzniká v rámci projektu Slova 21, z. s. Gavoro (romsky ‘vesnička’). Jelena 
Silajdžić, ředitelka Slova 21, popisuje cíle projektu: “Romské literatuře se pravidelně věnujeme už několik let 
a myslíme si, že by se měla romská literární tvorba podpořit ve větší míře a ve spolupráci s dalšími 
organizacemi a institucemi.” 
 
Projekt Gavoro je realizován za podpory Bader Philanthropies, INC. a ve spolupráci s partnerem projektu 
Městskou knihovnou v Praze a hl. městem Praha. 

 


