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Editorial 

 

V kontexte etnomuzikologického a etnochoreologického bádania môže byť 

problematika naratívov uchopená hneď z niekoľkých perspektív. Pre pripravované číslo 

2/2019 sme za východiskovú tému zvolili Vedecké (meta)naratívy o vývoji vybraných 

hudobných a tanečných fenoménov, pod ktorými máme na mysli vedecké (re)konštrukcie 

historického vývoja rôznorodých prvkov hudobných a tanečných kultúr rurálneho aj 

urbánneho prostredia.  

Odborné zhodnocovanie vývoja a spoločenských podmienok existencie konkrétnych 

tanečných a hudobných javov, zapĺňanie „bielych miest“ na pomyselnej historickej aj 

geografickej mape folklórnej tradície na určitom území, resp. v konkrétnom sociálnom 

prostredí, vyžaduje nielen dôkladné komparatívne štúdium kvantitatívne nezriedka 

obmedzených historických prameňov rozmanitej typologickej povahy, ale tiež kritické 

vyhodnocovanie individuálne konštruovaných naratívov samotných reprezentantov 

skúmaných hudobných a tanečných kultúr.  

V tomto čísle časopisu Etnologické rozpravy vám ponúkame tri štúdie. Autorom prvej 

je Peter Obuch. Predstavuje v nej čiastkové výsledky rozsiahlejšieho výskumu zameraného 

na tradičnú inštrumentálnu hudbu slovensko-moravského pomedzia a otvára – v slovenskej 

etnomuzikológii pomerne zanedbanú – tému herných repertoárov ľudových hudieb a ich 

žánrovej špecifikácie. V štúdii Agáty Krausovej je pozornosť venovaná niekoľkým novým 

témam slovenskej etnochoreológie, a to problematike kruhových tancov (s dôrazom na 

ženské koleso) a rómskemu tanečnému repertoáru na Horehroní. Michal Noga uzatvára 

sekciu textom o hernom štýle rusínskej ľudovej hudby bratov Humeníkovcov z Vyšného 

Orlíka, čím v určitom zmysle saturuje akútny nedostatok informácií o tradičnej 

inštrumentálnej hudbe tejto národnostnej menšiny na Slovensku. 

Esej Vladimíra Potančoka predstavuje okrem prehľadného sumáru diania a publikačnej 

činnosti na poli špecifického a v súčasnosti čoraz populárnejšieho hudobného žánra world 

music na Slovensku tiež pomyselný apel smerom k odbornej verejnosti, ktorá u nás túto 

dôležitú výskumnú tému dlhodobo obchádza. Medzi eseje bola tiež, azda nevšedne, 

zaradená spomienka na pracovníka Ústavu hudobnej vedy SAV, Tibora Szabóa. 

Retrospektívny pohľad Oskára Elscheka na jeho život a profesijné aktivity pri príležitosti 

piatich rokov od jeho úmrtia totiž nadobudol povahu širšej úvahy o vývoji a vzťahu 

záznamových technológií a etnomuzikologického, etnochoreologického, vôbec, etnolo-

gického bádania na Slovensku a o budúcnosti rozsiahleho fotografického fondu, ktorý táto 

osobnosť po sebe zanechala. 
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Tému čísla rôznym spôsobom reflektujú a množstvo dôležitých otázok otvárajú 

viaceré texty ďalších jeho sekcií – recenzie publikácií, medailóny, správy z podujatí. 

Dotýkajú sa problematiky digitalizácie najstarších zvukových nahrávok v muzeálnom 

prostredí (Filip Šír), fenoménu „osobnosti“ v tradičnej hudbe (Jana Belišová), tanečnej 

pedagogiky (Lenka Šútorová-Konečná) alebo metodologických problémov výskumu 

piesňového repertoáru Rómov na Slovensku (Bernard Garaj). Prostredníctvom medailónov 

vzdávame úctu jubilujúcim, tiež však zosnulým osobnostiam, ktoré sa dlhodobo venujú, 

resp. venovali etnologickému a folkloristickému bádaniu, či organizačným aktivitám a 

umeleckej tvorbe v rozmanitých sférach folklorizmu (texty Zuzany Panczovej, Daniela 

Luthera a Jany Belišovej). 

Vedecké štúdie, materiálové príspevky, téme venované eseje, či knižné recenzie, 

ktorých ústredným koncepčným východiskom je vedecká konštrukcia „príbehov“ 

historického vývoja hudobných, slovesných, či tanečných prejavov, otvára viaceré 

teoreticko-metodologické (tiež epistemologické) otázky, ktorých vedecká reflexia na 

príklade spracovania parciálnych tém môže byť vo svojom výsledku hodnotným prínosom 

do vedeckého diskurzu nielen etnochoreológie, etnomuzikológie, slovesnej folkloristiky, ale 

tiež samotnej etnológie a kultúrnej antropológie.  

Prajeme inšpirujúce čítanie!  

 

Jana Ambrózová 
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Etnochoreologická analýza zmien tanečného repertoáru a prejavu žien  

z obce Telgárt so zameraním na ženské koleso 

Ethnochoreological analysis of changes in the dance repertoire and expression 

of women from Telgárt village, with focus on female circle dance 

Agáta Krausová 

 

Abstract: The influence of commercialization via mass media, as well as the contact 

between the two ethnic groups, has resulted in an ongoing modification of the dance 

repertoire and dance expressions of Romani and non-Romani village communities in the 

Horehronie region (Central Slovakia). The aim of the study is an ethnochoreological 

analysis of changes in dance praxis of women during the second half of the 20th century 

until present in the village of Telgárt. The author places a strong focus on formal and 

structural analysis of the dance called the “circle” which plays a crucial role in the dance 

repertoire of women from both ethnic communities. The analysis and synthesis of “dance 

style” as a syncretic union of its current and archaic forms is also a part of the study.  

Key words: traditional dance, Roma ethic group, interethnic influence, ethnochoreological 

analysis, form and structure of dance, style of interpretation 

Kľúčové slová: ľudový tanec, Rómovia,  interetnické vplyvy, etnochoreologická analýza, 

forma a štruktúra tanca, interpretačný štýl 

 

Úvod 

Tradičná tanečná kultúra je jedným z najkomplexnejších a najzložitejších systémov 

formovaných po stáročia a zároveň jedným zo základných prostriedkov upevňovania 

identity jednotlivca i spoločenstva. Ako produkt kultúrno-spoločenských kontaktov však 

zároveň prirodzene presahuje hranice etník a v novom prostredí sa udomácňuje v nových 

variantoch či podobách. 

 Spomínaný proces je možné pozorovať i v regióne Horehronie.1 V súčasnosti tu 

prebieha výrazná modifikácia tanečného repertoáru a interpretačného štýlu členov miestnej 

                                                           
1 Horehronie sa rozprestiera východne od Brezna, v hornom povodí rieky Hron. Ústredná cesta vedie údolím Hrona, 

spájajúc obce situované v jednej línii. Do mikroregiónu Horehronia radíme obce Polomka, Závadka s osadou Hámor, 

Heľpa, Pohorelá s Pohorelskou Mašou, Šumiac s osadami Nová Maša, Švábolka, Vaľkovňa, Zlatno, Červená Skala 

a Telgárt (Krofta 1965: 224, 233). 
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rómskej komunity.2 Tanečné spolu s hudobnými prejavmi boli v roku 2016 predmetom 

výskumu v štyroch horehronských obciach: Telgárt, Šumiac, Pohorelá a v hraničnej obci 

regiónu Čiernom Balogu.3 Zámerom bola čo najkomplexnejšia dokumentácia tanečného 

repertoáru Rómov, od jeho najstarších vrstiev po jeho súčasné podoby. Tanečný repertoár sa 

aj v súčasnosti formuje pod vplyvom vzájomne prepojených procesov folklorizácie 

a akulturácie. Deje sa tak jednak v dôsledku spolužitia príslušníkov dvoch etnických skupín, 

ako aj tlakom komercializácie prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. 

Nakoľko rozsah tohto príspevku neumožňuje venovať sa tradičnej tanečnej kultúre všetkých 

vymenovaných lokalít, ako analytický materiál bol zvolený audiovizuálny záznam tancov 

Rómov z obce Telgárt a tanečných prejavov majoritného obyvateľstva, reprezentovaný 

dostupnými filmovými záznamami z 50. rokov 20. storočia a z roku 2014. 

 Cieľom štúdie je analýza a komparácia kolesa z Telgártu v interpretácii majoritného 

obyvateľstva a rómskej minority a objasnenie ich formovej, štrukturálnej a interpretačnej 

metamorfózy (3). Z dôvodu absencie rozsiahlejšej etnochoreologickej diskusie a analýzy 

prameňov nevyhnutných pre pochopenie dôležitých kontextov vývoja tanečného prejavu 

Rómov a problematiky kolesových tancov na Slovensku, je sekundárnym cieľom 

retrospektívny pohľad na výskum a vývoj rómskej tanečnej kultúry (1) a na výskum kolies, 

resp. doplnenie fragmentárnych etnochoreologických poznatkov o tradičných kolesách na 

našom území vôbec (2), a to z nasledujúcich dôvodov:  

a) uvádzanie televízneho filmu Rodná zem z roku 19664 na dlhé obdobie 

kanonizoval5 formu, štruktúru a interpretačný štýl kolesa v obci;  

b) audiovizuálny materiál archívu Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 

nie je k dispozícii; 

                                                           
2 Pri koncipovaní textu štúdie – z dôvodu komparácie štrukturálne odlišných variantov tanca koleso, predvádzaných 

samostatne v prostredí dvoch skupín lokálneho spoločenstva – bolo potrebné ich od seba navzájom slovne odlíšiť. 

Preto sme v ich prípade a v prípade tanečných prejavov daných spoločenských skupín pracovne využili nasledujúce 

pojmy: Rómovia, etnická minorita, rómska komunita / majoritné obyvateľstvo (napr. rómske koleso, tanečná kultúra 

majoritného obyvateľstva a pod.), jasne si uvedomujúc možné problematické aspekty takéhoto vymedzovania. Dve 

variantné podoby skúmaného tanečného typu totiž nesú v oboch skupinách lokálneho spoločenstva rovnaký názov 

a vnímajú sa každou skupinou (aj) ako telgártske, z Telgártu, resp. zo Šumiaca a pod.  
3 Výskumný tím tvorila etnomuzikologička Jana Ambrózová, za etnochoreologický aspekt výskumu zodpovedala 

autorka tejto štúdie. Výskum sa realizoval pod hlavičkou občianskeho združenia Tradana. Viac informácií o projekte je 

zverejnených na adrese www.tradana.sk. 
4 Zem spieva – Horehronie. 16 mm film/ČB – 330 m, diel 1/1 filmový kotúč č. 34, Čs. televízia Bratislava. Uložený v 

archíve Národného osvetového centra v Bratislave. Digitalizácia: FOCUS plus – Košice. 
5 Podobný proces opisuje S. Dúžek v roku 1979: „V tom čase však ešte priamejšie pôsobia živé scény Lúčnice 

a SĽUK-u – Detvianske veselice a stávajú sa vzorom; osobitne lúčničiarska veselica [...]. Slovníkom dneška by sme 

povedali, že detvianska veselica sa stala hitom, veď znela celým Slovenskom: z rozhlasu, úryvky z nej v súboroch, 

a dodnes sa k nej vraciame pri posedeniach v mestách i na dedinách. Vzápätí v takmer všetkých našich súboroch 

vznikajú rôzne obmeny, napodobneniny a pokračovateľky spomínaných veselíc a tanečná „Detva“ sa udomácňuje, 

možno povedať natrvalo, v súborových programoch i v povedomí verejnosti“ (Dúžek 1979: 94). 
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c) presná charakteristika a analýza pôvodného tanečného materiálu zatiaľ nebola 

realizovaná;6  

d) synkretická monografia, akou je napr. A magyar körtánc és európai rokonsága 

[Kruhový tanec v Maďarsku a jeho európske kontexty] od Gy. Martina (1979), 

ktorá skúma kruhové tance v európskom kontexte, identifikuje dialekty, 

porovnáva ich formu, štruktúru a motivickú zásobu, u nás doteraz nebola 

publikovaná.  

Analýze boli podrobené fotografické, písomné a audiovizuálne pramene o kolesách 

majoritného obyvateľstva v skúmanej lokalite. Výskum a analýzu komplikovalo niekoľko 

závažných faktorov, ktoré nebolo v našich možnostiach eliminovať a do značnej miery 

ovplyvňovali výsledky výskumnej práce. 

 Hoci od konca 20. storočia dodnes prevláda vo výskume tradičného tanca u nás 

antropologický prístup,7 ktorý sa primárne zameriava na skúmanie kultúrnej a sociálnej 

ekológie tanca, pre úplný tanečný výskum sú nevyhnutné informácie získavané aj 

prostredníctvom analýzy vnútorných zmien formy, štruktúry a interpretačného štýlu.  

Pri rekonštrukcii a analýze tanca sme používali slovné opisy, fotografické 

a audiovizuálne pramene: 

 slovný opis – v slovenskom vedeckom prostredí ide o často využívaný 

metodologický krok. Využívaná je v takom prípade Tyršova8 a individuálna 

terminológia autorov. Spätná rekonštrukcia pomocou slovného opisu je však, 

nutno povedať, komplikovaná a nepresná. Pri slovnom opise sa totiž zväčša 

popisuje iba pohyb nôh bez popisu polohy tela, rúk a pod.; 

 fotografický materiál – vznikol v priebehu výskumu a považuje sa za sekundárny; 

 zápis Labanovou kinetografiou – v našom odbornom prostredí je používaný len 

minimálne napriek tomu, že by výrazným spôsobom uľahčil, sprehľadnil celý 

analytický proces, taktiež by ho urobil zrozumiteľnejším; kolesá z Horehronia 

doteraz neboli zaznamenané Labanovou kinetografiou;9 

                                                           
6 Výskum kolies nebol predmetom systematického vedeckého záujmu u nás, preto sú informácie o kolesách z rôznych 

tanečných regiónov Slovenska v odbornej literatúre len parciálne. 

7 Etnochoreologická študijná skupina ICTM ukončila diskusiu o štrukturálnej analýze tancov na sympóziu v roku 

2000 (Stavĕlová 2004: 6). 
8 Tyršova terminológia (z roku 1865) bola schválená na celoštátnej konferencii choreografov ľudového tanca 

v Bratislave v dňoch 16 – 17. mája 1953 (Kovalčíková – Poloczek 1955: 16). 
9 Výnimkou je šórový z Pohorelej. Kinetický záznam je obrazovou prílohou príspevku Š. Tótha A szlovák néptáncok 

alaptípusai [Základné typy ľudových tancov na Slovensku] (Tóth 1965 – 1966). 
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 audiovizuálny záznam – vystihuje pôvodnú podobu tanečného prejavu. Pri 

interpretácii je v základoch pohybu najreprodukovateľnejším. Východiskovú 

situáciu však v našom prípade determinuje – vo folkloristickej verejnosti často 

pertraktovaná – nedostupnosť „archívnych“ filmových záznamov kolies 

z Horehronia. 

 Rekonštrukcia a analýza tanca si preto vyžaduje synkretický prístup. Jeho 

najcharakteristickejšie zmeny budú postupne analyzované v troch aspektoch: forma, 

štruktúra a interpretačný štýl.  

 Pri opise tanca (motívov, pohybov) sa v slovenskej etnochoreologickej literatúre 

využíva terminológia, ktorá je všeobecne akceptovaná a ustálená. Narážali sme však na 

primárny problém, s ktorým sa už dlhé roky nevieme odborne vysporiadať. Je ním absencia 

zápisu tancov Labanovou kinetografiou. Ľudské telo je totiž schopné vykonať veľké 

množstvo celkových a čiastkových pohybov, ktoré opisovaním nie je možné presne 

charakterizovať. Napr. krok v interpretácii rómskych žien má množstvo variantov, ktoré 

tancujú do rôznych smerov v zatvorených a otvorených pozíciách s natáčaním chodidla10 

(vtočené a vytočené chodidlá), a počas ktorých sa odľahčená noha hýbe formou gesta do 

rôznych smerov, v rôznych výškových úrovniach, dotýka sa zeme odlišnými časťami 

chodidla11 s odlišnou dynamikou. Krok u rómskych žien sprevádza výrazné, resp. jemnejšie 

natáčanie trupu12 a pohyb rúk, ktoré vytvárajú celkovo komplexnú štruktúru pohybu. Bez 

podrobného grafického zápisu typu Labanovej kinetografie preto nie je možné v úplnosti 

zdokumentovať všetky plastické, rytmické a dynamické varianty jednotlivých základných 

motívov13 so symetrickým, ako aj so súhlasným opakovaním.  

 Napriek uvedeným obmedzeniam je cieľom štúdie prispieť k pochopeniu štruktúry 

kolesa a jeho interpretačného štýlu v interpretácii majoritného a rómskeho obyvateľstva 

v obci Telgárt a realizovať ich analýzu. Rovnako sa v štúdii pokúsime zhrnúť základné 

informácie o vývoji tanečnej kultúry Rómov na našom území. Pre pochopenie tanečnej 

kultúry v Telgárte tieto poznatky dodávajú potrebný historický kontext. 

 

 

 

                                                           
10 So sklzom v smere pohybu kročnej nohy. 
11 Pätou, nízkou pätou, celým chodidlom, nízkym polochodidlom, vysokým polochodidlom.  
12 Štvrťové a osminové natáčanie trupu. 
13 Popis jedného motívu (celistvý opis pohybu tela v čase) zahrňuje približne desať až pätnásť viet. Uvádzanie 

všetkých variantov základných motívov predmetného tanca by vyžadovalo rozsah asi 100 strán. V odbornej literatúre 

vychádzajúcej v Maďarsku sú tanečné sledy skúmaných tancov, základné motívy a ich varianty a grafické vyobrazenia 

štruktúry tanca vizualizované Labanovou kinetografiou v tabuľkách (viď. Fügedi – Varga 2014: 169 – 345). 
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1 Pramene výskumu rómskych tancov  

 Prvý známy opis rómskeho tanca sa nachádza v monografii S. Augustíniho ab Hortis, 

Cigáni v Uhorsku / Zigeuner in Ungrarn (1775 – 1776). Autor vychádzal okrem dostupných 

prameňov aj z vlastných pozorovaní rómskeho obyvateľstva na Spiši. Obsahuje pasáž, ktorá 

opisuje dnes už všeobecne známy palicový tanec. Ten bol predmetom etnochoreologických 

výskumov od 30. rokov 20. storočia v Maďarsku a bol identifikovaný v druhej polovici 20. 

storočia aj na Zemplíne v obci Kapušianske Kľačany. Píše: „Šarvátky robia na verejných 

priestranstvách a pred krčmami, kde majú mnoho divákov. Vtedy kričia a pľujú na seba, 

berú palicu a koly, fechtujú a bijú okolo seba do vzduchu, hádžu po sebe prach a zem, bežia 

od seba a zase sa zbiehajú s hrozným výrazom v tvári a s vyhrážkami. Ženy jačia, trhajú 

násilím mužov od seba a odvádzajú ich z bojiska, títo sa im vytrhnú a vrhajú sa naspäť, deti 

srdcervúce revú a nakoniec, pri všetkom tomto vzruchu a pohybe nikto nikomu neublíži. 

Nevidíte skrvavené hlavy, žiadne rany a zlomeniny, len občas niekomu strhnú z tela i tak 

dotrhanú košeľu. Bez toho, aby ich niekto rozháňal, spravia sami celej veci koniec a to 

vtedy, keď sa nasýtili rámusu a do únavy vykričali. Potom sa plní pýchy roztrúsia a rozídu, 

ako keby boli práve vykonali hrdinský čin“ (Augustíni 1775: 39). V publikácii Augustini 

nepriamo opisuje aj tanečnú socializáciu, ktorá sa začína veľmi skoro a tiež spôsob 

tancovania rómskych detí: „Ak dieťa dokáže chodiť samé, učia ho svojím spôsobom 

tancovať. Nejde však o nič iné ako o to, že poskakujúc na jednej nohe pätou druhej nohy si 

udiera do stehna, čo vyvoláva zvuk, ako keď sa tlieska“ (Augustini 1775: 25). 

 V roku 1758 sa Mária Terézia počas desiatich dní zdržiavala v Bratislave. 25. augusta 

1758 usporiadala na počesť palatína Ľ. Batthyányiho kráľovský ples, počas ktorého 

jednotlivé tanečné kolá sprevádzala kapela arcibiskupa Barkóczyho. Okrem poľského, 

cicka, ihličkového, kolesového, obuvníckeho, lopatkového, sviečkového, slovenského 

a maďarského tanca sa tancoval aj „cigánsky tanec“. Bližšie informácie o interpretácii 

spomínaných tancov správa neuvádza (Vojtek 2009: 32, Balázs 2018: 5). Vojtek v knihe 

Terpsichora Istropolitana – Tanec v Prešporku 18. storočia cituje zo súdobej tlače 

Vasárnapi Újság [Nedeľné noviny] a Presβburger Zeitung [Bratislavské noviny] 

nasledujúcu správu z roku 1764, ktorá poukazuje na fakt, že tanec Rómov sa v určitých 

prípadoch stal predlohou interpretácie i v prostredí šľachty: „Z kruhov vysokej šľachty 

niektorí vynikali v tanci. Napríklad Cigánsky sólový tanec zatancoval pred jej veličenstvom 

chorvátsko-slavónsko-dalmatínsky poslanec Jankovics v slávnostnom uhorskom kroji [....], 

ktorý keď na cigánsky spôsob urobil niekoľko tanečných obratov, v zápale tanca sa 

pošmykol a skoro sa zrútil“ (Vojtek 2009: 34). 

  Prvá synkretická monografia o tancoch z územia bývalého Rakúsko-Uhorska pod 

názvom A magyarság táncai [Tance Maďarov] od M. Réthei Prikkela z roku 1924 sa 

zaoberá historickým vývojom, funkciou, ekológiou a etiketou tanca. O rómskych tancoch 
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v nej však nájdeme iba jednu vetu: „Inak všetci, ktorí poznajú pôvodný cigánsky tanec sú si 

vedomí, že pozostáva zo zmätených skokov a obratov, že je ho možné porovnávať nanajvýš 

s extatickým tancom dervišov a preto je očividne nevhodný, aby ho nejaký kultivovanejší 

národ prijal za vlastný resp. aby ho zmiešal s vlastnými tancami“ (Réthei Prikkel 1924: 39 – 

40).  

 Podľa E. Čajánkovej (1954: 293) počas rómskej svadby v Roškovciach tancovali 

družbovský tanec (Čajánková 1954: 293). Opis tanca vlašiko z obce Kendice14 a jeho 

identifikovaná motivická zásoba (mužov a žien) sa nachádza v monografii Ľudové tance na 

Slovensku od autora C. Zálešáka, ktorý v krátkosti charakterizuje ich interpretačný štýl: „Je 

to tanec kočovných tzv. olašských cigáňov, ktorý bol vraj pôvodne sólovým tancom (ostatní 

prizerajúci sa cigáni tlieskajú, lúskajú prstami a pritom vydávajú sikavé alebo brumlavé 

zvuky do rytmu hudby. [...] Tanec Vlašiko sme videli u kendických mladých tanečníkov 

tancovať sólove (jeden po druhom), ale niekedy sa k chlapcovi pridalo do páru aj 

dievča..[...] Ak tancuje aj dievča, tancujú čelom obrátení k sebe, ale nikdy sa nechytia, ani 

nekrútia“ (Zálešák 1964: 174 – 175). O dvanásť rokov neskôr vyšlo rozšírené vydanie už 

spomínanej publikácie pod názvom Prehľad slovenských ľudových tancov, v ktorom autor 

venuje tancom rómskej minority len krátku zmienku: „Ženské tance sa vyznačujú drobnými 

krôčikmi, ale najmä typickým lúskaním prstami pri stálom a gracióznom menení polohy 

paží. Mužské tance sú čapáše, no majú inú pohybovú štruktúru ako zemplínske čapáše“ 

(Zálešák 1976: 123).  

 Ďalšia monografia prezentujúca tradičnú tanečnú kultúru maďarskej minority žijúcej 

na území Slovenska obsahuje iba slovný opis palicového tanca Rómov z Kapušianskych 

Kľačian. Kniha od autorskej dvojice J. Quittner a G. Sebők bola vydaná v roku 1979 pod 

názvom Tradičné tance maďarských obcí južného Slovenska : Typy a dialekty maďarských 

tancov na Slovensku.15 Zmienka o „redovom“ tanci sa nachádza v príspevku A. Manna 

z východoslovenskej obce Žehra (Mann 1989: 117). V roku 2003 vyšla monografia 

autorskej dvojice Š. a P. Kocákovcov Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov, v ktorej 

niekoľko poznámok venujú aj rómskym tancom v obci Zámutov (Kocák – Kocák 2003: 

177). Publikácia A. Hanzélyovej Prvé kroky k choreografii tanca pre Rómov z roku 2005 je 

skôr metodickou príručkou pre praktické potreby choreografov v neprofesionálnych 

folklórnych kolektívoch. Úvodné kapitoly obsahujú romantizujúce opisy tancov rómskej 

minority a ich interpretácie, v druhej časti autorka iba parafrázuje choreografické postupy 

z publikácie Š. Nosáľa (Choreografia ľudového tanca). V diplomovej práci L. Bachratej 

(2009) sa nachádzajú informácie o tanečnom prejave rodiny Makulovcov z Petrovian. 

                                                           
14 Obec Kendice sa nachádza južne od Prešova (šarišská tanečná oblasť). 
15 Maďarský názov publikácie je Dél – szlovákiai magyar lakta falvak hagyományos tánca és dialektusai : A szlovákiai 

magyar néptáncok típusai és dialktusai. 



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

60 

 

Filmový výskum tanečných prejavov Rómov  

 Na Slovensku sa bádatelia výskumom rómskej tanečnej kultúry zaoberali iba okrajovo 

a aj v týchto prípadoch išlo skôr o výskum „kvantitatívny“, ako kvalitatívny. O tom svedčí i 

nízky počet deviatich lokalít, v ktorých vznikli audiovizuálne záznamy o rómskej tanečnej 

kultúre. Sú umiestnené v centrálnom archíve SAV,16 no k výskumu tanca nie sú k dispozícii. 

Z Kapušianskych Kľačian pochádza ojedinelý filmový záznam zachytávajúci palicový tanec 

Rómov, v ktorom muž s palicou tancuje so ženou, a dvaja muži tancujú oproti sebe s palicou 

(Quittner – Sebők 1979: 231). V roku 2014 prebehol v rámci projektu Digitálne múzeum 

výskum tradičných tancov rómskej minority v meste Moldava nad Bodvou, počas ktorého 

boli zaznamenané tanečné prejavy mladej generácie. Ukážka tanečného predstavenia 

profesionálneho divadla Romathan z Prešova pod názvom Romathan baví bol tiež 

zaznamenávaný počas predmetného dokumentačného projektu. Tanec, ktorý predviedli 

členovia tanečnej zložky divadla počas vystúpenia v kultúrnom dome v obci Svinia, je 

akousi fúziou tradičného rómskeho tanca s modernými tancami. Filmové záznamy sú 

verejne prístupné na internete.17 Medzi výskumné projekty zamerané na tanečný prejav 

Rómov možno zaradiť tiež terénny výskum, na základe ktorého bolo možné realizovať 

analýzu prezentovanú v tejto štúdii (Tradana, 2016).  

 Zo súkromných archívov sú pre verejnosť k dispozícii filmové záznamy18 s 

minimálnymi pasportizačnými údajmi, bez pasportizačných údajov, resp. záznamy 

profesionálnych tanečníkov z Romathanu, kde je zrejmý významný vplyv súdobého 

tanečného folklorizmu. V Maďarsku bol prvý známy terénny výskum spojený s filmovou 

dokumentáciou realizovaný už v roku 1936 v dedine Porcsalma v župe Szabolcs-Szatmár-

Bereg. Na zázname je zachytený už spomínaný palicový tanec v interpretácii rómskeho 

muža i ženy. Od roku 1950 sa začal intenzívny terénny výskum tancov rómskej minority, 

ktorý vychádzal z už overených metód svetoznámych zberateľov tradičnej hudby B. Bartóka 

a Z. Kodálya. Ich výskumným mottom bolo, že ak výskumník nájde v určitom regióne ešte 

existujúcu kultúrnu tradíciu, musí ju zaznamenať, zachrániť bez ohľadu na etnikum. Nová 

generácia bádateľov B. Andrásfalvy, J. Borbély, A. Lányi, L. Maácz, Gy. Martin a bratia E. 

a F. Pesovárovci výskum začali v už spomínanom regióne Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

                                                           
16 Záznamy tanca sú archivované pod nasledujúcimi číslami a názvami: 060 – Tance z Kendíc (vlachiko, žena-sólo, 

pár tanec); 06  – Olašskí cigáni v Bratislave; 063 – Tance z obce Šarišské Jastrabie 1960 (romano čardáš); 069 – 

Tance z Tvrdošoviec, 1960 (cigánsky čardáš), záznam: Š. Tóth, A. Takács; 126 – Tance olafských Rómov z Komárna, 

záznam: S. Dúžek, K. Ondrejka; 198 – Tance a piesne Rómov z Jarabiny, 1972 (vlachiko – javisková forma), záznam: 

K. Ondrejka, O. Elschek; 225 – Tance Rómov z Klenovca (FsK Cibulovcov – Roma čardaš, Čhajori romani, Čhajori 

khelel-diev. T. Bašav Roma Bijau – svadba), záznam: K. Ondrejka, O. Elschek; 229 – Tance Rómov z Revúčky, 1974 

(detský tanec, čardáš, zdychavský, čajori romani, vlachiko čardáš), záznam K. Ondrejka, O. Elschek; 338 – Tance 

Rómov z Novej Ľubovne, 1973 (bez údajov), záznam K. Ondrejka, O. Elschek. 
17 Prístupné na: https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty?categoryname=tanec&page=1 [cit. 25. 9. 2019]. 
18 Archív KMAF Košice – evidenčné číslo: 0095 – Sečovská Polianka, 0096 – Petrovany, 0111 – Moldava nad 

Bodvou, 0163 – Bardejov. 
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Výsledkom ich práce je 930 záznamov, z ktorých 680 je tanečných (360 rómskych tancov 

a 200 palicových tancov). Niektorí bádatelia aj po roku 1958 pokračovali v práci a výskum 

rozšírili na celé územiu štátu, z čoho je možné identifikovať regionálne odlišnosti tancov 

Rómov, pokiaľ ide o formu, funkciu a interpretačný štýl (Balázs 1994: 3). Výskum prebieha 

nepretržite do súčasnosti. 

 

Charakteristika tradičných tancov Rómov 

 Relatívna jednota rómskej tanečnej kultúry sa môže obmedzovať iba na menšie oblasti, 

pretože ich tanečný prejav sa regionálne mení v závislosti od tanečnej kultúry majority, 

ktorú absorbuje a interpretačne si prispôsobuje (Martin s.a.: ¶1). K tancu si pôvodne 

spievali, resp. ho sprevádzali rytmizovanými sylabickými štruktúrami doplnenými údermi 

rúk o telo, prípadne rôznymi predmetmi. Hudobný sprievod rómskej kapely používali 

zriedka. Interpretačný štýl rómskych tancov charakterizuje „živé“ a v niektorých prípadoch 

aj extatické prežitie. Balázs charakterizuje tradičnú tanečnú kultúru rómskej minority vo 

východnom Maďarsku s individuálnym tanečným prejavom, improvizáciou a označuje ju 

pojmom rómsky tanec. Jeho formy sú: sólový tanec muža, ženy a párový tanec. 

 Podľa staršej generácie mužov bol dobrým interpretom ten, ktorý nohami veľa cifroval 

a málo čapášoval. Oproti tomu ženský tanečný prejav bol omnoho zdržanlivejší, sprevádzal 

ho jemný pohyb horných končatín a bedier.  

 Párový rómsky tanec zachováva prvé štádium vývoja párového tanca, kedy muž a žena 

tancujú oproti sebe bez dotyku. Ich tanec sa vyznačuje hravým lákaním, súťažou, ktorej 

cieľom je „oklamať“, teda vytvoriť situáciu, v ktorej sa jeden z nich (najmä žena), snaží 

pohybovať a dostať za chrbát partnera bez toho, aby sa on dokázal brániť. Ich voľnejší 

spôsob tancovania je odlišný od tanca majority, u ktorého zásadnú úlohu pri realizácii tanca 

zohráva vzťah medzi tanečníkom a tanečníčkou, presnejšie – dominantné postavenie 

tanečníka v tanci. U Rómov je situácia odlišná: veľa záleží od aktivity ženy, ktorá počas 

tanca preberá vedúcu úlohu, a ak muž nechce byť zahanbený, je nútený sa brániť. Napriek 

tomu sa harmonicky dopĺňajú (Balázs 1994: 5). 

 

Tanečná kultúra Rómov v Telgárte a tanec koľeso   

 Výskum v lokalite potvrdil existenciu tanca zvaného rómsky tanec, a to v sólovej 

ženskej aj párovej forme. V tejto lokalite v súčasnosti predstavuje základný tanečný 

repertoár, pretože proces tradovania nenarušil žiadny výrazný činiteľ.  
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 V prípade tanca v ženskej interpretácii sme zaznamenali zmenu vo forme: tradičný 

sólový individuálny tanečný prejav nahradila kruhová forma. Kruh bol statický, resp. 

interpretky sa individuálne jemne posúvali proti smeru pohybu hodinových ručičiek, alebo si 

počas tanca navzájom vymenili miesta. Otáčanie sa okolo vlastnej osi sa vyskytovalo 

minimálne. Interpretky si však zachovali individuálny improvizačný prejav sprevádzaný 

jemnými pohybmi rúk a panvy.  Mužský individuálny tanečný prejav nebol zaznamenaný 

napriek tomu, že sme vytvorili priaznivú situáciu, počas ktorej interpreti mali možnosť 

prejaviť sa. Muži spievali spoločne s hudobníkmi,19 svoj spev spestrili zvukovými efektmi 

(potleskami). Počas celého nakrúcania však stáli na jednom mieste bez pohybu nôh, resp. 

jemne prenášali váhu z jednej nohy na druhú. 

 Keď interpreti tancovali v páre, ženský interpretačný štýl bol takmer totožný s vyššie 

popísaným spôsobom. Miera čapášovania u mužov bola značne individuálna v závislosti od 

temperamentu, osobnostných vlôh a miery nadobudnutých tanečných zručností jednotlivých 

tanečníkov. Interpreti tancovali prevažne oproti sebe bez držania, ich pohyb v priestore však 

vykazoval odlišnosti. Buď:  

a) muž tancoval okolo ženy po imaginárnej línii kruhu (žena tancovala v strede); 

b) opačný spôsob (ak žena bola aktívnejšou); 

c) interpreti tancovali blízko pri sebe s dotykom ramien;  

d) vymieňali si navzájom miesto;  

e) približovali a vzďaľovali sa od seba;  

f) páry na niekoľko sekúnd tancovali aj v držaní za ruky.  

 Druhú časť repertoáru tvoria tance prevzaté od majoritného obyvateľstva obce.20 Na 

základe výskumu a konfrontácie tanečnej kultúry majoritného a minoritného spoločenstva je 

možné konštatovať, že lokálne rómske spoločenstvo absorbovalo do svojho súčasného 

tanečného repertoáru iba tango, ktoré sa udomácnilo bez významných formových, 

štrukturálnych a motivických zmien. Odchýlky sú identifikovateľné v interpretačnom štýle 

rómskych tanečníkov a tanečníčok. Kým u majority bol tzv. kyvadlový pohyb tela 

podmienený výrazným prenášaním váhy tela z jednej nohy na druhú bez aktívneho pohybu 

panvy, u Rómov bol identifikovaný jemný pohyb panvy bez výraznejšieho prenášania váhy 

tela v interpretácii žien aj mužov. 

                                                           
19 Počas výskumu tanečníkov sprevádzala ľudová hudba Pokošovcov z obce Šumiac, resp. Telgárt. 
20 Tradičný tanečný repertoár majoritného obyvateľstva na Horehroní tvoria: reťazové a kruhové tance (chorovody – 

kačerina, koľeso/do koľesa), pastierske tance (odzemok/jánošíkový/hajduk), tance šikovnosti (zajačí/ponad slamky, 

ponad fľašu), mládenecké tance (šórový, parobské kolo), staré párové tance (do skoku/horehronský čardáš/sedliacky) 

a folklorizované spoločenské tance (špacírpolka, tango, letkis, valčík, štvorylky, mazúrka, boston). 
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 Tanec pod lokálnym názvom rómsky čardaš je variantom lokálneho točivého tanca do 

skoku, ku ktorému je v istých sekvenciách prispôsobená motivika a interpretačný štýl 

rómskeho tanca. V tomto prípade nie je možné hovoriť o ojedinelom jave: tento proces je na 

Slovensku možné sledovať od druhej polovice 20. storočia aj v iných lokalitách (v Šariši, v 

Matúšovej zemi, Above, rovnako na území Maďarska a Rumunska). 

 Za inováciu možno pokladať kruhovú formu rómskeho čardašu, počas ktorého sa 

okolo v strede tancujúceho páru vytvára rodovo zmiešaný kruh, ktorý sa neustále pohybuje 

proti smeru pohybu hodinových ručičiek, resp. na krátky čas interpreti tancujú na mieste. 

Tanečníci sa držia za ruky v rôznych výškových úrovniach. Páry v strede sa menia 

prirodzene: keď jeden pár ukončí tanec, zapája sa späť do kruhu a do stredu ide tancovať 

ďalší pár.21 Pohybová zásoba tancujúcich mužov a žien v kruhu bola totožná s rómskym 

čardašom. 

 K výraznejším zmenám, ktoré poznamenali tradičnú tanečnú kultúru rómskej 

komunity v obci Telgárt, teda patria: zmena tanečného repertoáru pod vplyvom tanečných 

vzorov majority, zmena pôvodnej formy tanca, absencia mužského individuálneho 

tanečného prejavu, zmena štruktúry tanca, zmena pohybovej zásoby tanca, zmena 

interpretačného štýlu.  

 Z pohľadu výskumu najzaujímavejšie a najvýznamnejšie zmeny prebiehali v ženskom 

tanečnom repertoári. Okrem sólovej podoby ženského rómskeho tanca v druhej polovici 20. 

storočia si od majoritnej populácie v obci Telgárt rómske ženy osvojili aj koleso. Jedná sa 

o jedinečný jav, ktorý (podľa doterajších znalostí) dosiaľ nebol na našom území 

identifikovaný a publikovaný.  

 Vzhľadom na už spomínaný fakt, že komplexný výskum kolies na Horehroní ešte 

neprebiehal, v nasledujúcej časti na základe dostupných informácií analyzujeme kolesá 

z Horehronia, čo nám ďalej poslúži ako východiskový materiál, potrebný pre ďalšie úvahy 

o tanečných prejavoch Rómov. 

  

2 Výskum tanca koľeso na Horehroní 

Audiovizuálne záznamy 

 V roku 1950 bol v rámci štruktúry Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied 

a umení vytvorený Sbor pre výskum ľudového tanca. Jeho úlohou nebolo „genetické“ 

skúmanie tanca, ale dokumentácia prierezu súdobej tanečnej kultúry na Slovensku pomocou 

                                                           
21 Podobný spôsob tancovania istej rómskej komunity v Maďarsku opisuje A. Bódi vo svojej bakalárskej práci (Bódi 

2014: 21). 
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filmu a nahrávacej aparatúry (Zajonc 2016: 33). Horehronie patrilo medzi prvé výskumné 

lokality. V archíve Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave sa nachádzajú audiovizuálne 

záznamy kolies z Horehronia, a to pod katalógovými číslami: 062 Tance z obce Heľpa 

(1956); 057 Telgárt (1956); 081 Závadka (1957); 082 Pohorelá (1957); 266 Šumiac (1958); 

070 Polomka (1959); 269 Telgárt (1961); 270 Heľpa (1961); 034 Zem spieva, Horehronie 

1966 (televízna relácia); 108 Vernár (1969).22 V súčasnosti filmové záznamy nie sú 

k dispozícii pre odborné spracovanie. 

 Unikátny dokumentárny celok predstavujú audiovizuálne záznamy skoro štyroch 

stoviek tancov pod názvom Ľudové tance slovenských regiónov23 (Dúžek 2004: 94 – 95). Na 

predmetných audiovizuálnych záznamoch však nie sú zachytené kolesá z Horehronia.  

 V roku 2014 Múzeum SNP v Banskej Bystrici v rámci projektu Digitálne múzeum 

zastrešovalo terénny výskum24 aj na Horehroní.25 Dokumentácia formou digitálnych 

filmových záznamov zachytáva aj kolesá. Záznamy,26 na ktorých sú zachytené interpretky 

folklórnych skupín z Telgártu,27 vykazujú stopy choreografických zásahov,28 preto nie sú 

vhodné pre našu analýzu. Medzi analyzované audiovizuálne materiály je však zaradený 

záznam zo Šumiaca, ktorý je možné z opodstatnených dôvodov (blízkosť lokalít, 

štrukturálna príbuznosť tanečných prejavov a štýlu interpretácie ich neinscenovaných, resp. 

neštylizovaných foriem) považovať za vhodný komparatívny materiál. 

  

Odborná literatúra 

 V roku 1953 vychádza na Slovensku prvá obsiahla regionálna monografia Pohronské 

tance C. Zálešáka, kde sa nachádza stručný opis kolesa z Heľpy a Šumiaca.29 Vyššie, 

vedecké zámery si stanovili J. Kovalčíková a F. Poloczek v monografii Slovenské ľudové 

tance (1955). Okrem výsledkov výskumu v dvadsiatich šiestich obciach obsahuje opisy 

kolies z viacerých lokalít Horehronia: zo Šumiaca, Polomky, Pohorelej, Heľpy a ich 

                                                           
22 Autorka publikované informácie získala počas výskumu v hore uvedenom ústave vo februári 2017. Výskum, bol 

zameraný na vedeckú činnosť Š. Tótha v danej inštitúcii. V nej Š. Tóth od svojho nástupu (1955) pokračoval 

v opakovaných etnochoreologických výskumoch na Horehroní (Telgárt, Pohorelá, Šumiac, Heľpa, Pohorelá, Závadka, 

Bacúch) a v ďalších lokalitách. 
23 Projekt Ľudové tance slovenský regiónov bol realizovaný v spolupráci Národného osvetového centra v Bratislave, 

ÚHV SAV a VŠMU. Audiovizuálna dokumentácia bola spracovaná do podoby desiatich DVD. 
24 Okrem Horehronia aj v regiónoch Abov, Liptov, Horehronie, Podpoľanie, Hont, Turiec a Spiš. 
25 Terénny výskum realizoval pracovný tím v zložení: B. Morongová a A. Lukáčová. 
26 Záznamy zo spomínaných lokalít sú dostupné na: www.slovakiana.sk/kulturne-objekty?searchString=&category 

name=tanec&page=>1 [cit. 10. 9. 2019]. 
27 Žienski tanec, Telgárt. prístupné na: https://www.youtube.com/watch?v=Ml3Khx8Bf4E [cit. 18. 9. 2019]. 
28 Predmetný tanec je/bol zaradený do ich scénického repertoáru. 
29 „Koleso často tancujú aj dievčatá sami v prestávkach hudby, pričom spievajú bez sprievodu hudby svoje „kolesové“ 

piesne“ (Zálešák 1953: 317). V publikácii sú charakterizované aj čardáše, tancované v pároch alebo v kolesovom 

útvare (Zálešák 1953: 303, 317). 
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hodnotný dobový fotografický materiál, ktorý bol zohľadnený v procese analýzy. C. Zálešák 

opätovne sumarizuje svoje poznatky v publikáccii Ľudové tance na Slovensku (1964). V nej 

však kolesá z Horehronia už nie sú objektom opisov. Etnochoreologicko-etnomuzikologická 

monografia Slovenské ľudové tance na sklonku 20. storočia od autorskej dvojice S. Dúžek a 

B. Garaj z roku 2001 vychádza z terénneho výskumu a obsahuje iba jeden krátky opis kolesa 

z Telgártu.30  

 

Forma, štruktúra a interpretačný štýl tanca koľeso na základe publikovaných opisov 

Forma tanca 

 Forma tanca, ako jeden z jeho mnohých štýlotvorných znakov, je považovaná za 

najstabilnejší a najcharakteristickejší rys tanca. Akákoľvek zmena formotvorných znakov 

tanca môže zapríčiniť aj zmenu samotného typu tanca (Martin 1979: 30). Pri kruhových 

tancoch je to predovšetkým spôsob formovania kruhu a držanie rúk, ktoré vo veľkej miere 

determinuje v nej používanú pohybovú zásobu, resp. motiviku, takisto jej amplitúdu a mieru 

variability. Kruh je najjednoduchší a najhospodárnejší priestorový tvar, ktorý sa môže 

rozšíriť a formovať bez akýchkoľvek obmedzení, bez toho, aby bol porušený blízky vzťah 

účastníkov, aby bol ktokoľvek z účastníkov marginalizovaný, resp. ignorovaný. Kruh ako 

forma vyžaduje od interpretov rovnaké požiadavky a možnosti, pričom individuálnosť sa 

stráca (Martin 1979: 10 – 11). 

 V zmysle zámerov výskumu sme analýze štrukturálnych komponentov podrobili opisy 

kolies z lokalít Polomka, Pohorelá, Heľpa, Telgárt a Šumiac. Koľeso/do koľesa/kolo/v kolese 

(ďalej len koľeso) (porovnaj Mázorová – Ondrejka 1990: 82 – 83) sa v skúmanej lokalite u 

majoritného etnika vyskytuje v ženskej interpretácii.31 Ako aj z názvu tanca vyplýva, 

základným choreografickým útvarom je kruh32 ako univerzálny symbol celistvosti, resp. dva 

                                                           
30 Obmedzené zdroje informácií o skúmanom tanci je možné nájsť aj v obecných monografiách. Opis do kolesa 

z publikácie Rybár a kol. (2008) Šumiac, Šumiac, dedinôčka naša však nebol v využitý v rámci rekonštrukcie 

a analýzy kolesa, nakoľko ako taký nenapĺňa nevyhnutné odborné kvality. 
31 Kruhová forma na Horehroní sa používa aj v iných typoch tancov. Napr. v parobskom tanci v Polomke (typ 

mládeneckého tanca) a v kolovom tanci v Heľpe a v Polomke, kde páry vytvoria kruh, v prípade veľkého počtu 

tanečníkov koncentrované kruhy, resp. dva páry vytvoria malý kruh (Kovalčíková – Poloczek 1955: 120 – 123). 
32 Naša dlhodobá pedagogická prax pri vyučovaní kolies vo formálnom a neformálnom vzdelávacom systéme 

potvrdzuje, že pre danú formu je nevyhnutné jej osvojovanie prostredníctvom dlhodobého spoločného tancovania so 

ženami daného spoločenstva. 
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až tri koncentrované kruhy, v ktorých účastníci spravidla stoja vedľa seba.33 Táto forma je 

univerzálna a nachádza sa vo všetkých kolesách v tanečných oblastiach na Slovensku.34  

Spôsob formovania kruhu a držanie rúk  

 Variant držania rúk sa nachádza v Heľpe a Polomke, kde tanečníčky sa držia ob-jednu 

v kruhu za chrbtom, pričom pravú ruku držia ponad ľavú (resp. opačne), alebo jedna 

tanečníčka drží obe ruky nad, kým druhá pod rukou tej vedľajšej (obrázok č. 1 a 2). Ďalším 

variantom je spôsob držania rúk v Pohorelej, keď každá druhá žena položí svoju ruku na 

rameno resp. na lopatky vedľajšej. Okrem týchto spôsobov držaní, ktoré sú charakteristické 

pre všetky kolesá v strednej Európe, v horehronských kolesách počas určitých sekvencií 

tanca majú interpretky aj voľnejšie držanie rúk – voľné upaženie.35  

 Horehronské koľeso sa líši od ostatných kolies Slovenska aj tým, že v určitých 

sekvenciách interpretky tancujú bez držania rúk.36 V tomto prípade účastníčky tlieskajú pred 

telom vo výške brucha a nad hlavou na mieste,37 resp. sa pohybujú po trajektórii kruhu. 

Držanie ruky na ramene predošlej tanečníčky je ďalším obohatením tanca, ktoré sa 

vyskytuje aj v iných lokalitách (napr. v Bidovciach /Abov/).   

 Poslednú možnosť držania rúk v kolese na Horehroní predstavuje držanie rúk vo 

voľnom dolnom upažení (porovnaj Kovalčíková – Poloczek 1955; Dúžek 2001). 

Pohyb kolesa 

 Veľkú časť kruhových tancov charakterizuje dôsledné používanie určitých smerov po 

(jednosmerný pomalý resp. rýchly pohyb, kyvadlový pohyb, zúženie a rozširovanie kruhu, 

pohyb kruhu v smere a proti smeru pohybu hodinových ručičiek) i mimo (tzv. bortenie) 

trajektórie kruhu, ktoré určujú ich celkový obraz a štruktúru kolesa (Martin 1979: 30). Preto 

je ďalšou témou nášho výskumu identifikácia pohybu kruhu. Podľa J. Kovalčíkovej a F. 

Poloczeka (1955: 106) v skúmanej lokalite počas tanca tanečníčky pri každej strofe piesne 

menia držanie rúk, ktoré do určitej miery determinuje aj spôsob pohybu kruhu. Preto je 

potrebné venovať pozornosť všetkým spôsobom držania rúk: 

                                                           
33 „Koleso v Pohorelej tancujú dievčatá v jednom, alebo, keď je ich viac, v dvoch sústredených kruhoch čelom do 

stredu“ (Zálešák 1953: 275; Kovalčíková – Poloczek 1955: 110). 
34 Okrem tanečných oblastí, v ktorých na začiatku inštitucionalizovaného výskumu ľudového tanca od 50. rokov 

20.storočia už neboli zaznamenané kolesá (napr. na západnom Slovensku: Žitný ostrov, Záhorie, Myjavsko, 

Trenčiansko). 
35 Podľa F. Poloczeka sa jedná o držanie široké (Kovalčíková – Poloczek 1955: 49). 
36 Uvedený spôsob tancovania sa vyskytuje aj na Liptove v dedine Važec s lokálnym názvom čuchom, kde sa 

tanečníčky po kolektívnom krútení v držaní ob jednu za chrbtom pustia a chôdzou sa pohybujú po trajektórii kruhu 

(bokom k strede kruhu) v smere a proti smeru pohybu hodinových ručičiek. 
37 Podobná sekvencia z tanca je pozorovateľná aj v kolese v obci Poniky (Podpoľanie).  
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 tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese – kruh sa pohybuje v smere pohybu aj proti smeru pohybu 

hodinových ručičiek; 

 tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane – 

tancujú na mieste na trajektórii kruhu;  

 tanečníčky tancujú bez držania rúk po trajektórii kruhu – rukami nezviazané 

koleso tanečníc sa pohybuje proti smeru pohybu hodinových ručičiek;  

 tanečníčky stoja bokom k stredu kruhu a držiac ruky na ramene predošlej 

tanečníčky sa pohybujú po trajektórii kruhu v smere i proti smeru pohybu 

hodinových ručičiek; 

 tanečníčky v smere pohybu hodinových ručičiek jemne zužujú a rozširujú kruh 

(kyvadlový pohyb po trajektórii kruhu). 

Z hore uvedeného prehľadu vyplýva, že kruh sa pohybuje38:  

 v smere pohybu hodinových ručičiek,  

 proti smeru pohybu hodinových ručičiek,  

 kruh sa nepohybuje.  

Štruktúra tanca  

Diely tanca39  

 Koľeso sa u majoritného etnika na Horehroní skladá z dvoch tempovo odlišných 

dielov:  

 z kratšej pomalej (ďalej len diel I). Tempo (ďalej len M) M = 120 – 130;  

 z dlhšej rýchlej (ďalej len diel II). M = 150 – 200, pričom sa časti môžu cyklicky 

opakovať.  

 Charakteristika dielu I: „Heľpianske kolo sa tancuje na viac melódií, pričom sa začína 

pomaly (M 120) a postupne sa tempo zrýchľuje“ (Kovalčíková – Poloczek 1955: 102). 

V Šumiaci sa koľeso začína predspevom interpretky, ktorá udáva spevnú polohu i tempo. 

Pieseň interpretuje v ťahavom rytme a na druhú slohu sa pridávajú ostatné.40 Až na tretiu 

slohu sa tanečnice zbehnú do kruhu, pričom sa tempo spevu dvojnásobne zrýchľuje 

                                                           
38 V prípade, že sa vytvoria koncentrované kruhy, jednotlivé kruhy sa pohybujú protichodne (Zálešák 1953: 275). 
39 Odborná terminológia vychádza z publikácie Motivika slovenských ľudových tancov (porovnaj Ondrejka 1977: 81). 
40 Vo všetkých skúmaných lokalitách autori odborných publikácií uvádzajú len vokálny sprievod. 
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(Kovalčíková – Poloczek 1955: 93, 103). Obdobne charakterizuje dve tempovo odlišné časti 

koľesa v Telgárte aj Dúžek (Dúžek 2001: 284). Diel I sa skladá z nasledujúcich častí:41 

A) tanečníčky v smere pohybu, resp. proti smeru pohybu hodinových ručičiek (držiac 

sa vo voľnom upažení za dlane), jemne zužujú a rozširujú kruh (kyvadlový pohyb), 

pričom na každú dobu v takte sa vykonáva jeden krok; 

B) tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese, tancujú na mieste; 

C) tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese, sa pohybujú rovnomerne do jednej a druhej strany počas 

ôsmych taktov (Kovalčíková – Poloczek 1955: 103, 107). 

Schéma tvorby42 dielu I z roku 1955 na základe opisu z publikácie Slovenské ľudové tance:  

 Šumiac: A + B, 

 Heľpa: B + C, 

 Polomka: A. 

S. Dúžek (2001) pri opise koľesa zo Šumiaca charakterizuje iba diel II. 

 Charakteristika dielu II: V dieli II je analýza zameraná na vymedzenie a opis 

jednotlivých motivických radov, ktoré identifikujú štruktúru tanca, resp. komplexnejšie 

definujú prepojenia štrukturálnych jednotiek tanca.  

 Koľeso zo skúmanej lokality sa aj v tomto prípade vymyká pomerne jednotnej schéme: 

zatiaľ čo napr. v kolesách v Zemplíne, Šariši a na Spiši sú jasne identifikovateľné motivické 

rady, ktoré obsahujú úvodné a záverečné motívy, resp. záverečné formuly, v skúmanej 

lokalite sa jednotlivé časti vymedzujú na základe zmien držania rúk. To znamená, že na 

každú slohu piesne sa mení držanie rúk, pričom v jednotlivých častiach prevládajú dlhodobo 

tancované homogénne43 motívy. Všetky zmeny smeru kruhu a nástupu sa robia na signál 

vedúcej tanečnice (dvojité zatlieskanie). Jednotlivé časti tanca môžu byť oddelené44 

prešľapovaním (prenesením váhy z jednej nohy na druhú) resp. dupavým motívom na 

mieste bez spevu štyri až osem taktov. Koľeso sa končí spomalením tanca a následným 

                                                           
41 Časti tanca sú označené v chronologickom poradí, ako boli uvádzané v odborných publikáciách.  
42 V Pohorelej nebolo možné tanečné diely identifikovať, pretože autori pri opise kolesa neuvádzajú tempovú 

charakteristiku ani zmenu tempa.  
43 Ten istý motív tancovaný počas motivického radu. 
44 Ide o krátku sekvenciu tanca tzv. oddychová časť, počas ktorej interpretky nespievajú. Táto časť tanca sa nachádza 

tiež v kolesách v Gemeri, Above, na Zemplíne, v Šariši a na Spiši. 
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rozbehnutím interpretiek alebo pridávaním chlapcov do kolesa (Kovalčíková – Poloczek 

1955: 93, 104, 106, 109, 110, 111). 

 Jednotlivé časti koľesa sú: 

D) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu bez držania (vykonávajú potlesky s 

rôznymi rytmickými hodnotami) a pohybujú sa po trajektórii kruhu proti smeru 

pohybu hodinových ručičiek; 

E) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane a 

tancujú na mieste po trajektórii kruhu; 

F) tanečníčky stoja bokom k stredu kruhu a držiac ruky na ramene predošlej 

tanečníčky sa pohybujú po trajektórii kruhu v smere i proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek; 

G) tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese, sa krútia45 v smere pohybu aj proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek; 

H) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom 

susednej tanečníčky v zomknutom kolese a tancujú na mieste v statickom kolese. 

Schéma tvorby dielu II. z roku 1955 na základe opisu z publikácie Slovenské ľudové tance:  

 Šumiac: H + F + H + G, 

 Heľpa: E, 

 Polomka: F + F + F, 

 Pohorelá: D + H. 

 S. Dúžek pri opise koľesa z Telgártu uvádza iba pohybovú zásobu tanca, nie jeho 

jednotlivé diely a časti (Dúžek 2001: 254). 

 Vyššie uvedené schémy sú čiastkové z dôvodu, že v citovaných publikáciách nie sú 

opísané, resp. charakterizované, celé priebehy interpretácie kolesa. Autori uvádzajú len tri 

až štyri piesne, pri ktorých opisujú diely, časti a pohybový slovník, pričom k identifikácii 

štruktúry je nevyhnutný dlhší opis, v ktorom je možné identifikovať systém opakovaní sa 

jednotlivých dielov tanca. 

 

                                                           
45 Stredobod otáčania sa nenachádza v ľudskom tele, ale mimo neho. V tomto prípade je osou rotácie stred kruhu. 
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Motivická zásoba  

 Kolesá v skúmaných lokalitách charakterizuje a zároveň od ostatných kolies na 

Slovensku46 odlišuje veľké percento používaných dupavých motívov (symetricky a 

nesymetricky opakované trojdupy, štvordupy s výrazným perovaním váhy na každú dobu) a 

poskočných motívov (Dúžek 2001: 284). V tanci (diel I) sa vyskytujú aj ďalšie motívy ako 

jednokročka a chôdza. V publikácii autorskej dvojice J. Kovalčíková a F. Poloczek sú síce 

uvádzané slovné opisy motívov, ich spätná rekonštrukcia je však komplikovaná. 

 

Lokálny interpretačný štýl  

 Lokálny interpretačný štýl nie je možné charakterizovať iba na základe slovného opisu 

a fotodokumentácie. Na ich základe môže dôjsť k nesprávnej rekonštrukcii pohybu nôh, gest 

a trupu. V nasledujúcej časti sa preto pozornosť sústredí najskôr na podrobnú analýzu 

audiovizuálnych záznamov koľesa z výskumnej oblasti.  

 

3 Analýza audiovizuálnych záznamov tanca koľeso 

3.1 Analýza audiovizuálneho záznamu koľesa zo Šumiaca z roku 195147 [1]48 

Forma tanca: kruh 

Spôsob formovania kruhu a držanie rúk počas tanca:  

Na zázname tancujú 4 ženy v malom kruhu, ktoré: 

 sa držia za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky v zomknutom kolese – 

kruh sa pohybuje v smere pohybu aj proti smeru pohybu hodinových ručičiek; 

 tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu a držia sa vo voľnom upažení za dlane. V 

tomto prípade bolo identifikovaných viacero pohybových postupov:  

o tanečníčky tancujú na mieste po trajektórii kruhu,  

o všetky tanečníčky naraz zužujú koleso kruh,  

                                                           
46 Napríklad v Tekove, Honte, Novohrade, na Liptove, Podpoľaní atď. 
47 Sekvencia čiernobieleho filmu zachytáva inscenovanú tanečnú zábavu v interiéri domu, kde koleso tancujú štyri 

ženy.  
48 Číslica v hranatých zátvorkách odkazuje na on-line videozáznam, ktorého presná internetová adresa je uvedená 

v zozname literatúry v závere tejto štúdie. 
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o niektoré tanečníčky ostávajú na trajektórii kruhu, ostatné zúžia a následne 

rozšíria kruh;49 

 tanečníčky tancujú bez držania rúk na trajektórii kruhu, pričom: 

o sa pohybujú proti smeru pohybu hodinových ručičiek a tlieskajú,  

o každá sa točí okolo vlastnej osi v smere a proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek (tento spôsob točenia jedinca sa nachádza iba na audiovizuálnom 

zázname); 

 tanečníčky stoja bokom k stredu kruhu a držiac ruky na ramene predošlej 

tanečníčky sa pohybujú po trajektórii kruhu v smere i proti smeru pohybu 

hodinových ručičiek, 

Na základe hore uvedenej analýzy je možné konštatovať, že kruh sa pohybuje: 

 v smere pohybu hodinových ručičiek, 

 proti smeru hodinových ručičiek, 

 kruh sa nepohybuje, 

 kruh sa zužuje smerom k stredu kruhu, 

 väčšina tanečníčok tancuje po trajektórii kruhu a niekoľko z nich sa pohybuje 

smerom k stredu kruhu (bortenie kruhu).50 

Osobitou, unikátnou charakteristikou kolesa, zachytenou výlučne na danom audiovizuálnom 

zázname, je nezávislé točenie51 tanečníčok v smere a proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek, pričom samotný kruh je statický. 

 

Štruktúra tanca 

 Na filmovom zázname sa diel I nenachádza. Diel II. (M = 200 – 205) sa začína 

predspevom (2 takty) a hneď sa pripájajú ostatné interpretky ako aj ľudové hudba, ktorá 

sprevádza interpretky počas tancovania. Aj na filmovom zázname52 sa na každú strofa 

                                                           
49 Posledné dve priestorové formy neboli opísané v citovanej literatúre a nachádzajú sa iba na audiovizuálnom 

zázname. 
50 Posledné dva spôsoby pohybu kruhu neboli uvádzané v odbornej literatúre. 
51 Točenie je neustále striedanie smeru orientácie okolo vertikálnej osi. 
52 V strede tanca sa do kolesa zapája jeden muž v časti, keď sa kruh pohybuje v smere a proti smeru pohybu 

hodinových ručičiek kolesovým krokom, resp. skokom. Jeho zapojenie nemení štruktúru, pohybovú zásobu ani 

interpretačný štýl tanečníčok. 



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

72 

 

piesne mení držanie rúk, pričom v jednotlivých častiach takisto prevládajú dlhodobo 

tancované homogénne motívy. Oproti opisom tanca, publikovaným v odbornej literatúre sa 

však zmeny smeru pohybu kruhu a nástupu nerobia na signál vedúcej tanečnice. Koľeso sa 

nekončí spomalením tanca a následným rozbehnutím interpretov, ale ukončením hudobného 

sprievodu. Tanečnice takisto voľne ukončujú tanec.  

 Jednotlivé časti dielu II sú: 

A) tanečníčky v smere pohybu, resp. proti pohybu hodinových ručičiek (držiac sa vo 

voľnom upažení za dlane), jemne zužujú a rozširujú kruh (kyvadlový pohyb), pričom 

na každú dobu v takte sa vykonáva jeden krok. 

Jednotlivé časti dielu II sú: 

D) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu bez držania (vykonávajú potlesky s 

rôznymi rytmickými hodnotami) a pohybujú sa po trajektórii kruhu proti smeru 

pohybu hodinových ručičiek; 

E) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane a 

tancujú na mieste na trajektórii kruhu; 

G) tanečníčky držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese sa pohybujú v smere pohybu aj proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek; 

F) tanečníčky stoja bokom k stredu kruhu a držiac ruky na ramene predošlej 

tanečníčky sa pohybujú po trajektórii kruhu v smere i proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek; 

H) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom 

susednej tanečníčky v zomknutom kolese a tancujú na mieste v statickom kolese; 

I) tanečníčky sa točia okolo vlastnej osi v smere a proti smeru pohybu hodinových 

ručičiek na trajektórii kruhu. 

Schéma tvorby tanca dielu II. koľesa zo Šumiaca (na základe filmového záznamu z roku 

1951) je teda: D + F + E + I + G + E + H + G. 

 

Pohybová zásoba 

 Pohybová zásoba koľesa sa skladá z dvoch základných pohybov – z kroku a skoku – 

a ich rytmických, plastických a dynamických variantov. Motívy, ktoré charakterizujú 
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predmetné pohyby, sú dvoj- až trojčlenné. Všetky motívy53 sa tancujú s výrazným 

perovaním na prvú dobu.  

 Krok54 

a  krok (v štvrťovej rytmickej hodnote);  

a₁  krok (v osminovej rytmickej hodnote); 

a₂  tzv. trojdup;55  

a₃  tzv. hustý dupák;56  

a₄  tzv. kolesový krok.57  

 Skok58 

b₁ beh59 (v štvrťových rytmických hodnotách); 

b₂  tzv. poskok;60  

b₃  tzv. valaský; 

b₄  tzv. kolesový beh;61 

b₅  tzv. skok z jednej nohy na dve. 

 

 

                                                           
53 Pri určovaní motívu je v našom prípade rozhodujúcim faktorom opakovanie. Za motív sa považuje základný pohyb 

(krok, alebo skok) opakovateľný bezo zmeny v rámci rovnakých rytmických, resp. dĺžkových úsekov.  Špecifikom 

Horehronia je obohacovanie motívov gestom – pohybom inej časti tela, napr. potleskom. Hoci je motív v takom 

prípade doplnený, stále sa považuje za ten istý motív, nie za jeho ďalšiu variantnú podobu.   
54 Krok má dve časti. Prvou časťou je úvodné gesto – noha, ktorá chce prvá vykročiť, sa musí zdvihnúť do vzduchu. 

Nasleduje presun ťažiska – nohou vo vzduchu čo najkratšou dráhou presúvame ťažisko. Následne je zaťažená váhou 

tela (nástup na nohu) a súčasne sa druhá noha zdvíha do vzduchu (úvodné gesto ďalšieho kroku). Najdôležitejším 

charakteristickým znakom kroku je, že končí na jednej nohe (Lévai 2015: 34). 
55 Tancuje sa na mieste, resp. tanečníčky sa ním pohybujú proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Označujeme ho 

ako trojčlenný motív, ktorý sa v tanci opakuje súhlasne.  
56 Tancuje sa na mieste, resp. tanečníčky sa ním pohybujú proti smeru pohybu hodinových ručičiek a zužujú ním kruh. 

Je to dvojčlenný motív. 
57 Rozdiel je v šírke pohybu. Kým pri a, a1 je šírka pohybu pravej a ľavej DK rovnomerná, kolesový krok sa vykonáva 

tak, že vnútorná DK prekrížením vpred vykonáva dlhší pohyb ako vonkajšia DK. Identifikujeme ho ako súhlasne 

opakujúci sa motív. 
58 Skok pozostáva z troch fáz. Prvá fáza je príprava (zohnutie kolien), druhou fázou je výskok do vzduchu a treťou je 

dopad na zem. 
59 S paralelnými chodidlami. 
60 Skok z jednej nohy na tú istú. Označujeme ho ako symetricky opakujúci sa motív. 
61 Prevedenie pohybu viď. kolesový krok. Kolesový beh sa skladá z dvoch pohybov: z kroku a skoku, ktoré vytvárajú 

jeden súhlasne sa opakujúci motív. 
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3. 2 Analýza audiovizuálneho záznamu koľesa zo Šumiaca z roku 2014 [2] 

Forma tanca: kruh 

Spôsob formovania kruhu a držanie rúk počas tanca: 

Na zázname tancuje osem žien v kruhu, ktoré: 

 stoja čelom do stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení dole za dlane – pohybujú 

sa proti smeru pohybu hodinových ručičiek;  

 stoja62 bez držania rúk na trajektórii kruhu, pričom tlieskajú; 

 stoja bokom k stredu kruhu, držiac ruky na ramene predošlej tanečníčky, pohybujú 

sa po trajektórii kruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek. 

Kruh sa teda pohybuje: 

 proti smeru pohybu hodinových ručičiek, 

 kruh sa nepohybuje. 

 

Štruktúra tanca 

 Na filmovom zázname sa nachádzajú oba diely. V porovnaní s predchádzajúcim 

záznamom sa držanie rúk nemení na každú slohu piesne, ale mení sa po dvoch slohách. 

V porovnaní s opisom sa zmeny držania rúk a pohybu kruhu ani tu nevykonávajú na signál 

vedúcej tanečnice. Koľeso sa nekončí spomalením tanca a následným rozbehnutím 

interpretov, ale ukončí sa vokálny sprievod a tanečnice voľne ukončia tanec. 

 Charakteristika dielu I (pomalá časť, M = 110 – 113): Tanec sa začína krátkym 

predspevom vedúcej speváčky bez hudobného sprievodu (2 takty), následne sa pripájajú 

ostatné interpretky taktiež bez hudobného sprievodu. Predmetný diel tanca sa skladá iba 

z jednej časti: 

A) tanečníčky v smere pohybu, resp. proti smeru pohybu, hodinových ručičiek (držiac 

sa vo voľnom upažení za dlane) jemne zužujú a rozširujú kruh (kyvadlový pohyb), 

pričom na polovú rytmickú hodnotu sa vykonáva jeden krok63 resp. jednokročka. 

Jednotlivé časti dielu II (rýchla časť, M = 170 ) sú: 

                                                           
62 Počas stoja kolená mierne perujú na každú štvrťovú rytmickú hodnotu. 
63 Krok sa vykonáva s miernym perovaním. 
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G) tanečníčky stoja bokom k stredu kruhu a držiac ruky na ramene predošlej 

tanečníčky sa pohybujú po trajektórii kruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek; 

J) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu bez držania (vykonávajú potlesky s rôznymi 

rytmickými hodnotami). 

Schéma tvorby tanca dielu I: A + A. 

Schéma tvorby tanca dielu II: J + J + G. 

 

Pohybová zásoba 

 Pohybová zásoba koľesa sa skladá zo základných typov pohybu: z kroku a skoku. 

Jednokročku uvádzame pod písmenom c, lebo jednokročka64 nie je ani krok ani skok. 

 Krok  

a₅  – krok (na polovú rytmickú hodnotu); 

 Skok  

b₁ –  beh (v štvrťových rytmických hodnotách); 

 Jednokročka –  c.   

 

Komparatívna analýza  

 Komparatívna analýza kolies z vybraných lokalít umožňuje špecifikovať ich 

štýlotvorné znaky.  

Koľeso 

Slovenská republika 

Región Horehronie 

Obec Telgárt, Šumiac, Pohorelá, Heľpa, Polomka 

Typ tanca Kruhové a reťazové tance/koleso 

Forma  Kruh 

Držanie rúk za ruky ob-jednu za chrbtom susednej 

tanečníčky v zomknutom kolese; ob-jednu 

v kruhu za chrbtom jedna tanečníčka má 

                                                           
64 Ak sú obe nohy na zemi (druhá fáza pohybu), nejde o krok, ale o postoj. Postoj však nie je typom pohybu, pretože 

v postoji sa nevykonáva pohyb nôh (Lévai 2015: 34). 
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obe ruky ponad, kým druhá popod ruky 

vedľajšej; každá druhá žena položí svoju 

ruku na rameno, resp. na lopatky vedľajšej; 

držia sa vo voľnom upažení za dlane; bez 

držania (potlesky, resp. tanečníčky sa točia 

okolo vlastnej osi v smere a proti smeru 

pohybu hodinových ručičiek); držanie ruky 

na ramene predošlej tanečníčky 

Metrum 2/4 

Tempo I. diel, M = 110 – 113, 170, 176, 192, 200  

Hudobný sprievod vokálny, inštrumentálny 

Fig. 1. Základné informácie o koľese.  

  

Di I II 

Ča A, B,C D,E,F,G,H,I, J 

Št op: A + B   Šumiac 

op:  B + C   Heľpa 

op: A   Polomka 

aud.: A + A  Šumiac 

 

op: H + F + H + G  Šumiac 

op: E     Heľpa 

op: F + F + F    Polomka 

op: D + H    Pohorelá 

aud: D + F + E + I + G +E + H + G      

     Šumiac 

aud: J + J + G   Šumiac 

Fig. 2 Štruktúra kolies z vybraných lokalít. 

  

Ča A D G E I F E H G J 

Sm → → ↔ ○ ↔ 

↔ 

↔ 

 

○ ◙ ↔ 

 

○ 

M a  

a₅  

c   

a   

a₁   

a₂  

a₃  

b₁  

b₁  

b₅  

 

a₂  

a₃  

b₁   

b₂  

b₃  

b₁  

b₂  

b₅ 

a₄  

 

b₄  

b₅ 

 

 

a₁  

a₂  

a₃ 

b₁ 

b₂ 

b₃  

a₃  

b₂  

 

 

b₄ 

b₅ 

a  

 

Fig. 3 Analýza jednotlivých častí koľies (smer pohybu a motivická zásoba) z vybraných 

lokalít. 



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

77 

 

Používané skratky (využívajú sa aj v nasledujúcich častiach textu):65 

Di  diel 

Ča  časť 

Št   štruktúra tanca 

Sm   smer pohybu 

M   motív (jednotlivé tanečné motívy zaradené do jednej zo skupín základných typov  

  pohybov66 ďalej číslujeme. Postupujeme od základných motívov k ich  

  variantom).  

a₁   prvá variácia motívu 

op   slovný opis 

aud   audiovizuálny záznam 

→   smer pohybu kruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek 

↔   kruh sa pohybuje do oboch strán 

○   kruh sa nepohybuje 

Nevyplnená kolónka – tanečníci stoja (postoj) 

◙   zužovanie kruhu 

   súhlasné opakovanie67 

  symetrické opakovanie68 

DK   dolné končatiny 

PHK  pravá horná končatina 

ĽHK  ľavá horná končatina 

PDK  pravá dolná končatina 

ĽDK  ľavá dolná končatina 

 

Interpretačný štýl 

 Doteraz získané informácie o kolese na Horehroní nám umožnili získať informácie 

a forme, štruktúre a motivickej zásobe tohto tanca. Nemenej dôležitým faktorom je aj 

skúmanie interpretačného štýlu v zmysle pohybu tela počas tanca.  

 Počas tancovania je pohyb celého tela69 vertikálny, s výraznejším perovaním váhou70 

na prvú dobu, trup71 (ktorý je mierne v predklone) je fixovaný a natočený v smere pohybu.  

                                                           
65 Pri analýze je využitá terminológia aj systém grafických znakov Gy. Martina (1961) a E. Kröschlovej (2004, 2007). 
66 Základné typy pohybov: krok, skok, gesto, prenášanie váhy, krútenie, pohyb vznosnej nohy (Sz. Szentpál 1978: 12-

15) 
67 Analogickým znakom ~ (ad libitum – ľubovoľné opakovanie) sa v tejto práci nezaoberáme z dôvodu, že 

interpretáciu motívov v značnej miere charakterizuje spôsob opakovania a nie počet opakovaní (viď. Fügedi 2011: 48). 

Napriek tomu treba pripomenúť, že v tanci koľeso tanečníčky motívy ľubovoľne opakujú. 
68 V práci používané analogické znaky sú prevzaté z Labanovej kinetografie (viď. Fügedi 2011: 48). 
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DK sa nachádzajú pod ťažiskom tela. Poloha dolných končatín (chodidla) je paralelná (úzka 

druhá pozícia), s mierne odľahčenými pätami, resp. chodidlá sú mierne vytočené v druhej 

pozícii. Paralelná poloha DK, stojnej i vznosnej nohy, je zachovaná pri základných typoch 

pohybu: kroku a skoku (pohyb je vykonávaný blízko vertikálnej osi ženy). Výnimku tvorí 

kolesový beh, kedy chodidlo PDK smeruje do stredu kruhu a ĽDK sa pohybuje na 

pomyselnej trajektórii kruhu. Koleno je počas celého tanca mierne zohnuté a v paralelnej 

pozícii. Počas poskoku sa koleno vznosnej nohy nedvíha nad 45°.   

 V prípade upaženia sa HK72 hýbu vertikálne spolu s telom bez výraznejšieho pohybu 

ramien. Potlesky ženy intenzívne používajú ako rytmickú podporu svojho tanečného prejavu 

a vykonávajú ich pred telom, resp. nad hlavou (pred tvárou). Vískanie používané počas 

tancovania má regionálny kolorit. 

 

3.3 Analýza audiovizuálneho záznamu tanca koľeso v interpretácii rómskych žien z obce 

Telgárt z roku 2016 [3]  

 Rozsah práce neumožňuje analyzovať všetky záznamy koľesa získané počas výskumu, 

preto sme si vybrali dva príklady z obce Telgárt, na ktorých v rovnakom časovom intervale 

tancovali tie isté tanečníčky. Ich pohybovú zásobu považujeme za jednotnú a skúmame ju 

ako organický celok. Tak isto vnímame aj pohyb kruhu a preto ho uvádzame v jednej 

tabuľke na rozdiel od štruktúry tanca, ktorá vykazuje menšie rozdiely a preto ju popisujeme 

v samostatných tabuľkách.  

Spôsob formovania kruhu: Na zázname tancuje sedem žien v malom kruhu. Tie: 

 sa držia za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky v zomknutom kolese – 

kruh sa pohybuje proti smeru pohybu hodinových ručičiek; 

 stoja čelom do stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane:  

o tancujú na mieste na trajektórii kruhu,  

o všetky tanečníčky naraz zužujú kruh,  

o niektoré tanečníčky ostávajú na trajektórii kruhu, ostatné zužujú 

a následne rozširujú kruh. 

                                                                                                                                      
69 Markantné časti tela síce vytvárajú celok, napriek tomu majú akúsi autonómnosť v  zaujímaní polôh i realizovaní 

pohybov (Ondrejka 1977: 41).  
70 Vertikálne kmitanie zaťažených nôh.  
71 Pohyby trupom sú napriek zdanlivej obmedzenosti a jednotvárnosti pomerne rôznorodé z dôvodu, že trup môže byť: 

vystretý, v záklone, úklone, predklone (Ondrejka 1977: 56 – 57). 
72 Horné končatiny predstavujú najpohyblivejšiu časť tela, schopnú rozmanitých pohybov. Ich polohy posudzujeme 

vzťahom k pleciam (Ondrejka 1977: 44). 
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Držanie rúk:  

 ob-jednu za chrbát vedľajšej tanečníčky, pričom pravú ruku držia ponad ľavú, 

alebo jedna tanečníčka má obe ruky ponad, kým druhá popod ruky vedľajšej;  

 držia sa vo voľnom upažení za dlane; 

 držia sa vo voľnom upažení za dlane spustených HK. 

Pohyb kolesa: 

 proti smeru pohybu hodinových ručičiek, 

 kruh sa nepohybuje, 

 kruh sa zužuje smerom k stredu, 

 v kruhu väčšina tanečníčok tancuje na trajektórii kruhu a niekoľko z nich sa 

pohybuje smerom k stredu (bortenie kolesa). 

 

Štruktúra tanca 

Diely tanca  

Koľeso sa skladá z dvoch tempovo odlišných dielov, ktoré sa opakujú (I + II + I + II), a to:  

 z krátkej pomalej časti, 

 z dlhšej rýchlej časti.  

Charakteristika dielu I (M = 115 – 120): Koľeso sa nezačína predspevom interpretiek, ale 

inštrumentálnym sprievodom sláčikového zoskupenia a po niekoľkých taktoch sa pridáva 

jedna, následne ostatné interpretky, ktoré spievajú po rómsky. Interpretky počas tejto 

pomalej časti, ktorá sa skladá z jednej melódie s dvoma slohami s opakovaním: 

K) vytvárajú kruh, držiac sa vo voľnom upažení za dlane spustených HK, tancujú 

jednokročku na mieste, resp. sa ňou na opakovanie druhej slohy jemne pohybujú 

proti smeru pohybu hodinových ručičiek. V strede druhej slohy sa mení držanie rúk 

na voľné upaženie hore. 

Schéma tvorby tanca: K + K. 

Charakteristika dielu II (M = 195 – 200): priamo nadväzuje na prechádzajúci diel. Ľudová 

hudba, ktorá sprevádza celé koľeso, hrá tretiu a štvrtú strofu predošlej melódie už v rýchlom 
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tempe. Počas týchto dvoch strof interpretky nemenia držanie rúk73 ani nespievajú. Na novú 

melódiu (ktorá sa začína spevom a skladá sa z dvoch74 strof s opakovaním), menia držanie 

rúk na každú strof.75 Nasleduje posledná melódia (začína ju jedna žena a ostatné sa k nej 

postupne pridávajú), počas ktorej sú ruky v predošlom držaní. Koľeso sa končí rozchodom 

žien.  

 Jednotlivé časti dielu II sú: 

E) tanečníčky stoja čelom do stredu na trajektórii kruhu, držia sa vo voľnom upažení 

za dlane hore a tancujú na mieste (kruh sa nepohybuje); 

F) tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese, sa pohybujú proti smeru pohybu hodinových ručičiek; 

H) tanečníčky stoja čelom do stredu kruhu, držia sa ob-jednu za chrbtom susednej 

tanečníčky v zomknutom kolese a tancujú na mieste v statickom kruhu; 

L) tanečníčky stoja bokom k stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane hore 

a pohybujú sa proti smeru pohybu hodinových ručičiek na trajektórii kruhu; 

M) tanečníčky sa držia vo voľnom upažení dole za dlane, pričom HK sa rázne 

pohybujú v smere do stredu kruhu a opačne. Tanečníčky sa pohybujú po trajektórii 

kruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek; 

N) tanečníčky sa držia vo voľnom upažení spustených HK, pričom ruky sa rázne 

pohybujú v smere do centra kruhu a opačne. Kruh sa nepohybuje. 

Schéma tvorby tanca dielu II: E (L) + E + F (H) + E + N.76 

Po tomto cykle sa hudba spomaľuje a tanec sa začína od začiatku – od pomalého tempa. 

 Charakteristika dielu I (M = 130 – 135): Tento diel nadväzuje na predošlú pieseň, 

ktorej druhú strofu hrá hudba v pomalom tempe. Tanečníčky pokračujú v speve tancujúc 

symetricky jednokročku, pričom sa držia vo voľnom upažení za dlane spustených HK. Po 

pár taktoch sa mení držanie rúk na voľné upaženie za dlane zdvihnutých HK. 

Schéma tvorby tanca: K. 

 Charakteristika dielu II (M = 205): Hudba hrá tretiu a štvrtú strofu predošlej piesne 

opäť v rýchlom tempe bez vokálneho sprievodu interpretiek. Nasledujú tri strofy novej 

piesne, ktorú začína hrať hudba, a po pár taktoch sa pridávajú tanečníčky. Počas tretej 

                                                           
73 Ruky ostávajú vo voľnom upažení hore. 
74 Druhá strofa je bez vokálneho sprievodu, len na opakovanie refrénu interpretky začínajú spievať. 
75 Na začiatku strofy. 
76 V zátvorke uvádzame časť tanca v prípade, že sa počas jednej strofy piesne mení držanie rúk a pohyb kruhu. 
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strofy, ktorú hrá iba hudba, je možné na zázname identifikovať nový, u rómskych žien 

netypický jav – výskanie, ktoré má regionálny charakter. Zvláštnosťou je, že poslednú 

pieseň začína jedna tanečníčka spievať už v predposlednom takte predošlej strofy,77 na čo 

hudba okamžite reaguje.  

Jednotlivé časti dielu II sú: 

E) tanečníčky stoja čelom do stredu na trajektórii kruhu, držia sa vo voľnom upažení 

za dlane zdvihnutých HK a tancujú na mieste (kruh sa nepohybuje); 

L) tanečníčky stoja bokom k strede kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane 

zdvihnutých HK a pohybujú sa proti smeru pohybu hodinových ručičiek po 

trajektórii kruhu; 

M) tanečníčky sa držia vo voľnom upažení spustených HK za dlane, pričom ruky sa 

rázne pohybujú v smere do centra kruhu a opačne. Tanečníčky sa pohybujú po 

trajektórii kruhu proti smeru hodinových ručičiek; 

N) tanečníčky sa držia vo voľnom upažení spustených HK, pričom ruky sa rázne 

pohybujú v smere do centra kruhu a opačne. Kruh sa nepohybuje. 

Schéma tvorby tanca dielu II: E + M + N + M + M + M + M + N (E + L). 

 

3.4 Analýza audiovizuálneho záznamu koľeso v interpretácii rómskych žien z Telgártu 

z roku 2016 [4] 

 Počet tanečníčok, formu, spôsob formovania kruhu, držanie rúk a smer pohybu kolesa 

neuvádzame z dôvodu, že je totožná s hore uvedenou charakteristikou 3. Koľeso sa aj na 

tomto zázname skladá z dvoch cyklicky sa opakujúcich dielov. 

 Charakteristika dielu I (M = 130 –  140): V tejto časti tanečníčky stoja voľne 

v priestore bez držania za ruky a počas spevu prenášajú váhu tela z jednej nohy na druhú, 

resp. tancujú na mieste jednokročku. Po predohre ľudovej hudby všetky ženy začínajú naraz 

spievať. Po odspievaní dvoch strof hudobníci zrýchľujú tempo. Tanečníčky vytvoria kruh 

a začína sa diel II. 

 Charakteristika dielu II (M = 197): Nasledujú ďalšie štyri strofy predošlej piesne už 

v rýchlom tempe. Tanečníčky počas tretej a piatej strofy nespievajú, ale aj tu sa objavuje 

vokálny doplnok tanca, výskanie. Jednotlivé časti neuvádzame z dôvodu, že sú totožné 

                                                           
77 Podobný spôsob začiatku spevu sa nachádza aj v zemplínskych karičkách, napr. v obciach Parchovany, Pozdišovce, 

Lastomír, Strážske atď. 
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s časťami z prechádzajúceho záznamu. Výnimku tvorí časť F, počas ktorej tanečníčky držiac 

sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky, sa v zomknutom kolese pohybujú v 

smere pohybu hodinových ručičiek. 

Schéma tanca: M (L) + E (L) + F (H) + L (M + L). 

 Po tomto cykle sa hudba opäť spomaľuje a tanec sa začína od začiatku. Počas jednej 

strofy tanečníčky spievajú a držia sa vo voľnom upažení spustených HK, pričom tancujú 

symetricky jednokročku (táto časť – pomyselný diel I – trvá niekoľko taktov, po ktorých 

opäť nasleduje rýchly diel II). 

Schéma dielu I: K  

 Charakteristika dielu II (M = 195 –  200): Po zrýchlení tempa hudobníci dohrajú tretiu 

a štvrtú strofu predošlej piesne. Na doteraz analyzovaných záznamoch tanečníčky spievali 

iba vo svojom materinskom jazyku. Tu po prvý raz zaznieva pieseň prevzatá od majoritného 

spoločenstva, ktorý do konca tanca spievajú po slovensky, s podporou spevu jedného 

muzikanta. Tanec sa aj v tomto prípade končí rozchodom žien. 

Schéma tanca: E (L) + M (L) + N + N (E) + E. 

 

Pohybová zásoba 

 Pohybová zásoba sa aj u Rómiek skladá z kroku, skoku a jednokročky. Všetky motívy 

sa tancujú s perovaním na prvú dobu (váhou): 

 Krok 

a  krok (v štvrťovej rytmickej hodnote),  

a₃  tzv. hustý dupák, 

a₄  tzv. kolesový krok. 

 Skok 

b₁ beh (štvrťových rytmických hodnotách), 

b₂  tzv. poskok, 

b₄  tzv. kolesový beh. 

 Jednokročka  –  c. 
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Koľeso 

Slovenská republika 

Región Horehronie 

Obec Telgárt 

Typ tanca kruhové a reťazové tance/koľeso 

v interpretácii rómskych žien 

Forma  Kruh 

Držanie rúk za ruky ob-jednu za chrbtom susednej 

tanečníčky v zomknutom kolese; vo 

voľnom upažení za dlane spustených, alebo 

zdvihnutých HK  

Metrum 4/4 

Tempo I. diel M = 115 – 120, 130 – 135, 130 – 140 

II. diel M = 195 – 200, 197, 205 

Hudobný sprievod vokálny, inštrumentálny 

Fig. 4 Základné informácie o koľese v interpretácii rómskych žien. 

  

Di I II I II 

Ča K E, F, H, L, N K E, L, M, N 

Št K + K E (L) + E + F (H) + 

E + N 

K E + M + N + M + M + M + M + 

N (E + L) 

Fig. 5 Štruktúra kolesa na základe analýzy filmového záznamu [3]. 

  

Di I II I II 

Ča  E, F, H, L, N K E, L, M, N 

Št  M (L) + E (L) + F (H) +  

L (M + L) 

K E (L) + M (L) + N + N (E) 

+ E 

Fig. 6 Štruktúra kolesa na základe analýzy filmového záznamu [4]. 

  

Ča J E F H L M N 

Sm ○ 

→ 

○ ↔ 

◙ 

○ → → ○ 

Fig. 7 Smer pohybu kolesa počas jednotlivých jeho častí.  
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Záver 

 V porovnaní s inými tanečnými oblasťami Slovenska je možné Horehronie 

charakterizovať ako územie vyznačujúce sa i v súčasnosti silnou a živou hudobnou 

a tanečnou tradíciou. Osobitne sa však u nás životaschopnej  –  v dôsledku kontinuálneho 

kontaktu dvoch etník i vplyvu masovokomunikačných prostriedkov zreteľne sa meniacej – 

tanečnej kultúre rómskej minority nikto nevenoval komplexnejšie. Výrazné sú 

predovšetkým zmeny vo forme, štruktúre tancov a interpretačnom štýle. Významným 

fenoménom v tejto špecifickej majoritno-minoritnej tanečnej komunikácii je osvojenie si 

typu tanca žien majority – kolesa, ktoré sa svojou uzavretou formou a kolektívnym 

interpretačným charakterom zásadne líši od tradičných sólových a párových tanečných 

prejavov rómskych žien.  

 Komparatívna analýza výskumného materiálu umožňuje v skúmanej identifikovať 

lokalite reálne existujúce mnohonásobné podnety a vplyvy, ktoré je možné pripisovať tiež 

informačnej otvorenosti a bezproblémovej komunikácii dvoch etník. Preto je našou snahou 

identifikácia transmisijných procesov, ktoré prebiehali počas interiorizácie formy, štruktúry, 

resp. interpretačného štýlu kolesa uvedomujúc si, že ďalšie možné modifikácie na všetkých 

troch úrovniach indikujú potrebu opatrnosti pri formulovaní jednoznačných záverov.  

 Koľeso sa v skúmanej lokalite u obidvoch skupín lokálneho spoločenstva vyskytuje 

v ženskej interpretácii. Základným tvarom je kruh, resp. koncentrované kruhy v prípade, 

že priestor, v ktorom tancujú, je obmedzujúcim faktorom. Na filmovom zázname [3] a [4] 

tancuje iba sedem žien, preto nebol dôvod vytvárať koncentrované kruhy. Ďalšou možnou 

výskumnou témou je otázka, či počas rodinných osláv (počas ktorých môže byť do tanca 

zapojených viac žien), používajú koncentrované kruhy rómske ženy a čo je princípom 

selekcie interpretiek toho-ktorého kruhu. 

 Koľeso v skúmanej lokalite sa u obidvoch skupín obyvateľstva skladá z dvoch 

tempovo odlišných dielov, ktoré sú od seba výrazne oddelené.  

 Diel I sa u majoritného spoločenstva začína predspevom jednej ženy, ku ktorej sa po 

pár taktoch pridávajú ostatné. Počas spevu sú interpretky rozmiestnené voľne v priestore. 

Totožný spôsob začiatku tanca sme identifikovali na filmovom zázname [4], kde rómske 

ženy stoja pred muzikou a na meste spievajú, resp. počas spevu vytvoria kruh, v ktorom sa 

tancuje symetricky jednokročka v paralelnej pozícii. V tomto prípade ale ženy začínajú spev 

až po pár taktoch, ktoré hrá ľudová hudba. Na oboch analyzovaných záznamoch rómske 

ženy (až na jednu výnimku) spievajú vo svojom rodnom jazyku.  

 V dieli II sú v spôsobe formovania kruhu identifikovateľné rozdiely. Rómske ženy 

počas tancovania uprednostňovali otvorené držanie v koľese vo voľnom upažení spustených, 
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alebo zdvihnutých HK. Na filmových záznamoch držanie ob-jednu za chrbtom susednej 

tanečníčky je v zomknutom kolese zachytené iba dvakrát, raz na jednom a raz na druhom. 

Nezávislé točenie v smere a proti smeru pohybu hodinových ručičiek a držanie ruky na 

ramene predošlej tanečníčky rómske ženy nepoužívali. 

 Kým u majoritny je charakteristickým rysom neustále sa meniaci smer pohybu kruhu 

a s ním súvisiace zmeny držania rúk, rómske ženy preferujú totožné držanie rúk (voľné 

upaženie za dlane spustených, alebo zdvihnutých HK) počas viacerých strof jednej piesne, 

pričom počas rovnakého držania rúk sa kruh môže pohybovať proti smeru pohybu 

hodinových ručičiek, alebo sa nepohybuje. Ako príklad uvádzame štruktúru koľesa 

majoritnej (a) a následne štruktúru rómskej populácie (b): a) D + F + E + I + G + E + H + G; 

b) E + M + N + M + M + M + M + N (E + L), alebo M (L) + E (L) + F (H) + L (M + L). 

 Pohyb smeru kruhu je identický u oboch skupín, ale rómske ženy preferujú pohyb 

kruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Opačný smer pohybu sa na filmových 

záznamoch vyskytol iba raz na krátky časový interval. Bortenie kruhu je u majority vedomé 

(s používaním behu v osminových rytmických hodnotách), u rómskych žien nie je výrazné. 

Markantný rozdiel je identifikovateľný u oboch skupín v prípade, že kruh sa nepohybuje. 

Kým u majority sa línia kruhu nemení, dôsledkom interpretačného štýlu rómskych žien je 

kruh síce statický, ale stále sa jemne zužuje resp. rozširuje („vibruje“). 

 V prípade vokálneho sprievodu u majoritného obyvateľstva môžu byť jednotlivé časti 

tanca oddelené (4 – 8 taktov), a počas niekoľkých taktov interpretky nespievajú, no tanec 

plynie ďalej. Táto sekvencia bez spevu je nevyhnutná pri vokálnom sprievode v prípade 

dlhšieho tancovania. Napriek tomu, že koľeso rómskych žien okrem ich vlastného spevu 

sprevádza aj ľudová hudba, po určitom čase aj ony pár strof piesne tancujú bez vokálneho 

sprievodu. Výskanie, ktoré má u majority jasný regionálny charakter, si osvojili aj rómske 

ženy a počas tanca ho viackrát používajú.  

 Motivická zásoba u oboch skupín je totožná. Obsahuje jednokročku, varianty kroku 

a behu v štvrťových a osminových rytmických hodnotách a škálu variantov dupavých 

motívov v rôznych rytmických hodnotách, ktoré počas tanca voľne striedajú. Je však 

potrebné pripomenúť, že rómske ženy preferujú počas celého priebehu tanca už spomínaný 

krok s výrazným natáčaním tela. 

 Koleso tancujú s perovaním dole, avšak u majority je to výrazne vertikálny pohyb, 

kým rómske ženy pri kroku síce akcentujú prvú dobu, ale celý čas tancujú s natáčaním tela s 

pokrčenými kolenami. Tento charakter sa u nich mení v prípade, že tancujú motívy prevzaté 

od majority, a to bez natáčania tela. 
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 Rozsah prevedenia tanečných motívov u rómskych žien je širší s natáčaním chodidiel 

v zatvorených a otvorených pozíciách (horizontálny pohyb), čo priamo súvisí s vyššie 

uvedeným natáčaním celého tela, resp. pohybom panvy. Naproti tomu u majority pri tanci 

identifikujeme úzky rozsah pohybu – pohyb je vykonávaný blízko vertikálnej osi ženy 

v paralelných pozíciách chodidiel.  

 Potlesky, ktoré ženy majoritnej skupiny intenzívne a často používajú ako rytmickú 

podporu svojho tanečného prejavu počas interpretácie určitých motívov, neboli u rómskych 

žien identifikované. 

 Je možné konštatovať, že v dieli I je tanečný prejav totožný u oboch skupín pri 

interpretácii jednokročky, resp. u jednej rómskej ženy sme identifikovali aj jemné natáčanie 

panvy.  

 V tanečnom prejave rómskych žien sa v rámci priebehu tanca prejavoval 

charakteristický pohyb – natáčanie trupu (fouetté), viazaný na prevedenie tanečného motívu, 

t.j. symetrického kroku. Na rozdiel od pohybu žien majoritného etnika, u ktorých je telo 

natočené v smere pohybu, sa u rómskych žien telo natáča v 45° uhle vpravo a vľavo od 

stredu kruhu. Spôsobuje to dynamizovanie pohybu horných končatín, ktoré vyzerajú na 

pohľad veľmi nekoordinovane, no v skutočnosti napomáhajú vyrovnávaniu rovnováhy tela. 

Tento pohyb sa mení pri krútení v kolese, ktoré spôsobuje zastavenie pohybu tela fixáciou 

rúk v kolesovom držaní ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky, alebo počas držania sa za 

ruky vo voľnom upažení za dlane spustených HK, pričom horné končatiny sa energicky 

pohybujú v smere do centra kruhu a opačne. 

 Identifikovaný bol taktiež jemný izolačný pohyb panvy počas tanca, charakteristický 

pre interpretáciu rómskeho tanca. Tento pohyb je v súvislosti s odlišnou tradičnou tanečnou 

etiketou u majoritného etnika vylúčený. 

 Podľa doterajších výskumov je možné konštatovať, že k výraznejším zmenám, ktoré 

poznamenali tradičnú tanečnú kultúru rómskych žien v obci Telgárt, patrí zmena tanečného 

repertoáru pod vplyvom tanečných vzorov majority, zmena pôvodnej formy tanca, zmena 

štruktúry tanca a zmena interpretačného štýlu. 

 Systematické skúmanie predmetného tanca si v budúcnosti vyžaduje viaceré návratné 

výskumy, počas ktorých by okrem iných faktorov bolo podnetné sledovať to, či tento typ 

tanca ostal súčasťou tanečného repertoáru rómskej komunity, či nastali zmeny v štruktúre 

a interpretačnom štýle počas tanečnej socializácie, či pri možnom postupnom odlive 

majoritného obyvateľstva do miest tento typ tanca zostane u rómskych žien súčasťou 

manifestného repertoáru, a v akej podobe. 
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Fig. 8 Otvorené držanie vo voľnom upažení spustených HK v kruhu. Interpretky: Janka 

Harvanová, Milada Pokošová, Iveta Bartošová, Marta Harvanová, Monika Pokošová, 

Antónia Štajerová (Telgárt, 10. 11. 2016, snapshot filmového záznamu, archív Tradana).  
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Fig. 9 Tanečníčky tancujú čelom do stredu kruhu, držia sa vo voľnom upažení za dlane. 

Interpretky: Janka Harvanová, Milada Pokošová, Iveta Bartošová, Marta Harvanová, 

Monika Pokošová, Antónia Štajerová (Telgárt, 10. 11. 2016, snapshot filmového záznamu, 

archív Tradana).  
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Fig. 10 Tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky, 

v zomknutom kolese, pohyb kruhu proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Interpretky: 

Janka Harvanová, Milada Pokošová, Iveta Bartošová, Marta Harvanová, Monika Pokošová, 

Antónia Štajerová (Telgárt, 10. 11. 2016, snapshot filmového záznamu, archív Tradana).  
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Fig. 11 Tanečníčky, držiac sa za ruky ob-jednu za chrbtom susednej tanečníčky 

v zomknutom kolese. Pohyb kruhu v smere pohybu hodinových ručičiek. Interpretky: Janka 

Harvanová, Milada Pokošová, Iveta Bartošová, Marta Harvanová, Monika Pokošová, 

Antónia Štajerová, Patrícia Pokošová (Telgárt, 10. 11. 2016, snapshot filmového záznamu, 

archív Tradana).  



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

91 

 

 

 

Fig. 12 Natáčanie tela v 45° uhle vpravo a vľavo od stredu kruhu. Pohyb kruhu proti smeru 

pohybu hodinových ručičiek. Interpretky: Janka Harvanová, Milada Pokošová, Iveta 

Bartošová, Marta Harvanová, Monika Pokošová, Antónia Štajerová, Patrícia Pokošová 

(Telgárt, 10. 11. 2016, snapshot filmového záznamu, archív Tradana).  

  



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

92 

 

Literatúra 

AUGUSTÍNI AB HORTIS, S. (1775). Cigáni v Uhorsku – Zigeuner in Ungrarn. Bratislava: 

Štúdio dd.  

BALÁZS, G. (1994). A kelet magyarországi cigányok tánckultúrája. [Sulinet], [cit. 5. 10. 

2019]. Prístupné na: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek 

/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1994/pages/013_balazs_gusztav.htm. 

BALÁZS, G. (1995). A magyarországi cigány tánchagyomány kutatásának története. 

[Sulinet], [cit. 5. 10. 2019]. Prístupné na: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyaror 

szagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1995/pages/001_moi_cigany_tan

chagyomany.htm. 

BACHRATÁ, L. (2009). Tanec olašských Rómov z Petrovian: [diplomová práca]. 

Bratislava: VŠMU. 

BÓDI, A. (2014). Cigányvér!?: [diplomová práca]. Budapest: Kortárs Főiskola. [Budapest 

tánciskola], [cit. 5. 10. 2019]. Prístupné na: http://tanc.org.hu/wp/wp-content/ 

uploads/2015/01/B%C3%B3di-Alexandra-BA-szakdolgozat.pdf. 

ČAJÁNKOVÁ, E. (1954). Život a kultúra rožkovianskych Cigáňov : Rodina. Jej majetkové 

a právne pomery. Slovenský národopis, 1954, roč. 2, č. 3-4, s. 285-308. 

DÚŽEK, S. (1979). Ľudový tanečný repertoár Podpoľania. In: ŠVEHLÁK, S. (ed.) 

Podpoľanie, tradície a súčasnosť. Bratislava: Vydavateľstvo obzor, s. 94-106. 

DÚŽEK, S. – GARAJ, B. (2001). Slovenské ľudové tance a hudba na sklonu 20. storočia. 

Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV.  

DÚŽEK, S. (2004). Záznamy ľudových tancov na Slovensku. In: STAVĚLOVÁ, D. – 

TRAXLER, J. – VEJVODA, Z. (ed.) TANEC : Záznam analýza, pojmy. Praha: Etnologický 

ústav AV ČR, s. 91-102. 

FÜGEDI, J. (2011). Tánc - jel - írás. A néptáncok lejegyzése Lábán-konetográfiával. Szóló 

és körformák. [MTA Zenetudományi Intézet], [cit. 5.1.2018]. Prístupné na: http://db.zti.hu/ 

neptanc_tudastar/pdf/biblio/l00150.pdf. 

FÜGEDI, J. – VARGA, S. (2014). Régi tánckultúra egy baranyai faluban. Budapest: 

L´Harmattan Kiadó. 

HANZÉLYOVÁ, A. (2005). Prvé kroky k choreografii ľudového tanca pre Rómov. 

Bratislava: Národné osvetové centrum. 



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

93 

 

GIORGHESCU, A. – KRÖSCHLOVÁ, E. (2007). Theory and method of Dance Form 

Analysis. In: KAPELLER L. A. – IVANCICH-DUNIN, E. (ed.) Dance Structures : 

Perspectives on the Analysis of Human Movement. Budapest: Akadémiai kiadó, s. 21-52. 

KOCÁK Š. – KOCÁK, P. (2003). Tradičná ľudová kultúra obce Zámutov. Zámutov: 

Obecný úrad.  

KOVALČÍKOVA, J. – POLOCZEK, F. (1955). Slovenské ľudové tance zväzok 1. 

Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 

KROFTA, L. (1965). Zemepisný prehľad Horehronia. Slovenský národopis, 1965, roč. 8, č. 

2-3, s. 224-234. 

KRÖSCHLOVÁ, E. (2004). Otázky strukturální analýzy tanečních forem. In: 

STAVĚLOVÁ, D. – TRAXLER, J. – VEJVODA, Z. (ed.) TANEC : Záznam, analýza, 

pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, s. 139-148. 

LÉVAI, P. (2015). Výučba rôznych typov pohybu jednoduchými prostriedkami 

a interpretácia tempa a rytmu hudobného sprievodu pri tanečnej príprave. Dvojjazyčná 

metodická zbierka IV. časť. Levice: Regionálne osvetové stredisko. 

MARTIN, GY. (1961). A Structural Analysis of the Hungarian Folk Dance. Acta 

Ethographia, 1961, roč. 10, č.1-2, s. 1-40. 

MARTIN, GY. (1979). A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest: Akadémiai 

Kiadó. 

MARTIN, GY. (sine anno). Cigánytánc. [Magyar Néprajzi Lexikon], [cit. 5. 10. 2019]. 

Prístupné na: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/1-1129.html. 

MÁZOROVÁ, M. – ONDREJKA, K. (1990). Slovenské ľudové tance. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo. 

ONDREJKA, K. (1977). Motivika slovenských ľudových tancov 1. Banská Bystrica: KOS. 

QUITTNER, J. – SEBŐK, G. (1979). Dél-szlovákiai magyarlakta falvak hagyományos 

táncai : Tradičné tance maďarských obcí južného Slovenska. Bratislava: Osvetový ústav. 

RÉTHEI-PRIKKER, M. (1924). A magyarság táncai. Budapest: Studium. 

RYBÁR, M. (2008). Šumiac, Šumiac, dedinôčka moja. Banská Bystrica: Krajské osvetové 

stredisko. 

SZ. SZENTPÁL, M. (1978). A mozdulatelemzés alapfogalmai. Budapest: Népművelési 

Propaganda Iroda. 



Etnologické rozpravy 2019/2                 ŠTÚDIE                              Agáta Krausová 

94 

 

STAVĚLOVÁ, D. (2004). Slovo ůvodem. In: STAVĚLOVÁ, D. – TRAXLER, J. –

VEJVODA, Z. (ed.) TANEC : Záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR,  

s. 6. 

Tanec (videozáznamy trad. tancov). (sine anno). [Slovakiana], [cit. 10. 9. 2019]. Prístupné 

na: https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty?categoryname=tanec&page=%3E1. 

TÓTH, Š. (1965 – 1966). A szlovák néptáncok alaptípusai. Tánctudományi tanulmányok. 

1965 – 1966, s. 197-207. 

VOJTEK, M. (2009). TERPISCHORA ISTROPOLITANA : Tanec v Prešporku 18. storočia. 

Bratislava: Divadelný ústav.  

ZAJONC, J. (2016). Národopisné pracovisko v Slovenskej akadémii vied a umení. In: 

KILIÁNOVÁ, G. – ZAJONC, J. (ed.) 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 

Bratislava: VEDA, s. 21-53. 

ZÁLEŠÁK, C. (1953). Pohronské tance . Martin: OSVETA. 

ZÁLEŠÁK, C. (1964). Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: OSVETA. 

ZÁLEŠÁK, C. (1976). Prehľad slovenských ľudových tancov. Bratislava: Osvetový ústav.  

Zem spieva – Horehronie. 16 mm film/ČB – 330 m, diel 1/1 filmový kotúč č. 34, Čs. 

televízia Bratislava. Uložený v archíve Národného osvetového centra v Bratislave. 

Digitalizácia: FOCUS plus – Košice. 

Žienski taňec, Telgárt, Múzeum SNP v Banskej Bystrici. (2018). [Youtube], [cit. 10. 9. 

2019]. Prístupné na: https://www.youtube.com/watch?v=Ml3Khx8Bf4E. 

On-line video súbory  

[1] 

Koľeso – Šumiac 

On-line názov súboru: Koleso Šumiac 
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Koľeso Šumiac 

On-line názov súboru: Koleso Šumiac  

Interpreti: Mária Durayová (1954), Darina Lapinová (1943), Ružena Lunterová (1942), 

Mária Margetová (1940), Božena Michalková (1950), Anna Petrová (1943), Mária 

Ševčáková (1943), Anna Zámečníková (1941) 

Výskumný tím: Barbora Morongová, Alžbeta Lukáčová 

Miesto: obec Šumiac (okr. Brezno) 
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Interpreti: Janka Harvanová, Milada Pokošová, Iveta Bartošová, Marta Harvanová, Monika 

Pokošová, Antónia Štajerová, Patrícia Pokošová 

Hudba: Ľudová hudba Pokošovci 

Výskumný tím: Tradana, Jana Ambrózová, Agáta Krausová 

Miesto vzniku záznamu: obec Telgárt (okr. Brezno) 

Číslo stopy: 7 

Trvanie: 5.28 

Dátum vzniku záznamu: 10. 11. 2016 

Prístupné na: www.tradana.sk/archiv [cit. 10. 10. 2019]. 
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Koľeso Telgárt  

Interpreti: Janka Harvanová, Milada Pokošová, Iveta Bartošová, Marta Harvanová, Monika 

Pokošová, Antónia Štajerová, Patrícia Pokošová 

Hudba: Ľudová hudba Pokošovci 
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