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ABSTRAKT 
Romská lidová píseň není v českém prostředí obecně známa, proto se tato práce snaží v první 
části přiblížit její vznik, popsat historický vývoj romské hudby a rozdělit písně podle funkcí 

a blízkých geografických oblastí jejího výskytu, aby tak vznikl ucelený obraz pro čtenáře. 

Následně práce nabízí analýzu pěti romských tanečních písní, které popisuje po hudební, 

textové i sémantické stránce. Tato část se opírá o několik různých zpěvníků a nahrávek, aby 

tak vznikl co nejautentičtější vzor pro práci na hodinách hudební výchovy. Pro lepší představu 

a možnost využití jsou písně doplněny notovým materiálem s textem a harmonizací. Práce 

pokračuje návrhem možností využití romských lidových písní v oblasti hlasové, hudební a 
pohybové výchovy. Analyzované písně doplňuje možnostmi havkování, upozorňuje na 

charakteristické znaky projevu, popisuje taneční kroky a rytmické modely, které se běžně 

v romské kultuře objevují. Taneční prvky dodává v podobě textu, ale také užívá 

videonahrávky pro co nejsnazší využití. Hlavním cílem této práce je poukázat na 

temperamentnost a energičnost romských písní, přiblížit pomocí hudby romské etnikum 

většinové populace, a tím širší veřejnosti přibližovat i problematiku multikulturalismu, 

inspirovat učitele hudební výchovy k zapojení romských písní do hodin a zjednodušit tuto 

snahu pro začátečníky v dané oblasti. Výsledkem je ucelený materiál, který lze využít pro 

mladší i starší žáky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Romové, píseň, rytmus, hudební výchova, analýza, cvičení, improvizace, čardáš, čapáš, 

havkování 
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ABSTRACT 
Romani folk song is not generally known among Czech population, which is a reason why 
this thesis in its theoretical part tries to familiarize with its origin, describe historical 
development of Romani music and divide songs according to functions and close 
geographical areas of its occurrence, so that a comprehensive picture can be created for the 
readers. The following part brings analysis of five Romani dance songs, which are described 
musically, textually and semantically. This section is based on various songbooks and audio 
recordings to create as authentic a version of a song as possible. The songs are enriched of 
sheet music together with lyrics and harmonisation for better possibilities of their application. 
The thesis continues with a suggestion of eventual means of application of Romani folk songs 
in vocal, musical and physical education. Moreover, there are described analysed songs with 
Romani scatting suggestions, typical features of expression, dance steps and rhythmical 
moves, which are typically observed in Romani culture. The dance steps are added in a form 
of textual description as well as short video recordings to become easily comprehensible. The 
main aim of the work is to point out the vibrant and energetic character of Romani songs, to 
unite Roma with majority population and thanks to that bring multicultural topic closer to 
general public, to inspire music teachers to include Romani songs in their lessons and to make 
this easy for beginners in this area. The result is a compact material, which can be used for 
young as well as older students. 

KEYWORDS 
Roma, song, rhythm, music education, analysis, excercise, improvisation, czardas, „capas“ 

song, Romani scatting 
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Úvod 
V dnešní době se objevuje poměrně často termín multikulturalismus. Není divu, že v čase 

migrace, míchání národů a otevřených možností cestování se dostávají do styku etnické, 

náboženské a jiné skupiny obyvatelstva, přičemž školní prostředí není výjimkou. Dá se také 

předpokládat, že toto téma bude čím dál více aktuální. Soužití různých skupin by však nemělo 

stírat všechny rozdíly a vytvářet homogenní skupiny občanů, ale spíše učit toleranci, 

prohlubovat zájem o cizí kultury a nacházet pozitivní obohacení pro každou lidskou bytost. 

Česká republika je také jednou ze zemí, kde se setkává původní obyvatelstvo s přistěhovalci 

z minulosti i současnosti, a v historii se zde utvořilo několik významných menšin. Mezi ně 

patří i Romové, kteří zde sídlí již několik staletí. Přesto se však ve společnosti setkávají 

s projevy rasismu a nepřátelství, které jsou mnohdy jenom projevem strachu z neznámého. 
Školní prostředí je prvním místem, kde by se žáci měli dozvědět o odlišnostech kultur a učit 

se je přijímat a tolerovat. Oblast hudební výchovy rozhodně nabízí prostor pro vzájemné 

porozumění různých skupin a vede tak mládež ke vzájemné úctě. Romské hudbě se věnuje či 

věnovalo v České republice více autorů, např. etnomuzikoložka Zuzana Jurková působící na 

Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově, etnografka, fotografka a sběratelka 

romských písní Eva Davidová, zakladatelka české romistiky věnující se především romskému 
jazyku i v oblasti písní Milena Hübschmannová, také odborník na romskou lidovou hudbu 
zejména po hudební stránce Jan Žižka a neposledně Zbyněk Andrš, který mimo jiné svým 
třicetiletým výzkumem věnovaným právě romské písni v roce 2016 přispěl do online 

prezentace kulturního bohatství spolu s několika nahrávkami, které jsou veřejně dostupné1. 
Spojení romské hudby s hudební výchovou ve školách je však v české literatuře zkoumáno 

poměrně ojediněle, a podle dostupných informací je zcela výsadou autorky Veroniky 
Ševčíkové, která se tímto tématem zabývala v několika publikacích. Jak tvrdí sama autorka, 
„romská hudba vlastně není skutečným hudebním dílem, ale spíše trvale se proměňujícím 
objektem v nekonečném variačním procesu, jak to ostatně platí pro všechny produkty lidové 

tvořivosti.“2. Oceňuje však její originalitu, jedinečnost a výjimečnost, s kterou se ztotožňuji i 

já. Veronika Ševčíková záměrně v publikaci Slyšet, cítit a dotýkat se neuvádí notový záznam 
písní, což odůvodňuje improvizačním charakterem písní a faktem, že notace odporuje 
typickému ústnímu podání. Má práce však bude používat i notový záznam, protože je určena i 

pro učitele a žáky, kteří se s romskou hudbou či písní ve školní hudební výchově ještě 

                                                 1 www.kher.cz. 2 Ševčíková, 21. 
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nesetkali, a tak může sloužit jako primární zdroj inspirace. Zkušenější pedagogové v dané 

problematice romské písně však samozřejmě můžou zvolit improvizační formu, protože 

notový materiál nemusí splňovat jejich představy, neboli stručně řečeno, znají písně trochu 

jinak. Obecně však platí, že improvizovat je lehčí, když člověk zná alespoň základní prvky či 

kroky, k čemu může posloužit i tato práce.  
Informace týkající se romské migrace obsažené v kapitole 2.1 jsem čerpala z několika 

publikací, jmenovitě práce Bartoloměje Daniela Dějiny Romů: Vybrané kapitoly z dějin Romů 

v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku; výše zmíněná práce od Veroniky 

Ševčíkové Slyšet, cítit a dotýkat se – romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní 
stereotyp a dominantní kulturní konfigurace; historické shrnutí Mileny Hübschmanové v 
úvodu knihy Romské pohádky a nejnovější práce Zbyňka Andrše The song folklore of the 
Roma in the Slovak and Czech Republics: Ethnosemantic and ethnohistorical approach, volně 

přeloženo jako Písňový folklór Romů v Slovenské a České republice: Etnosémantický a 

etnohistorický přístup. 
Cílem této práce bylo prohloubit získané informace v dané oblasti, shrnout historický 

vývoj romské písně napříč staletími, analyzovat a přiblížit vybrané romské písně z hudebního 
i tematického hlediska, zdůraznit pozitivní vliv na rozvoj hudebních dovedností a činností a 

také navrhnout praktické možnosti využití romské písně v hodinách hudební výchovy 

nezávisle na etnickém složení tříd jak na základní, tak i na střední škole. Neposledně se práce 
snaží poukázat na chytlavou energičnost, citovou hloubku a krásu písní, které by byla škoda 

nechat bez povšimnutí a které také mohou přispět k lepšímu porozumění životních specifik 

romského etnika. 
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1 Historie romské hudby 
„A tak prvnímu Romovi daroval housle a smyčec a přikázal mu, aby hrál a rozveseloval celý 

svět.“3 Tak se opisuje vznik světa a božský dar pro Romy v romské pohádce. Hudba a 

Romové tvořili nerozlučnou dvojici od samých počátků jejich historie. Po staletí, dokonce 
tisíciletí se hudební vlohy nesly v srdci Romů a hudebníci z jejich řad byli známými a 

váženými osobami, nutně přítomnými při důležitých událostech ve společnosti (např. křty, 

svatby, pohřby). Není se tedy čemu divit, když si jejich hudbu a písně zvolíme jako inspiraci 

pro hudební výchovu. Nejdřív je však důležité podívat se na dlouhý příběh jejich existence, 

emigrace, životních zlomů a mezníků, které ovlivňovaly jejich historii, společenský život a 

neposledně i kulturní dědictví.  
Ještě před výčtem historických událostí by mělo zaznít odlišení pojmů Cikán a Rom. 

„Cikán” má pravděpodobně základ v řeckém slově „Athinganoi” či „Acinganoi” pocházejícím 
z 9. století, z něhož se dál rozšířily názvy v dalších jazycích, například česky Cikán, 

slovensky Cigáň, polsky Cygan či italsky Zingani nebo Zingari. Kromě tohoto termínu se 

objevují ještě názvy Gitanos ve španělštině, Gypsies nebo Gipsies v angličtině a Egyptiens ve 

francouzštině. Všechna tato označení souvisejí s někdejším přechodem Romů do Evropy přes 

Egypt. Zajímavostí je, že ve francouzštině se hlavně v minulosti objevoval pro označení 

Romů i termín Bohémiens, což znamená mj. i Češi. K tomu patrně došlo podobným 

způsobem jako u označení Egypťané, tedy když Romové imigrovali do nových zemí, domácí 
obyvatelstvo je pojmenovalo podle země, odkud přišli. Také stojí za zmínku pojmenování 

německých Romů – Sintů, kteří žijí v Německu, Rakousku a části Itálie a v menších 

zastoupeních i v jiných zemích, a kteří neuznávají jiné označení, takže se člověk může setkat s 

označením „Romové a Sintové“. „Rom” pochází z romského slova a znamená muž i manžel. 

V tomto spočívá rozdíl mezi „Cikánem” a „Romem”, tedy Rom je označení vycházející z 

vlastního romského jazyka, zatímco slovo Cikán bylo vytvořeno lidmi mimo romské etnikum 
a navíc během několik set let získalo pejorativní nádech. Proto v dnešní době patří k méně 

oblíbeným a používaným, zatímco slovo Rom bylo přijato na mezinárodní úrovni různými 

organizacemi jako Mezinárodní romská unie či Rada Evropy.4 
 

                                                 3 Lacková, 63. 4 O termínech Cikán a Rom viz podrobněji v práci Davidová – Romano Drom, 15. 
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1.1 Počátky romské civilizace a stěhování do Evropy 
Romové se do Evropy dostali pravděpodobně v polovině devátého století, konkrétně do 

Řecka, odkud pochází první zprávy o Romech jako o kotlářích, kejklířích, provazolezcích, ale 

také jako o hudebnících. Když se objevili v Evropě, rozšířilo se, že původně přijeli z Egypta, 
takže je mnozí nazývali Egypťané. Tento fakt byl však později v 18. století vyvrácen lingvisty 

a vědci, kteří si všimli výrazných podobností v romštině a sanskrtu, tedy starodávném 
indickém jazyce. Tím spolu s archeologickými nálezy bronzu a různých předmětů dokázali, že 

Romové měli svou domovinu, odkud se dostali do Evropy, a tou byla Indie. K důležitým 

jménům z řad lidí, kteří věnovali pozornost srovnávání těchto dvou jazyků, patří maďarský 

student teologie Štěpán Vályi a německý profesor Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann, který 

také oceňoval romské hudební nadání. Další velmi významný akademik pro romistiku a 

indolog byl Vincenc Lesný, který tvrdil, že indické označení Domové odpovídá Romům. Toto 

označení Romové používají pro sebe sama dodnes i v Arabském světě, zejména v Sýrii. 

Domové v starodávné Indii byli a dodnes jsou indičtí hudebníci a tato sociální vrstva nebyla 

v opovržení ve srovnání s jinými společenskými vrstvami, jak píše Daniel. Z jazykového 

označení se tedy dá poznat, že Romové byli přímo nazýváni hudebníky, takže toto spojení 

muselo být velmi významné. Také je zajímavá informace, že předkové Romů v Indii byli 

zřejmě součástí mohendžodárské civilizace, jedné z nejstarších na světě. Přesná fakta z dějin 

Romů jsou však těžko dohledatelná, protože chybí písemné zdroje a mnohé informace pro 

budoucnost se mezi nimi šířily jenom ústní formou. Proto se možná názory na společenské 

postavení Romů v Indii u různých autorů liší. Někteří tvrdili, že Romové patřili k nízkým, až 

nejnižším společenským kastám. Kvůli chybějícím písemným zdrojům je těžké odhalit důvod, 

proč opustili svou původní pravlast. Hübschmannová píše, že mohlo jít o hladomory a arabské 

vpády, které se vážou právě k 9. století v Indii, ale za nejpravděpodobnější verzi považuje 

spojení s jejich tradičními pracemi popsanými výše u příchodu do Řecka. Šlo totiž o řemesla, 

jejichž výrobky nejsou žádány pravidelně, tudíž se museli v boji o přežití často stěhovat. 

Takové kočovné rodiny byly pak v Indii odloučeny od svých původních kast – džátí, čímž 

v nových oblastech, kam se přestěhovaly, klesly ve společenském statusu. Toto stěhování pak 

mohlo pokračovat až za hranice Indie. Dá se však říct, že neodešli najednou a do Evropy 
putovali dlouho přes několik zemí, což je znatelné z převzatých slov z Persie a dochovaných 

zdrojů z Malé Asie, Egypta, dnešního Bulharska a Maďarska. Nacházíme se tak v 9. století, 

kdy se dostali do Evropy. Do střední Evropy se pak dle historických záznamů dostali ve 

13. století. Z tohoto období pochází z Uher zmínky o Romech opět i ve spojení s hudbou, 
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konkrétně o hudebnících, kteří hráli i pro panovníky a uchvacovali je svou orientální hrou na 

loutny.  
Přesná a nejstarší zmínka o romské hudbě v Evropě pochází z roku 1489, kdy romští 

hudebníci hráli pro hudebně vzdělanou uherskou královnu Beatrice, která prý ráda 

naslouchala romské hře na loutnu. Také se v první půlce šestnáctého století dochovala 

informace o tom, že Romové hráli pro krále na dostizích. Daniel se domnívá, že v renesanční 

době po dogmatickém středověku mohli i Romové přímo nebo nepřímo přispět k volnějšímu 

stylu života, založeném na jejich vnímání svobodného pohybu těla i ducha a také svérázném 

hudebním vystupování s netradičními melodiemi. I známý spisovatel Miguel de Cervantes y 
Saavedra zmiňuje, jak Romové milují svobodu a volnost, zpěv, tanec a vyzdvihuje jejich 
životní energii.  

Šestnácté století přineslo pro Romy v Čechách nelehké období perzekucí. Vládnoucím 

úřadům se nelíbilo, že přibývají v krajině tuláci a ohrožovatelé veřejné bezpečnosti, mezi 

které se řadili i kočovní a polousedlí Romové. V tomto období se odehrály i boje mezi Janem 

Zápolským a Ferdinandem Habsburským. Během těchto bojů na území Slovenska u Košic 

slíbil pán hradu Velká Ida Romům celé panství, když ubrání pevnost proti císařským 

vojskům. Tato událost je důležitá, protože když boj o hrad nešťastně prohráli, na Romy to 

mělo dopad i hudebně. V tomto období si totiž začali zpívat tzv. Románo roviben - romský 
pláč, tedy táhlé a smutné písně, které připomínají prohranou bitvu. Tuto událost zaznamenal i 

Karel Hynek Mácha ve svém jediném románu Cikáni. Romští hudebníci se objevovali i mezi 

vojáky v různých jiných bitvách. Někteří hráli v čele tureckých průvodů, takže je domácí lidé 
měli za zrádce křesťanů, o čemž informuje zpráva z 16. století, kde se popisuje, jak na začátku 

průvodu kráčeli tři Romové, loutnista a dva houslisté, a u toho zpívali. I proto k nim měli 

obyčejní lidé nedůvěřivý vztah, protože se podle nich Romové spojovali s nepřáteli. Nejstarší 

dochovaná hudební památka z Uher pochází z let 1634–1639. Jde o staré romské písně, 

zapsané v Kájoniho kodexu, které obsahují i notový záznam. V 17. století se pronásledování 
Romů ještě prohloubilo. Vyhánění z kraje a trestání pokračovalo až do první poloviny 

18. století. Tuto situaci změnila až snaha Marie Terezie, která usilovala o asimilaci Romů a 

jejich usazení, a která žádala i o to, aby mezi sebou nemluvili romsky, ale jazykem národa, na 

jehož území pobývali. I v těchto dobách se uchovaly zprávy o hudebnících, jako například z 

panství Ignáce von Borna ze sedmdesátých let 18. století, kde se píše, že část Romů sloužila u 

pánů jako hudebníci v hospodách a na oslavách. Jmenovitě se v tereziánské době do historie 

zapsali dva slavní hudebníci, houslista Mihályi Barna a houslistka známá jako panna Czinka. 
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První z nich byl ve službě u arcibiskupa Emericha Csákyho, a protože se těšil oblibě u svého 

pána, dal ho Csáky namalovat malířem z Itálie s nápisem „maďarský Orpheus“, což 
dosvědčuje, že si ho vážil stejně jako slavného muzikanta z řecké mytologie. Druhá zmíněná, 

tzv. Cinka Panna, byla houslistka, u které se hudební nadání projevilo ještě v útlém věku, a 

proto ji místní hrabě nechal hudebně vzdělávat. Její hra ji proslavila po celých Uhrách, 
dokonce šlechta byla ochotna cestovat dlouhé kilometry, jenom aby ji mohli slyšet. Podobně 

rozdávali radost a líbezné tóny romských písní i další hudebníci, kteří studovali hudbu, a pak 
cestovali po Maďarsku a střední Evropě. Význam hudby pro Romy je zřetelný i z dekretu 

vydaného Josefem II. ke konci 18. století, kde jsou ustanovena různá pravidla týkající se víry, 

práce, oblečení, řeči a chování Romů. Jeden bod se zaměřuje právě na hudebníky: „Cvičení 

jim tehdy toliko bylo povoleno, pokud čas nedovoluje pracovat na poli, což budiž chápáno 

kvůli hudbě.“5 Je tedy zřejmé, že i sám císař věděl o důležitosti muzikantského povolání pro 

toto etnikum, jak to bylo doloženo i v dokumentu, který mapoval situaci v Transylvánii, 

dnešní části Rumunska. Psalo se v něm, že pro Romy je běžné zabývat se hudbou, a o 
mnohých, kteří hrají na strunné nástroje, se šíří pozitivní zvěsti i v soukromí. Další z 

významných romských osobností, která prý zaujala i Liszta a Beethovena, byl houslista János 
Bihári, nazývaný také „Král cikánských houslistů”, žijící na přelomu 18. a 19. století. Z výše 

zmíněných informací vyplývá, že hlavní roli hrály v romské hudbě strunné hudební nástroje, 
zejména housle a loutny. V historických pramenech se často zmiňuje ještě jeden oblíbený 
idiofonní romský hudební nástroj, nazývaný grumle, jehož původ sahá pravděpodobně až do 

indických časů. Fakt, že se i českému lidu toto spojení vrylo do paměti, můžeme pozorovat v 

některých moravských lidových písních, např. „Aj, ty Juro, cigáne”6. Velmi zajímavě o 

romských hudebnících žijících na Slovensku napsala česká spisovatelka Božena Němcová: 
„Hudebníci po celých Uhřích jsou cikáni. Cikán je rozený muzikant; hoch jen odzemek a již 

začíná se učiti na některý nástroj pískati, potom na housle hráti, na troubu troubiti a tak 
pokračuje, až se z některých stane umělec, aniž by noty znal. Mimo fortepiano a varhany 

naučí se cikán všem nástrojům sám od sebe a bez znání not; z partesů nikdy nehraje, jen dle 

sluchu. Jednou zazpívej před ním píseň, jednou zahrej pochod, už ti to bude hrát, a na píseň 

nejpěknější variace. Nejmilejším nástrojem jsou mu housle; jsouť mezi cikány znamenití mistři 

na ně (…). Houslista obyčejně vede sbor a udává téma. Sbor záleží obyčejně ze čtyř, osmi neb 

dvanácti hlav. Takové sbory hrají obyčejně v lázních a na bálech ve větších městech. A byť by 

nehrál uměle, každý houslista hraje čistě a s výrazem. Zvlášť líbezně znějí cikánovy housle 

                                                 5 Daniel, 99. 6 Text písně viz autor Baar. 
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večer, kdy všecek v hru pohroužen melodie z nich vyluzuje tu plné vášně, hned zase plné 

sladkosti, jako by s nebe padaly.7” 
K většímu přílivu romského obyvatelstva do Čech, a to především ze Slovenska, došlo 

v 19. století. Přicházeli sem hlavně z ekonomických důvodů, s vidinou lepšího života. Co se 
týče přímo území dnešních Čech a Moravy, první píseň O vešoro e pajtrença, O lesýčku 

s listjm, byla zaznamenána knězem Antonínem Jaroslavem Puchmajerem v knize romské 

gramatiky vydané v roce 1821. Na konci 19. století, v roce 1893, proběhlo sčítání lidu 

v Rakousko-Uhersku, z čehož vyplynulo, že tehdy zde žilo přes 270 000 Romů. 
Z pedagogického prostředí lze připomenout zajímavost z Maďarska, kde vznikaly na konci 

19. století „rajkókapely”, tedy skupiny složené z dětských instrumentalistů, které se těšily 

oblibě na celém světě. Rajkó v překladě znamená romský chlapec. Členové byli zpravidla 

vybraní chlapci, kteří byli hudebně vedeni uznávanou osobností. 
 
1.2 20. století 
Na začátku 20. století zaujímali Romové velice rozdílné postavení, přičemž nejvýše byli 

obvykle většinovou společností hodnoceni hudebníci, často hrající v tehdejších stravovacích 

podnicích, hospodách či v lázních. Daniel píše, že byli dokonce považování za jakousi 
romskou aristokracii. I přesto se na přelomu století jen zřídka někdo ze sběratelů lidových 

písní na našem území zajímal o romské písně, což mohlo souviset s obecným sociálním 

postavením romského etnika. První světová válka postihla celou společnost, a po ní byla 
potřeba obnovit hospodářství, takže své místo zde měli i Romové, jejichž práce souvisela 
hlavně s kovářstvím a drobnými řemesly. Nově vzniklá Československá republika 

zaznamenala nárůst nových oddělených osad na okraji obcí, čímž se jenom prohloubilo 
nepochopení a separování majority a Romů ve společnosti. Jako příklad zájmu o zlepšení 

situace může sloužit škola, která vznikla na východě tehdejšího státu v Užhorodě z iniciativy 

Romů, kteří se sami složili na část nákladů. Tato škola vychovala i několik primášů a 

pomáhala k zlepšování vztahů mezi Romy a Neromy. Nedaleko odtud, v Košicích, vznikla 

také v roce 1930 první rozhlasová nahrávka romských písní v Československu. V první 

republice se nacházeli kočovní i usedlí Romové. Zatímco kočovní patřili k nejchudším 

vrstvám, v kontrastu stáli primáši, tedy muzikanti, kteří měli i ve výjimkách dovoleno, aby si 

stavěli obydlí ve městech. Svým způsobem života se tedy nelišili od neromského 

                                                 7 Daniel, 118–119. 
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obyvatelstva, a proto se k romskému původu často ani nechtěli přiznávat. Všechny tyto 
podmínky života se změnily během druhé světové války, kdy jenom na základě etnika přišli o 

život v koncentračních táborech tisíce romských lidí mimo jiné i z Česka. V oblasti Čech a na 

Moravě se jejich počet rapidně snížil; dalo by se říct, že byli málem vyvražděni. Hudebnost 

Romů se projevila i v těchto tragických událostech. V knize Žalující píseň od Dušana Holého 

a Ctibora Nečase je uvedeno několik autorských romských písní z prostředí Osvětimi, 

deklarujících hrůzy a smutek holokaustu, v romštině nesoucí název porajmos, tedy 

vyhlazování. I když se nejedná o lidové písně, jelikož jsou autoři známí, parlandový rytmus 

táhlých písní a hluboká osobní výpověď značí stejný způsob vzniku jako u tradičních písní, 

které se pak rozšířily a zlidověly, a u kterých pak původní autor už nehrál velkou roli, až byl 

nakonec zapomenut. V jedné z písní z koncentračního táboru se zpívá: „O, Němci len, 

čhorren, máren (...) jaj, bokhále phíren, the, oj, Romen čhorren, jaj, andre búťi tráden,” 

v češtině „Ó, Němci je, chudáky bijí (...) jaj, hladoví chodí, a chudáky Romy, jaj, do práce 
ženou.” Písně tedy vyjadřovaly to, co vězně na srdci tížilo nejvíce, a ti, co přežili a zazpívali 

písně pro sběratele, měli mnohdy problém odzpívat celé sloky bez pláče. To, co se slovy 
opisovalo velmi těžko, se přeneslo do písní, ve kterých se bolest z tragických událostí skryla 

do tónů, a emoce tak byly vyjádřeny v přívětivější formě. 
Celé období do roku 1945 žili Romové na českém a moravském území v izolaci od 

většinové populace. Po druhé světové válce se na území dnešní České republiky stěhovali 

mnozí Romové ze Slovenska, kteří cestovali za prací zejména do průmyslových oblastí a 
nacházeli zde i výhodnější životní či ubytovací možnosti. Přesun nebyl regulován a 

novousedlí Romové, kteří zde dostali prostor pro nový život, mnohdy nebyli na nový způsob 

bydlení zvyklí. Ztěžujícím faktem bylo soustředění velkého počtu Romů na jednom místě, 

jako třeba na sídlišti Chánov u Mostu, protože oddělením od většinového obyvatelstva se 
Romové neměli kým inspirovat ve změně života. Obecně totiž platilo, že interakcí s domácími 

obyvateli a rozptýlením mezi nimi došlo k přizpůsobení a osvojení nových zvyků mnohem 

rychleji. Až do roku 1959 některé romské rodiny kočovaly, což jim pak v daném roce 

znemožnil zákon, který nařídil povinné trvalé osídlení všem rodinám. V tomto období se 
ČSSR snažila Romy asimilovat, ovšem nepříliš šťastnou formou. Romství bylo vnímáno spíše 

jako sociální kategorie, které se neřešilo systematicky, ale jenom udělováním různých 
sociálních výhod, které vedly „ke ghettizaci a přivyknutí na životní strategii společenského 
parazitizmu.”8  
                                                 8 Ševčíková, 31. 
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Za zmínku stojí vznik Svazu Cikánů-Romů (SCR) v roce 1969, který přispěl 

k sebeuvědomění Romů, vypracoval pravidla pravopisu tzv. slovenské romštiny, která byla 

nejrozšířenějším dialektem v Československu, a vydával veřejné publikace v romštině. Po tři 

a půl roce mu však byla činnost zakázána, když představitelé požádali úřady o uznání vlastní 
národnosti a možnost prosadit romský jazyk a kulturu veřejně. Po roce 1989 se situace 

pomalu mění a ve společnosti, jak romské, tak neromské, je cítit snahu o aktivní začleňování 

Romů do procesu akulturace, tedy sžívání s majoritou. Také dochází k vzájemnému 

ovlivňování těchto dvou skupin a ze strany státu a organizací k podpůrným opatřením pro 

romskou mládež a inteligenci. Zájem o romskou kulturu, a tedy i hudbu a písně, se 

ve společnosti různě mění; není konstantní. Jako období většího zájmu o gipsy style, který byl 

iniciován hlavně hudbou, se považují 60. léta a 90. léta dvacátého století, z čehož první bylo 
spuštěno díky beatnikům a folkovým hudebníkům. Druhá vlna byla spojena hlavně 

s uchvácením francouzskými, ale španělsky zpívajícími, Gipsy kings, a také Kelly Family, 
kteří sice nebyli přímo spojeni s romskou kulturou, ale podobali se alespoň vzdáleně Romům 

svým volným životním stylem.  
V České republice se romské kultuře začalo poněkud lépe dařit od roku 1990, kdy 

vzniklo několik sdružení a svazů. Jeden z nich, Romart, uspořádal v tomto roce první světový 

festival romské kultury v Brně, který skončil úspěšně.  
Obecně platí, že i majorita nepřímo nakloněná svými sympatiemi k této menšině 

hodnotí jejich hudbu kladně a s obdivem. Lze také říci, že toto pozitivní spojení Romů a 

hudebnosti je vnímáno jako obecně platný stereotyp. Zajímavý byl výzkum v roce 2003 

z pedagogického prostředí, kterého se zúčastnilo 93 učitelů 1. a 2. stupně základních škol a 

který zkoumal více oblastí v poměru k Romům. V hudební oblasti z výsledků vyplynulo, že 

99% z nich obdivuje a respektuje romskou hudbu, ale překvapivě víc než polovina neznala 

žádnou romskou osobnost a téměř 90% z respondentů ani romské písně.9 Tato stereotypizace 
spojená s Romy a jejich hudebností není však výsadou Neromů. I sami Romové se podle 

výpovědí vnímají celkově jako hudebně schopnější, než je majorita. Hudební výchova patří 

k jejich oblíbeným předmětům spolu s tanečními kroužky v odpoledních hodinách a akcemi 
školy, které jsou s hudbou spojeny. Toto spojení se neobjevuje v historii jenom v písních o 

grumli, ale také obecně v romské frazeologii, např. „Rom bude hrát, dokud bude žít na tomhle 

                                                 9 Podrobně o tomto výzkumu viz Ševčíková – Slyšet, cítit, dotýkat se; s. 42. 
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světě,” romsky „O Rom bašavla, so ča dživla pro svetos,”10 nebo v romských pohádkách, 
např. Jak byl Rom prodán v klavíru.  

                                                 10 Bandyová, Hubschmannová; 13. 
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2 Dělení romské lidové písně 
2.1 Funkce 
Podle funkce užití se romské písně v publikacích člení nejčastěji na písně určené k poslechu a 
písně určené k tanci. Tímto způsobem je rozděluje i Katalin Kovalcsik, etnomuzikoložka 

zajímající se o hudební kulturu Romů nejenom v oblasti Maďarska.11 Samozřejmostí však je, 

že všechny tyto písně jsou určené ke zpěvu z pohledu pěvce. Je přitom zajímavé, že v 

romských písních chybí účelnost pro rituály, tedy nenajdeme např. svatební písně nebo písně 

k vítání jara, které se v majoritní lidové hudbě objevují poměrně často. Zvláštností ale jsou 

vartovní písně, které se zpívají po úmrtí člena rodiny nebo přítele. Tři dny a tři noci se 

pozůstalí loučí s blízkou osobou, jí, pijí, zpívají a říkají příběhy i pohádky ze života.12  
2.1.1 Písně určené k poslechu 
Pomalé tempo a rozvolněný rytmus bez pravidelného metrického pozadí, nazývaný také 
parlandový, jsou hlavní charakteristiky písní určených k poslouchání. V romském názvu 
„halgató giľa“ je vidět vliv maďarského folklóru, protože takhle se původně nazývaly olašské 

smutné písně v Maďarsku - hallgató nóta.13 Členění na takty může být nahrazeno dělením na 

hudební fráze, které má píseň většinou čtyři, méně často osm nebo deset frází, které bývají 
odděleny delší pomlkou. Typické pro tyto táhlé písně je práce s agogikou, tedy zpomalování a 

zrychlování, frázování, užívání pauz a výrazných nádechů, práce s dynamikou, přírazy a 

nátryly, a také specifický, jakoby mírně rozladěný přednes, který dodává písním svéráznou 
krásu. Melodie je většinou klesající nebo vlnící; využívá se také skoků. Intervalově se 

pohybuje tradičně v oktávě nebo decimě, tonálně jsou písně většinou mollové.14 Halgató, 
smutné písně, jsou podkategorií phurikane giľa, tedy starodávných písní. Jsou většinou 

zpívané jednotlivcem bez hudebního doprovodu, nebo jemně harmonicky dobarveny kytarou 

či akordeonem.15 Těžištěm v halgató giľa je text, který melodie jenom obohacuje a pomáhá 

procítit. Opakování motivů se příliš nevyskytuje, spíš se celá píseň během plynutí vyvíjí. 

Typická je improvizace a přizpůsobení textu životním zkušenostem zpěváka. Tyto písně jsou 

téměř výhradou ženských provedení s hojným užíváním glissand, a to buď u nasazení tónu, 

nebo mezi dvěma různými tóny. Belišová tyto ozdoby opisuje následovně: „Jedným 

                                                 11 Romská hudba na přelomu tisíciletí, 24; 61. 12 Podrobněji o tom píše Ševčíková, 88 nebo Hübschmannová, 13. 13 Bližší informace viz Kovalcsik v Romská hudba na přelomu tisíciletí, 24 a Ševčíková, 88. 14 Ševčíková, 88. 15 Belišová v Romská hudba na přelomu tisíciletí, 36. 
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z vyjadrovacích prostriedkov sú aj melodické ozdoby: prírazy, nátryly, nárazy, glizandá a 
nepresná, nejasná intonácia. Glizando sa väčšinou používa ako prechod medzi dvoma 

hlavnými tónmi, a vtedy sa dá jasne určiť jeho ohraničenie z obidvoch strán. Niekedy však 

tvorí nástup na konkrétny tón a nedá sa presne určiť, z akého tónu vychádza. Výsledný efekt 

takého nástupu je, že tón kolíše vo svojej výške, znie rozladene, nie čisto a zreteľne. Glizando 

ako spojenie dvoch hlavných tónov býva spravidla klesajúce, ako nástup na hlavný tón môže 

byť aj stúpajúce.”16
 

Charakteristická je rovněž převaha jednohlasu, a když se dvojhlas objeví, jedná se 

hlavně o paralelní tercie, v menší míře pak sexty a oktávy. Provedení písní bývá spojeno 
s hlubokým citovým prožitkem. Často se jedná o jejich blízká témata a žalostné písně nenesou 

žal jenom v názvu, ale i v samotném provedení. Pro pěvkyni je taková píseň očištěním duše a 

znouvupřipomenutím těžkých životních situací. K běžně se vyskytujícím zvoláním v písních 
patří oslovení blízkých osob, např. „Joj, Devla“ (Joj, Bože), „Joj, mamo“ (Joj, matko) nebo 

„čhavale, Romale“ (lidé, Romové), ale objevují se i vzlyky a pláč, výkřiky či citoslovce (jaj, 

joj, de, hej, hoj, šaj). Užívání těchto prostředků má jen zřídka své pevné místo, jejich 
frekvence záleží na procítění zpěvačky. Když interpretka kvůli emočnímu napětí nemůže 

pokračovat, zpěv převezme jiná žena, až dokud se původní zpěvačka znovu neuklidní a 

nepřipojí.  
Tyto pomalé písně se dají členit na dva subtypy, a to čorikane nebo loke giľa (bědující, 

nuzné písně) a žalosne giľa (žalostné písně). První typ zahrnuje témata jako bída, hlad, stáří, 

nevěra, nemoc, smrt a nenaplněná láska, zatímco druhý se věnuje pohledu na jinou osobu a 

kritizování jejího chování. Podtypů je u různých skupin víc, např. u Olašských Romů se řadí 

situačně, např. písně rodinné, vězeňské, milostné, ukolébavky atd. Typické pro tyto písně je 

také mnohostrofost textů, které připomínají epické balady.17 
Zpívání těchto písní pro publikum nebývá zvykem, jelikož jde o velmi osobní 

výpovědi, spíše se provozují v rodinném kruhu. Mladí lidé se k nim stavějí často s nechutí, 

protože jim připomínají bídu a smutek, za které se mnohdy stydí a snaží se z nich vymanit. 

Tradice je však stále živá v některých romských osadách, i když ztrácí na intenzitě.18 

                                                 16 Belišová, Žudro. 17 Ševčíková, 89-90. 18 Detailněji o dané problematice píše Belišová, 36-41 a Ševčíková, 89-90. 
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2.1.2 Taneční a rytmické písně 
Taneční písně, aneb khelibnaskere giľa, mají rychlé tempo, sudé metrum a využívají výrazné 

rytmické útvary. Už z názvu vyplývá, že jsou určeny k tanci, ale ve srovnání s lidovými tanci 
jiných národů, které se tančí v současné době, jsou romské tance téměř výhradně 

improvizovány. Jak u halgató giľa plnil nejdůležitější složku písní text, zde ji plní melodie. Z 
hlediska formy mívají nejčastěji jednu nebo dvě strofy o čtyřech verších. Gradace je docílena 
opakováním s přibývající dynamikou, modulacemi a instrumentálními obměnami. Text je 

zpíván jenom na začátku, poté se u opakování melodie vyskytují jenom doprovodné vokály 

(hop-hop), rytmizované počítání (jekh-duj-trin-štar, tedy jedna-dva-tři-čtyři) a ryze 

instrumentální opakování, kde se může naplno projevit šikovnost primáše, klarinetisty, či 

jiných sólových hráčů. Protože se jedná o písně určené pro taneční zábavu, romsky bašaviben, 

mnohdy se řadí několik písní za sebou, typicky ve stejné tónině a tempu. Pěvecká část může 

být jak sólová, tak i skupinová. 
I zde je možno dělit písně na subtypy, jmenovitě čapáše a čardáše, podle subetnické 

skupiny provozovatelů. Čapáše jsou dominantou olašských Romů. Písně mívají protichůdně 

smutný text kombinován s vesele vnímanou melodií, durový charakter, menší melodický 

rozsah a hodně se v nich užívá synkop. Hudební doprovod klade důraz na sudou dobu, tento 
styl hry se nazývá „estám”. Jsou spojeny zejména s radostnými událostmi, jako jsou křest a 

svatba. Na druhé straně k usedlým Romům patří čardáše vyznačující se originálnější 

melodikou, která odpovídá charakteru písně. Objevují se harmonické modulace po celcích 

nebo frázích a také instrumentální části, v kterých se projevuje mistrovství hudebníků.19 
Jak bylo zmíněno, v romské lidové hudbě hraje velkou roli improvizace a ústní 

podání. Dodnes se v romské kultuře provozuje hudba formou společných setkání, kde se 

uplatní všechny dostupné hudební nástroje a pěvci oduševněle začnou zpívat za doprovodu 
rytmického tleskání, dupání, pokřikování a tančení, takže moderní doba technických 

vymožeností tuto formu ještě pořád nepotlačila.20 Jedním ze známých druhů romských písní i 

v České republice je čardáš. Toto slovo pochází z maďarského slova csarda, což v češtině 

znamená hospoda. Vedle toho známe palotáš, výraz odvozený od slova palác. Palotáš byl 
jedním ze dvou druhů hudby, které se vyčlenily během 18. a 19. století z maďarské národní 

hudby nazývané verbunkos, což byla taneční hudba s motivem verbování na vojnu. Také zde 
došlo ke změně v hierarchické struktuře v romské lidové hudbě. Hlavní slovo měl primáš, 

                                                 19 Více o problematice viz Ševčíková, 79. 20 Blíž informuje Andrš, 11. 
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tedy první houslista, a pod jeho vedením se tradiční sestava skládala z kontráše, tedy violisty a 

basisty, ale také ji tvořily další nástroje jako cimbál a klarinet.21 Housle primášů byly mnohdy 

tak příznačné a významné pro dané osoby, že je blízcí kladli zesnulým houslistům do hrobu, 
aby je doprovázely jak v životě, tak i po smrti. 

Když se podíváme zpátky na české území, romský folklór se zde bezpochyby 
konfrontuje s tradičním českým folklorem. Z nedávné minulosti se setkáme i s negativními 

postoji vůči hudebníkům-Romům, kteří si vysloužili kritiku za neautenticitu jejich hudebních 

projevů českého folklóru.22 Jde však o proces, kterému se vzájemným ovlivňováním podle 

všeho nedá vyhnout, jelikož lidová píseň se vždy přenášela z jedné vesnice do druhé a každý 

si jí tak trošku přizpůsobil podle sebe.  
 

2.2 Geografické oblasti 
Evropskou romskou lidovou píseň lze rozdělit do čtyř geografických skupin, jmenovitě 

ruskou, balkánskou, španělskou a středoevropskou. Do poslední z nich se řadí oblast České 

republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska.23 Ve své práci jsem se zaměřila na oblast, která 

je nám nejbližší, tj. na Česko a Slovensko. Tyto národy mají společnou minulost a docházelo 

mezi nimi k početné migraci, takže mnohými znaky jsou si i v romské hudbě podobné, ne-li 
přímo stejné.  
2.2.1 Romská lidová píseň v České republice 
Když mluvíme o tomto tématu, je potřeba si uvědomit, že „neexistuje žádná jednotná romská 
kultura. Existují centra velmi rozdílných kultur, ovlivněných etniky, mezi kterými Romové 

žijí.“24 Mezinárodně se obecně romská hudba označuje jako gypsy, gipsy nebo gipsi music, 

případně i romany music. Toto označení se připisuje od roku 1859 Franzi Lisztovi, který 
vydal knihu O Cikánech a cikánské hudbě v Maďarsku. Jedna z možností, jak charakterizovat 
romskou lidovou píseň, je Andršova definice, v které uvádí, že jde o písně, jejichž autor je 
neznámý, které byly a dosud částečně jsou orálně přenášeny z generace na generaci v kulturně 

autentickém prostředí a ve kterých v romském jazyce lidé vyjadřovali své tužby, zklamání, 

naděje, nebo které sloužily pro jejich zábavu.25 Textově i hudebně jsou tradiční romské lidové 

                                                 21 Kertész-Wilklinson, 33 v publikaci Jurková – Romská hudba na přelomu tisíciletí. 22 Víc o zmíněném tématu píše Ševčíková, 70-71. 23 O dělení písní podle geografických oblastí viz Ševčíková, 72, 77. 24 Kutenkov v publikaci Jurková - Romská hudba na přelomu tisíciletí, 9. 25 Bližší informace viz Andrš, 11. 
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písně těžko zaznamenatelné do jedné podoby, protože se liší nejenom dialektem, v České 

republice hlavně východoslovenským a olašským, ale také lokalitou, subetnikou, rodem a 

dokonce různou podobou v samotných rodinách. Různá můžou být i jednotlivá provedení 

písní jednoho pěvce, které často záleží na aktuální situaci, vnitřního prožívání interpreta nebo 

publika. Mnohdy dochází také k úpravám textů z dialektů, kterým určitá část Romů nerozumí, 

a slova si přizpůsobila podle sebe. Žánrově jsou texty převážně lyrické, zřídka lyricko-epické. 
Opačně je tomu u Olašských Romů. Olaši nebo Vlaši, kteří tvoří cca 10% dnešní romské 

populace v ČR a jsou původem z Rumunska, jsou uzavřená skupina, považující sebe sama za 

elitní subkulturu a udržující si odstup jak od majority obyvatelstva, tak i od ostatních Romů. 

Jejich antropologicko-fyziologické znaky se víc podobají Neromům ve srovnání s většinovou 

romskou populací. V minulosti se hudbou obecně neživili, takže absenci hudebních nástrojů si 

doplňovali náhradními zvuky, např. práskáním bičů, boucháním holí, dupáním, rytmizovaným 
počítáním, ale také využíváním všeho, co bylo kolem a vydávalo dostatečný zvuk k vyjádření 

emocí, takže se používalo třeba i hraní na konev na mléko, které se využívá dodnes. K 
neodmyslitelným hudebním nástrojům Romů patří i samo lidské tělo. Tleskání a bouchání po 
stehnech, kotnících či jiných částech těla je samozřejmostí u všeho romského mužského 

pokolení. Jak píše Eva Davidová v Romano Džaniben: „Písně (...) jsou pro ně cennější než 

hudba, kterou olašští Romové neměli a při svém dřívějším kočovném životě mít ani nemohli. 

(…) Zpívaná melodie spolu s obsahem písně je to hlavní, případný pozdější doprovod houslí, 

harmoniky, dnes už i kytary, je vedlejší, nepodstatný.”26 
Velmi tradičním obohacením písní vokální podobou je také havkování, neboli 

pergetés. Termín havkování je užíván slovenskými Romy, kteří se přestěhovali do České 

republiky, což představuje většinu romské populace v České republice, zatímco pojem 
pergetés převzatý z maďarštiny, užívá např. Jan Žižka.27 V této práci užívám pojem 
havkování. Jde o jev, který se běžně objevuje také v jazzu pod pojmem scatování, a kterým si 

v minulosti olašští Romové nahrazovali nedostatek hudebních nástrojů. Dnes se využívá, i 

když hraje muzika v plném nasazení, ale zpěvák může touto formou vyplnit každou pauzu, 

celou sloku, a také vstoupit do projevu jiného pěvce. Může se tak zapojit vždy svým hlasem, i 

když zrovna nezná píseň či text, protože havkování je improvizováno a dá se využít jako 

náhrada textu, takže se touto formou dá zabránit nechtěnému opakování jedné sloky. 

                                                 26 Davidová, Romano Džaniben, 135. 27 Žižka, 10. 
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Romské texty také často nepoužívají plnou strukturu, tedy určité části jsou vynechány 

a běžně doplňovány neverbální komunikací, např. gesty, postoji, mimikou i pohledy. 

Lexikální část romské písně je tedy jenom zlomek celkové výpovědi, kterou si píseň nese, a 

měla by být spíše vnímána jako představení. Ve srovnání s obecnou českou lidovou písní se 

romská píseň pořád vyvíjí a transformuje. V romské hudbě figuruje jediná významná hudební 

forma - romane giľa, neboli romské písně, olašsky v jednotném čísle ďili. Lze jimi vyjádřit žal 

i radost, lásku, nespokojenost, osobní prosby k Bohu či hrdost na svojí etnicitu, ale také 

v malém množství i opis historických událostí ze života. Ševčíková dělí písně do tří kategorií, 

jmenovitě podle funkce písní, historie místa vzniku a dle témat textu.28 
 

2.2.2 Romská lidová píseň na Slovensku 
I na Slovensku je dobře patrné, že Romové žijící v různých zemích se navzájem ovlivňovali a 
ani hudba v tom nebyla výjimkou. Při zkoumání romské lidové písně je proto vhodné podívat 
se i na hudbu Romů alespoň z blízkých zemí, zejména na maďarskou a slovenskou, protože 

mezi nimi docházelo k určité inspiraci, ne-li přímo kopírování písní s drobnými úpravami. 
Zejména usedlí Romové v České republice byli ovlivněni majoritní hudbou sousedících 
krajin, jak píše i Žižka: „Profesionální hudebníci vesměs pocházeli z maďarských nebo 

slovenských romských dynastií hudebníků, hráli lidovou nebo pseudolidovou hudbu těchto 

národů a tím i značně ovlivňovali a formovali hudební vkus romských společenství.“29 
Protože v historii docházelo k častému přesunu Romů po území České republiky a 

Slovenska, rozhodně se museli vzájemně ovlivňovat a mnohé prvky, i ty kulturní, sdílet. 65 až 

80% dnešní romské populace v České republice je původem ze Slovenska.30 Tradice lidové 
písně u slovenských Romů také ještě nevymřela, o čemž svědčí i sběratelka Jana Belišová, 

která se dlouhá léta věnovala sběru písní v romských osadách. Z původních písní se zde daří 

hlavně tanečním čardášům, zatímco halgató udržuje naživu převážně jenom starší generace a 

pomalu je nahrazují novější hudební trendy. Proto se Belišová s kolegy rozhodla v roce 2000 

prozkoumat terén a uchovat pro další generace to, co zbylo v paměti lidí. Jak sama píše, 

podobné výzkumy na Slovensku probíhaly v minulosti jenom díky Čechům, jmenovitě se o ně 

postarali sběratelé Eva Davidová, Jan Žižka, ale také v úvodu zmíněný Zbyněk Andrš a 

maďarský nadšenec Katalin Kovalcsik. Autorka podotýká, že v novém století dochází 

                                                 28 Podrobněji viz Ševčíková, 87-96. 29 Žižka, 5. 30 Jak uvádí Ševčíková, 81. 
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ke změnám i ve složení doprovodných nástrojů. Z tradičních akustických nástrojů, jako jsou 

housle, viola, kontrabas, kytara, akordeon, saxofon a jednoduchý buben, se přechází 

k elektrickým klávesovým a bicím nástrojům.31 Tuto informaci potvrzuje i Ševčíková, která 

charakterizuje klasickou „cikánskou lidovou muziku” v středoevropské oblasti ve složení více 

houslí, viola, cimbál, klarinet a basa. Tato tradiční sestava však nemusí obsahovat všechny 
nástroje, a na druhou stranu některé se přidávají navíc. K výše zmíněným nástrojům lze ještě 

dodat violoncello a dokonce mandolínu.32 
Phurikane giľa byl použit také jako název CD, zpěvníku a knihy, které spolu tvořily 

zajímavý projekt, jejž měla na svědomí právě Jana Belišová se svými kolegy, a které mohou 

posloužit jako významný zdroj inspirace v oblasti romské hudby, jak tomu bylo i v případě 

této práce.   
 

                                                 31 Belišová, Romská hudba na přelomu tisíciletí, 38. 32 Podrobněji opisuje nástroje Ševčíková, 79. 
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3 Analýza písní 
Následující část práce se věnuje komplexnímu rozboru několika vybraných písní. Hlavními 

opěrnými materiály jsou nahrávky a opisy romských písní Zbyňka Andrše z terénního 

výzkumu, CD Phurikane giľa od sběratelky Jany Belišové a zpěvníky Romské písně od autorů 

Vojtěch Lavička a Ladislav Milo, Romane giľa od Mileny Hübschmannové a Zuzany Jurkové 
a Čhajori Romani od Evy Davidové ve spolupráci s Janem Žižkou. K nahrávkám Zbyňka 

Andrše lze veřejně přistoupit na webové stránce nakladatelství Kher33, kde jsou dostupná 
dokonce čtyři CD s písněmi nahrávanými v romských osadách. Zmíněné nahrávky nejsou 

součástí této práce kvůli autorským právům, ale pokročilost současné doby v dostupnosti 

informací a zdrojů by měla přispět k bezproblémovému nalezení a možnosti poslechnutí všech 

použitých nahrávek. 
Písně jsem analyzovala z různých uhlů pohledu, aby vytvořily celkově smysluplný 

obraz jak po hudební, tak zčásti historické, ale i sémantické stránce. Pokud bylo možno, písně 

jsou srovnány na základě alespoň dvou zdrojů, aby se vytvořil co nejautentičtější vzor pro 

následné zpracování ve školních hodinách. Z velkého množství romských lidových písní jsem 
vybrala pět. Je to samozřejmě jenom malý vzorek všech unikátních a obdivuhodných písní, 
ale i ten může nováčkům v romské lidové písni pomoci v orientaci v dané oblasti a také 
v nalezení možností, které písně nabízí. Tento výběr byl uskutečněn s vědomím, že by písně 

měly být lehce využitelné v hodinách hudební výchovy, proto zcela chybí pomalé písně, 

halgató giľa („čorikane giľa” u usedlých Romů, „mulatošša, lóke giľa” u olašských Romů). 

Neznamená to, že se mají z hudební výchovy vynechat, ale jejich originální provedení 

vyžaduje osobní procítění do takové míry, že by se jim muselo věnovat několik hodin jenom 

pro teoretické nastínění interpretace. Jejich obrovská část závisí na improvizaci a schopnosti 
vcítit se do bídy a bolesti, o čemž tyto písně vypovídají, proto by nebylo vhodné řídit se 

strojově zápisem z not. Navíc jsou halgató písně sólové, velmi subjektivně rytmické, mnohdy 

bez doprovodu a s množstvím ozdob. Jejich nácvik se tedy hodí spíš pro soukromé hodiny 

zpěvu. Zároveň je však možné a přínosné s nimi žáky seznámit alespoň formou poslechu 
hudební ukázky, protože tyto písně v sobě nosí velké bohatství paradoxně vzniklé z chudoby. 

Určitě si z romských písní dokážou získat své obdivovatele nejenom ty rytmické či taneční, 

takže by byla škoda je zcela vynechat. 

                                                 33 http://kher.cz/Aaudio.php 
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Pět písní, které se zde nachází, jsou vybrány víceméně nahodile. Z dostupných zdrojů 

jsem zvolila ty, které se objevují v různých zdrojích. Jiným důvodem pro jejich výběr byl 

zejména subjektivní zájem a záliba v dané písni, která může být pro každého člověka jiná. 
3.1 Píseň č. 1 - Andro paňi lampašis 

 
Andro paňi lampašis, lampašis, 
mro pirano beťaris, beťaris. 
[: Cinav leske lolo gad, lolo gad, ej 
kaj te phirel sako rat, sako rat. :] 
 
Ve vodě je lucerna, lucerna 
můj milý je dareba, dareba. 
[: Koupím já mu červenou košili, ej 
ať mě v noci navštíví, navštíví.:]34 
(Notový zápis – Příloha I) 

 
První píseň je Andro paňi lampašis, česky Ve vodě je lucerna. Běžně se objevuje jenom jedna 

sloka, která byla uvedena i ve zpěvníku Romské písně od autorů Vojtěcha Lavičky a 

Ladislava Milo. Tuto píseň zachytil i Zbyněk Andrš v terénním výzkumu v oblasti Ostrava-
Heřmanice v roce 1998. Co se týče textu písně, zpěvníková verze s nahrávkou se liší jenom 

v jednom slově „cinav”, které je ve zpěvníku nahrazeno slovem „cinďom”. Významem má 

být slovo „koupím”, jak je uvedeno v překladu písně v popisu nahrávky i překladu 

ve zpěvníku. Správnější verzi by tedy mělo být slovo „cinav”, které značí budoucí tvar od 

slovesa koupit, zatímco „cinďom” by bylo „koupil jsem”. Nicméně lze předpokládat, že se 

                                                 34 Lavička, Milo; 7. 
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v praxi objevují obě verze, jenom překlad ve zpěvníku nebyl úplně přesný. Tento fakt 

potvrzuje i košické romské divadlo Romathan, které v této písni zpívá verzi „cinďom” a 

zároveň nahrazuje slovo „beťaris” slovem „šukaris”, což znamená „hezký”35. V provedení 
textu písně se tedy objevují malé odchylky, což je však pro lidovou tvorbu charakteristické, 

jelikož se písně často šířily ústním podáním a lidé si je jenom snažili pamatovat tak, jak je 

původně slyšeli, z čehož vzniklo několik verzí s alteracemi.  
Co se týče významu textu, tématem je hlavně láska a svádění, takže jde o milostnou 

píseň. První verš je pojat spíš obrazně, protože lucerna ve vodě má značit odraz lucerny na 

vodní hladině, jak to nastínil Andrš v překladu písně. Zbytek písně by měl být poměrně jasný, 

přičemž jde o vyznání dívky, která chce přilákat svého milého tím, že mu koupí červenou 

košili, kterou si ho získá. Červená barva je pro Romy příznačná; věří, že je to barva 

s ochrannou funkcí a obecně se těší velké oblibě i v tradičním lidovém oděvu, speciálně 

červená košile u mužů.36  
Slůvko „ej” značí zvolání, které ve zpěvníku nebylo vyznačeno, ale v nahrávce se 

vyskytlo v první repetici, takže ho Andrš přepsal i do textu písně. Nemusí však vyjadřovat 

pevný rys písně, pěvec si ho mohl doplnit improvizací. Nahrávka obsahuje ještě další dvě 

sloky, ale ani jedna nemá zcela jasný text. Druhá sloka byla improvizována na slabiky „Jada 

dada dadidi dadada” jako příklad paralelního prvního verše původní sloky, a podobným 

stylem se ubírala až do konce. Třetí sloka začíná nesrozumitelnými, pravděpodobně romskými 

slovy a plynule pokračuje „východňárskou“ slovenštinou, např. v druhém verši se zpívá 

„němušime večar spať”. I když byla nahrávka pořízena v České republice, vypadá to tak, že 

píseň má kořeny na východě Slovenska, nebo si ji tam aspoň přeložili do slovenštiny a s touto 

verzí Romové putovali dál až za hranice slovenského území.  
Po hudební stránce se notový zápis ve zpěvníku od nahrávky liší melodicky v refrénu 

u slov „lolo gad, lolo gad”. V obou případech se zachoval stejný rytmus, v prvním taktu 
synkopický, ve druhém utvrzující metrum, tedy na každou dobu. Tento fakt pramení 

v rytmické organizaci celé písně, protože její rytmus se skládá ze tří částí. Ve dvoučtvrťovém 

taktu se dají charakterizovat jako první část čtyři osminové noty, pak následuje synkopická 

druhá část, a třetí část tvoří tři čtvrťové noty ve dvou taktech, každá utvrzující dobu, přičemž 

poslední doba je pauza. Tyto tři části se v jedné sloce opakují čtyřikrát ve stejném sledu, proto 

se s největší pravděpodobností zachoval stejný rytmus i po drobné obměně melodie.  
                                                 35 https://www.youtube.com/watch?v=BGkBM4pha_w  36 Více o romském vnímání červené barvy viz článek od autora Rous. 
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Andro pani lampašis patří k čardášům, tedy tanečním písním. Ševčíková ji řadí 

k starodávným písním, tedy phurikane giľa, kontrast tvoří moderní romské písně, romsky 

„moderna giľa“. Zde však platí, že ne všechny starodávné písně jsou automaticky táhlé se 

smutným nádechem. Typickým prvkem je tempové zrychlování, což je znatelné i z nahrávky. 
Tónorod písně je mollový harmonický, to se dá poznat z pravidelně se objevujícího zvýšeného 

sedmého stupně v kombinaci s prvním (osmým) stupněm, často na konci verše, například v 

opakování slova lampašis nebo sakorat. Druhý verš, obsahující slova mro pirano beťaris, 

beťaris, je vybočením z původní tóniny do dominantní mollové harmonické tóniny, z které se 

pak v refrénu vrací zpátky do výchozí tóniny.  
Harmonický doprovod v nahrávce ve velké míře odpovídá akordům ve zpěvníku. 

Instrumentalista na kytaře v nahrávce udává na liché době basovou linií a k tomu hraje na 

sudou dobu odpovídající celé akordy. Začíná hrát po sólovém předzpěvu pěvce „Andro paňi”. 

Zdůrazňuje hlavně sudou dobu, která hraje v romské hudbě obzvlášť důležitou roli, mnohdy 

pro charakterní ráz důležitější, než je první doba. Čardáš obecně začíná v hudbě zatěžkaným 

doprovodem jak na liché, tak i sudé době v pomalejším tempu, a ve druhé či další sloce 

obvykle prochází do rychlejšího, ne však rychlého tempa s akordickým doplněním kontry 

jenom na sudé doby, zatímco kontrabas hraje všechny liché doby. Tento typ doprovodu je 

tedy střídáním dvou hudebních nástrojů, kde už z názvu plyne, že hraje kontra proti base, 

která udává protichůdnou první dobu. Tento doprovod je mezi hudebníky lidové hudby známý 

jako „estám”, a využívá se nejčastěji v rychlém tempu. V nahrávce jsou kontrabas i kontra 
nahrazeny kytarou a už od začátku v pomalejším tempu zaznívá estám, který se postupně 

zrychluje. Jak v nahrávce, tak ve zpěvníku se objevují na konci fráze neboli verše dominantní 
septakordy, které se odvíjejí od následujícího akordu a tím ho i utvrzují. Například v tónině  
a-moll v prvním verši po opakovaném slově „lampašis”, které končí akordem a-moll, 
následuje dominantní septakord H7 jako předchůdce e-moll, kterým začíná „mro pirano”.  
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3.2 Píseň č. 2 - Solacharďom mra romňake 

Solacharďom mra romňake 
kaj paľenka na pijava, 
[: me la cinďom, me la piľjom, 
le čhavendar na bajinďom. :] 
 
Přísahal jsem ženě, 
že nebudu pít pálenku 
[: koupil jsem si ji a vypil jsem ji 
a nedbal jsem na děti. :]37 
(Notový zápis – Příloha II) 
 
Další píseň byla vybrána ze zpěvníku Romane giľa, který vznikl díky terénním nahrávkám 

Mileny Hübschmannové, Tomáše Zikmunda a Aleše Dvořáka a také díky Českému rozhlasu. 

Jak je ve zpěvníku uvedeno, tato konkrétní píseň byla nahrána v Rokycanech ve vokálním 

provedení. Podobně se píseň objevila i na CD Phurikane giľa sesbíraného Janou Belišovou 

v romských osadách na Slovensku, kde byla nahrána bez hudebního doprovodu a oproti 
melodii ve zpěvníku s jemnými rozdíly. Na tomto CD tvoří hudební doprovod jenom metrum 

udržující bouchání, které nezní jako buben ani jiný oficiální hudební nástroj. Může to být 

obyčejné dupání nohou nebo rukou, které však písni dodává specifický charakter. Jakýkoliv 

jiný doprovod v nahrávce je vokální; hojně je zde využito havkování. Zpěv je uveden ve dvou 

hlasech, ženském a mužském, přičemž žena zpívá první a muž druhý hlas, konkrétně spodní 

tercií. Úvod však zpívá muž v prvním hlase a pak plynule přechází do druhého hlasu, jak je to 
naznačeno v notovém přepisu v příloze II, zatímco se na stejném místě přidá opožděný ženský 

hlas v prvním hlase, což může být odůvodněno významem úvodních slov, které by měl zpívat 

                                                 37 Hübschmannová, Jurková; 50. 
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muž. Sloka je zazpívaná v nahrávce s uvedeným textem dvakrát, ale po každé z nich následuje 

celá sloka ve formě havkování („Šadaj dadaj didi dada dadaj...”). Je zajímavé, že i když 

havkování bývá improvizováno, zde mužský hlas téměř koresponduje se ženským. Může jít o 

naučený styl, který je pro danou píseň v podvědomí pěvců už skoro automatický, a tím se 

málem shodují, takže to, co bylo původně improvizací, se změnilo na víceméně pevný rys 

v písni. I když má píseň oficiálně jenom jednu sloku, díky havkování zazní až čtyři sloky, 

přičemž obecně posluchač nemá pocit, že se píseň monotónně opakuje. Kromě dvou hlasů 

zazní v havkování ještě třetí, který však místo zpívání doprovází tyto hlasy vokálním 
zdůrazňováním sudé doby se zvukem podobným „ts“, který je tlumen vždy na liché době. Má 

tedy pouze rytmický až perkusní charakter a nahrazuje hudební nástroje, což byla původní 

funkce havkování. Připojí se až v půlce první repetice v refrénu a pokračuje v celé druhé 

repetici. Končí až před momentem, kdy mužský hlas zakřičí „hip, hou, hop” jako závěr písně. 

Tento hlas není melodický, což je možné využít pro nerozezpívané žáky s rozvinutým 

rytmickým cítěním, které je zde nejdůležitější.  
Téma písně lze vyjádřit jako problém s alkoholem a s tím související rodinné 

následky. Text je vyprávěním muže, který dal své ženě slib, že nebude pít, nedodržel to však a 
později si uvědomuje negativní dopad svého konání na své děti. V lidové tvorbě se často 

objevují témata a situace, které lid těšily, ale i sužovaly či trápily. Mnohdy jde o všední 

záležitosti, což by mohl být i případ dané písně, takže ji lze označit jako píseň ze života. 

Rodinné problémy se tak promítly do lidových písní jak v české, tak i romské kultuře. U této 

písně by mělo být zdůrazněno, že se kvůli textu hodí až na střední školy, protože starší žáci by 

měli umět zpracovat téma alkoholu s kritickým náhledem. Nicméně lze také upozornit na 

problematiku dětských písní v romské kultuře: „V tradiční romské písňové tvorbě se žádný 

zvláštní žánr písní pro děti nevydělil, až na ojedinělé výjimky (...). I malé děti intuitivně 

pochopily, že když se v písni zpívá o někom, kdo opustil ženu a odešel do světa s ‚děvkou‘ je to 
špatné – a píseň jim zprostředkovala tíživý prožitek takovéto viny.“38  

Po hudební stránce jde opět o mollovou píseň, která začíná na pátém stupni a má 

rozsah oktávy. Forma je a,b,b, tedy obsahuje dvě části, přičemž druhá se opakuje. Mollová 

aiolská stupnice je porušena jenom na konci písně, kde zazní zvýšený čtvrtý stupeň, ale jenom 

jako chromatický přechod mezi klasickým čtvrtým a pátým stupněm. Druhý hlas se na tomto 

místě přizpůsobuje a zpívá s prvním unisono. V notách je naznačena také druhá sloka 

ve formě havkování ve dvou hlasech. Poslední dva takty v repetici obsahují náčrt často se 

                                                 38 Hübschmannová, 11. 
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objevujícího zvolání, které není melodicky ani textově důležité, ale plní opět rytmickou funkci 

a může se využít na různých místech, nejčastěji však v pauzách ve zpěvu či doplnění frází. I v 

tomto zvolání lze vidět důraz na sudou dobu a prolínání s boucháním, které je zapsáno jako 
čtvrtý hlas. Zvuky ve zvolání se objevují vždy na sudé době ve stejné výšce, zatímco na liché 

jenom občas. Tyto dvě doby jsou rozlišeny také samohláskami, se kterými jsou spojeny; lichá 
doba, která je melodicky nižší, se váže se samohláskou „o,” která je i foneticky považována za 

nižší, v kontrastu se samohláskou „i” na sudé době, která je foneticky vyšší, čemuž odpovídá i 
výška melodie. Jestli jde o nahodilý jev, nebo si tento fakt tvůrce v podvědomí spojil, je 
nejasné, ale rozhodně by musel mít vytříbený sluch a citlivost na zvukové detaily. Podobným 
zvoláním paralelním k textu „i-i-i-o” se stejnou tónovou výškou je „hop-čip-hopá”: 

 
V této písni se neobjevuje, ale v mnohých romských písních je možné ho slyšet ještě 

častěji než variaci „i-i-i-o.” Je však potřebné dodat, že vždy jde o improvizaci, nikoli součást 
konkrétních písní. Svobodně lze užít obě z těchto zvolání i v jedné písní, nebo je zaměnit za 
jiné variace. 

K dané písni byla přidána také harmonizace, i když se v nahrávce, podle které se 
přepis řídí, harmonický doprovod neobjevil. Když však učitelé budou chtít zvolit zpívání 

písně se žáky bez detailnějšího rozpracování, jak již bylo zmíněno, můžou si pomoci právě 

tímto harmonickým doprovodem, nebo ho doplnit do rozpracované verze. 
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3.3 Píseň č. 3 - Andre tire kale bala 

Andre tire kale bala 
somnakuňi kangľi dava. 
[: Joj, andre tire kale bala 
somnakuňi kangľi dava. :]  
 
Do tvých černých vlasů 
zlatý hřeben dám. 
[: Joj, do tvých černých vlasů 
zlatý hřeben dám. :]39 
 
Sar me džava pal e mama, 
mre balora rozmukava. 
[: Joj, andre mire kale bala 
somnakuňi kangľi dava. :] 
 
Až půjdu za maminkou, 
rozpustím si vlasy. 
[: Joj, dám si do svých černých vlasů 
zlatý hřebínek. :]40 
(Notový zápis – Příloha III) 
 
Následující píseň je uvedena ve dvou verzích. První (Andre tire) se vyskytla v metodické 
pomůcce Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy: Hudobno-pohybová výchova, 
která je určena pro vzdělávání romských dětí, a textově stejná verze také na CD Phurikane                                                  39 Maczejková, 18. 40 Hübschmannová, Jurková; 48. 
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giľa. Oba tyto zdroje jsou původem ze Slovenska. Druhá verze (Sar me džava) byla 
inspirována písní nahranou v Rokycanech v České republice. O rozšířenosti dvou různých 

textů nejsou dostupné informace, proto jsou uvedeny oba. Melodie je v nich stejná, takže pro 

využití ve škole lze užít libovolnou verzi, nebo je možné využít obě jako dvě sloky se 

zdůrazněním jejich původu. 
Text je v této písni jednoduchý, i když v první sloce není jasné, kdo ho zpívá. Může jít 

o zamilovanou píseň, kde ona či on své milé či milému projevuje lásku cenným hřebenem. 

Zdůrazněny jsou černé vlasy, které můžou symbolizovat romské etnikum. Je pravděpodobné, 

že píseň zpívá muž ženě, ale to je možné odhadnout pouze ze stereotypů délky vlasů, což 
nemusí být zcela pravdivé tvrzení. Také by teoreticky mohla píseň zpívat matka své dceři, o 

kterou se stará. Interpretací je tedy víc. Ta samá myšlenka je v rámci jedné sloky zopakována 

dvakrát, s úvodním zvoláním v repetici „joj”, přičemž se však melodie mění. Interpretace 
druhé sloky je jasnější, zde už zřetelněji jde o výpověď dcery, která zpívá o své matce. Text 

refrénu je stejný, pouze jsou zaměněna slova „mire” a „tire”, česky „mé” a „tvé”. Tento 

nepatrný rozdíl je opět potvrzením malých odlišností v textu lidových písní, se kterým je 

možné se setkat nejenom v lidové tvorbě Romů a při kterém je těžké určit, která verze byla 

původní. 
Dle nahrávky i tempa not jde o čapáš, tedy od začátku písně by mělo být tempo rychlé. 

Ve zpěvníku Hübschmannové a Jurkové je čtvrťová nota udána metronomicky číslem 138 

BPM41, což značí tempo allegro. I zde je však prostor pro jemnou práci s agogikou, takže 

tempo nezůstává v celé písni stejné, ale od začátku jemně zrychluje. Proto může píseň začít 

v tempu přibližně 120 BPM a postupně zrychlovat tak, že už na konci sloky bude zvýšeno na 

přibližně 140 BPM. Rytmicky jsou první dva verše stejné. V dvoučtvrťovém taktu text plyne 
na čtyři osminové noty v jednom taktu, čtvrťovou notou s tečkou a osminou v druhém taktu, 

kontrastně ve třetím následuje nota osminová se čtvrťovou s tečkou a verš zakončuje půlová 

pomlka. Druhý textový verš probíhá ve stejném rytmu. Refrén začíná zvoláním na čtyři doby, 

tedy dva takty, po kterých text plyne v osminových hodnotách až do konce fráze, která je 

stejná jako konec prvního a druhého verše. Využití pravidelných osminových dob a stejné 

zakončení frází dodává písni jednotu, která je narušena jenom zvoláním na začátku refrénu. 

Metrum je opět sudé, jako v klasických tanečních písních, a opět jde o mollovou píseň. 

Jediným vybočením z mollové aiolské tóniny je zvýšený čtvrtý stupeň v úvodu písně, který 

spolu se střídavým pátým vytváří půltón a tak dodává začátku písně více napětí. Lze ho chápat 
                                                 41 BPM = beats per minute, úderů za minutu. 
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jako využití cikánské mollové tóniny, protože ta obsahuje právě zvýšený čtvrtý stupeň, ale 
zároveň pro jasné určení chybí zvýšený sedmý stupeň, který cikánská mollová stupnice 
obsahuje také. Ve zbytku písně se už objevuje klasický čtvrtý stupeň a žádné jiné odchylky 

zde nejsou. Melodie se na začátku písně vlní, ale od refrénu je zdůrazněn oktávový sestup po 

dvou tónech, až na pozměněný závěr fráze, kde melodie před finálním klesajícím ukončením 

ještě na chvíli stoupne. Tato fráze se zopakuje dvakrát. 
Glissandové přírazy se v nahrávce objevují na delších tónech. Decentní přírazy jsou na 

slabikách „ka” v prvním použití slova „kale” a také „kangľi” jak ve druhém verši, tak i 

v refrénu. Nejvýraznější je tento glissandový nástup na slově „joj”, kde je i nejdelší tón 
v písni, takže je dost času pro jeho zdůraznění. Sekundový příraz z nižšího tónu na vyšší je 

obohacen také oduševnělým povzdechem, který dodává tomuto projevu silnější význam. 
Ambitus neboli rozsah písně je oktáva. Píseň má čtyřřádkové schéma, přičemž každý 

verš má osm slabik, takže píseň je poměrně pravidelná, čehož lze ve škole využít jako dobrý 
základ pro učení se havkování, jak bude ještě později upřesněno. Kromě zpívané části se v 

nahrávce objevuje ještě improvizovaná sloka ve formě havkování. Užité slabiky jsou 

jednoduché zvolání typu „ajnanana, šananajna”: 
 

  Píseň je pravděpodobně originálně jednohlasá, protože v nahrávce se objevuje druhý 

hlas v zpívané části jenom nejistě v refrénu na některých tónech, zřetelně pouze na místě 

„joj”, až při havkování se druhý hlas osmělí a zpívá suverénně spodní tercii během celého 

refrénu. Po vzoru nahrávky je možné ještě užít zvolání, které opakuje poslední slova veršů 

v první části. V čtyřčtvrťovém taktu pokrývá slovo „bala” první dvě doby, takže následující 

zvolání „bala!”, které je rytmicky stejné, ale melodicky neurčené, vyplní další dvě doby, kde 

by byla původně pauza. Stejně je možné užít zvolání i na slova „dava” a „mama”. 
Hudební doprovod písně v nahrávce tvoří kytara, která hraje na každou sudou dobu, 

jak je tomu u čapášů hraných stylem estám. Na úvod zahraje dvě doby jako předehru a signál 

pro zpěváky, které podloží i tóny na lichou dobu. Harmonicky verze ve zpěvníku odpovídá až 

na malé detaily nahrávce, liší se jen tóniny. Zpěvník uvádí o několik akordů bohatší harmonii, 

ale ta je v příloze ještě obohacena dominantními septakordy. 
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Andre tire kale bala je píseň mollová s rychlým čapášovým tempem, které však dává 
prostor agogice. Objevuje se zde zvýšený čtvrtý stupeň, který by mohl naznačovat cikánský 

modus, ale chybí využití zvýšeného sedmého stupně. Text je pravidelný, čtyřveršový, s osmi 
slabikami v každém z nich. Tematicky může jít jak o píseň s milostnou tematikou, tak o 

vyjádření rodinných vztahů. Glissandové přírazy se mohou vyskytnout na různých místech, 

přičemž nejvýraznější je na zvolání „joj”, které okupuje nejdelší tón v písni. Toto zvolání také 
vystupuje z rytmické jednoty celé písně, čímž ji obohacuje a ozvláštňuje. Jednohlas je na 

některých místech doplněn druhým, ale nejistým hlasem. Píseň nabízí prostor improvizaci 

v oblasti havkování i zvolání. 
 
3.4 Píseň č. 4 - Kilos bandurki 

[: Kilos bandurki, kilos ogurki, 
kilos mas pre zumin, :]  
[: a me tuha na dživava 
a me tuha na sovava, 
jaj, dari dari daj, na kamel tut miri daj. :]  
 
[: Kilo brambůrek, kilo okurek, 
kilo masa do hrnce, :] 
[: a já si tě nebudu brát, 
ani s tebou nebudu spát, 
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jaj, dari dari daj, ať tě jiní rádi maj. :]42 
(Notový zápis – Příloha IV) 
 
Čtvrtá píseň má tak trochu humorný nádech. Začíná výčtem jídla, které nemá významovou 
souvislost s pokračováním ve druhé části. Mohla by být tematicky zařazena mezi písně 

o lásce, kde však nejde o vyjádření vášně, ale lhostejnosti vůči jmenované osobě. Není však 

jasné, jestli ji zpívá muž ženě nebo obráceně. Ať by to bylo jakkoli, ze vzájemného svazku 
zřejmě nic nebude. Slovo „bandurky” se nachází i ve východoslovenském nářečí a nahrazuje 

spisovné slovo „zemiaky”, tedy brambory. Tato skutečnost může opět naznačovat původ 

písně a zároveň poukazuje na vzájemné ovlivňování romského jazyka a východoslovenského 

nářečí. Počet slabik ve verších je zde nepravidelný, objevuje se jich pět, šest i osm, takže 

verše nemají konstantní podobu. 
Kilos bandurki je opět píseň taneční a patří do skupiny čapášů. Tempo může být 

rychlé, ve zpěvníku Lavičky a Mila je čtvrťová doba označena 130 BPM. V nahrávce 

z Andršovy sbírky, kde se píseň nachází pod názvem Kilos Ogurki, je však tempo o něco 

pomalejší. Začíná kolem 100 BPM a postupně se dostává do svého maxima na přibližně 120 

BPM. Rytmicky je v písni zdůrazněna lehká doba, co je podloženo synkopickým rytmem 

objevujícím se hlavně na slovech „kilos” ve všech třech případech spolu s následující slabikou 

a také v refrénu, kde zpěv se slovy „a me” nastupuje až po pauze, která tvoří se zpěvem 

synkopy a přízvuk je tak přenesen opět na lehkou dobu.  
Již počtvrté jde o mollovou píseň v sudém metru. Objevuje se zde zvýšený sedmý 

stupeň, takže může jít o harmonickou mollovou stupnici. Navíc se ale v refrénu objevuje 
zvýšený třetí stupeň, to však může působit jako vybočení do jiné mollové harmonické tóniny. 

Kdyby byla píseň psaná v d-moll, v refrénu na prvních slovech „a me tuha” bude akord  
g-moll, takže „fis”, které se zde objeví, může působit jako sedmý stupeň v g-moll. Půltón, 

který vznikne mezi „g” a „fis”, vytváří větší napětí a připomíná také půltón, který se objevuje 

na dalším slovním spojením „a me tuha”. Intervalově se melodie drží tóny u sebe, jediný 

kvartový skok je mezi první a druhou částí. Melodie začíná na prvním stupni. Je vlnitá, stoupá 

a klesá v poměrně pravidelných vlnách, ze kterých vybočují jenom sekundové, maximálně 

terciové odchylky. Rozsah písně je tentokrát menší než oktáva, konkrétně dosahuje ambitu 
malé septimy. 

                                                 42 Lavička, Milo; 21. 
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Z nahrávky se lze opět inspirovat několika směry. Hudební doprovod tvoří kytara, 

která zdůrazňuje akordickou hrou sudé doby, takže se neliší od tradičního kytarového 

doprovodu čapášů. V písni se objevuje druhý hlas, který pro romské lidové písně není úplně 

typický, ale díky němu zní píseň plněji a barevněji. Žižka ho charakterizuje následovně: 

„Romské lidové písně jsou tradičně jednohlasé. Během posledních 20 let se Romové začínají 

pokoušet o vokální harmonizaci, která však dosud není obecně rozšířená.”43 Tentokrát jde o 
horní tercii melodie, přičemž oba hlasy jsou ženské. První hlas zpívá sólo v první části písně, 

druhý hlas a kytara se přidávají až v její repetici. Druhý hlas pak zpívá až do konce písně 

v terciích. Textově jsou podobné zde uvedené sloce, i když v první sloce v nahrávce se místo 
„na sovava“ vyskytuje dvakrát „na dživava“. Od části s havkováním, tedy „jaj, dari dari daj”, 

nahrávka již ve slovech nepokračuje, pěvci do konce fráze havkují. I když je v tomto případě 

havkování pevný rys písně, může se lišit. Místo „jaj, dari dari daj” pěvkyně zpívají „šaj, lala 

lala lala laj” a pokračují podobným stylem až do konce sloky i v opakování refrénu.  

Kromě dvou zpívajících hlasů je v nahrávce slyšet ještě znásobení hlasů v místě havkování, 

kde se přidává mužský hlas, který nezpívá, ale rytmicky posiluje doprovod písně improvizací 

znějící jako „d-g-d-g” na každou čtvrťovou dobu, takže tvoří šestnáctinový rytmus. 
Již známé charakteristické glissandové přírazy jsou dominantou i této písně. Někdy 

však zazní méně, při opakování zesílí, nebo na některých místech, kde se objevili předtím, 

v repetici chybí. Možnými místy těchto ozdob jsou zakončení slov „bandurki” a „ogurki” na 

slabikách „ki”, a do třetice v první části na slabice „pre”. V refrénu se pak tímto stylem 

zdůrazní slabiky „na” před slovy „dživava” a „sovava”. Poslední místo, které se v nahrávce 

objevilo, je ve slově „miri” na delší slabice, tedy „ri”. Kromě ozdob ve zpěvu zní v pozadí 

ještě bouchání na liché doby, které nemuselo být cílené, protože není moc výrazné, místy až 
mizí, ale i tak dodává písni kontrastní perkusní dobu, kterou střídá akordický doprovod 

kytary. Může třeba jít o obyčejné dupání nohou, které lze lehce napodobit i ve škole. 
                                                 43 Žižka, 10 
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Píseň č. 4 je opět příkladem čapáše vyznačujícím se poměrně rychlým tempem, 

stabilnějším druhým hlasem v horních terciích a mollové tonalitě. Rytmicky zdůrazňuje 

lehkou dobu častým užitím synkop, přímo obsahuje havkovací část a ve zpěvu se užívá 

typických přírazů. Tematicky je spíše žertovná, tónovým rozsahem nedosahuje oktávu a 
melodie se pohybuje ve výškových vlnách bez větších skoků. 

 
3.5 Píseň č. 5 - Nane oda lavutaris 

Nane oda lavutaris 
kaj mri giľi te bašavel. 
[: Bašavla la mro pirano, 
bo jov lačho lavutaris. :] 
 
Není takového muzikanta, 
který by mou píseň zahrál. 
[: Zahraje ji můj milý, 
protože je dobrý muzikant. :]44 
(Notový zápis – Příloha V) 
 
Na rozdíl od předchozích písní, i když jde také o taneční píseň, zde se jedná o tradiční čardáš. 

Tato romská píseň patří mezi ty nejznámější romské čardáše a objevila se již ve zpěvníku 

v roce 1921, jehož autorem byl sběratel Josef Černík. O její oblíbenosti svědčí i fakt, že se 

nachází ve všech třech znotovaných zpěvnících, o které se tato práce opírá, a také v Andršově 

sbírce, kde uvádí nahrávku i text písně. Jan Žižka v popisu historického vývoje této písně ještě 

                                                 44 Davidová, 62-63. 
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upřesňuje, že romské čardáše byly formované pod vlivem maďarské a slovenské lidové 

hudby.45 
Slova písně lichotí konkrétnímu hudebníkovi, který se z celého obsahu písně dostává 

do popředí díky vyznání, že jenom on sám dokáže zahrát oblíbenou píseň pěvce. Andrš a 

Hübschmannová uvádí, že v třetím řádku lze zaměnit slova „mro pirano” přímým oslovením 

právě hrajícího hudebníka, například „o Lajkaris”, tedy Lajkár, nebo „o Lubošis” co značí 

jméno Luboše, nebo jakýmkoliv jiným jménem hudebníka, kterého chce pěvec v dané chvíli 

vyznamenat. Andrš také naznačuje, že slovo „jov” ve čtvrtém řádku může být nahrazeno 

slovem „joj”, které vyjadřuje jak mužský, tak ženský rod, což by znamenalo, že píseň 

připouští i ženské muzikantky. Tematicky může být řazena k písním vyjadřujícím lásku k 

hudebníkovi, nebo minimálně jeho obdiv. 
Čardáš se vyznačuje zatěžkaným začátkem a pomalejším tempem při nejmenším v 

první sloce. Po ní se mnohdy tempo zrychlí a následuje instrumentální sloka s výraznými 
variacemi sólových hudebníků a také již známý styl doprovodu „estám“. Ve zpěvnících se 

objevuje různé označení tempa, čtvrťová doba je udána hodnotou 100 až 152. To může být 

způsobeno právě odlišným pojetím začátku písně, který může být čardášový, nebo hned 

estám. Pro kontrast je však dobré začít pomaleji a po odznění zpívané sloky náhle přejít do 

rychlého tempa.  
Píseň má jenom jednu sloku a je jednohlasá. Tónorod písně je mollový melodický, to 

znamená, že vzestupná melodie užívá zvýšeného 6. a 7. stupně, zatímco sestupná melodie na 

slovech „mro pirano” užívá aiolského 6. a 7. stupně, tedy tóny směrem dolů zvýšeny nejsou. 

Tyto změny můžou být náročnější u prvního poslechu či zpěvu, ale po opakovaném zpívání 

zajisté nebudou pěvcům dělat potíže ve spojení s rázovitou melodií a celkově chytlavou písní.  
Nane oda lavutaris začíná na pátém stupni, ale netradičně se melodicky rozvíjí hned 

směrem nahoru, bez upevnění akordických tónů. Intervalově se v písni využívají nejvíc 

sekundy, takže velké skoky se zde nevyskytují, kromě přechodu mezi první části a refrénem, 

kde se nachází sextový skok. Rozsahem se však jedná o náročnější a netypickou píseň, 

protože zde zazní tóny s ambitem undecimy. V nahrávce z osad pořízené Zbyňkem Andršem 

je slyšet, že u této písně pěvkyně přeskakuje o oktávu výš, když má zpívat hluboké tóny. Ve 

školní praxi se tomu dá zabránit, když se zvolí co nejvhodnější tónina pro rozsah žáků. 

                                                 45 Žižka, 8. 
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Jak bylo zmíněno, píseň byla porovnána ze čtyř zdrojů. Melodie je až na drobné 

detaily ve všech stejná, rozdíly jsou jenom na konci sloky, konkrétně na slovech „lačho 

lavutaris”. Nahrávka se shoduje s verzí ve zpěvníku Romské písně od autorů Lavička a Milo, 

takže byla do not přepsána stejná verze. V tomto zpěvníku je jako v jediném doplněn i 

harmonický doprovod písně, který obsahuje zahuštěnou akordickou verzi pro zkušenější 

hráče, která zní autentičtěji, zpěvník však obsahuje také jednodušší doprovod. Ten může 

povzbudit i učitele-začátečníky na kytaru nebo i přímo žáky, kteří by se rádi přidali k 

hudebnímu doprovodu. Složitější akordické doplnění podkládá na některých místech akordem 

každý tón zvlášť, což je pro romskou hudbu poměrně typické. Není proto snadné se k 
romským muzikantům na hudebních setkáních přidat, protože rychlost harmonických obměn 

je pro laiky jenom těžce následovatelná.  
Frázování v písni je podle zpěvníků dost subjektivní, protože rytmicky se verze hodně 

liší. Mnohdy je při zpívání rytmus rozvolněn a v každé sloce trochu jiný, takže se v zápisu 
používá zjednodušená verze. Inspirací v tomto případě byla pro notový přepis hlavně 

nahrávka. 
V této taneční písni lze nalézt verše po osmi slabikách. Jan Žižka ve zpěvníku 

informuje, že je tento počet v romských písních určených k tanci poměrně ojedinělý, ale 

z vybraných písní je to už třetí, kde se tento počet objevuje, hned vedle Solacharďom mra 

romňake a Andre tire kale bala. Dle jeho slov však platí pravidlo sudého metra, které se 

vztahuje typicky na taneční písně, a tento případ není výjimkou. 
K charakteristickým romským znakům patří též sekundové nástupy, neboli přírazy 

s glissandovým rázem. I když jsou dominantou pomalých písní, i zde je možno se s nimi 
setkat. V notách je naznačil Jan Žižka, a také je možno zaslechnout je v Andršově nahrávce. 

Neshodují se na všech místech, ale to lze odůvodnit různým frázováním, od něhož se tyto 
přírazy odvíjí. Objevují se totiž na místech s kontrastní délkou oproti sousedícím tónům. Delší 

tóny jsou tak zdůrazněny touto ozdobou, jak se dá slyšet na místech s textem „kaj; bašavel; 
lačho” v nahrávce. Žižka těchto míst vyznačil ještě víc, jmenovitě oddělená slova „te” a „la”. 

V notové příloze této práce jsou vyznačena jenom první tři místa, ale lze je svobodně obohatit 
i dalšími. 

Souhrnně jde o jeden z nejoblíbenějších tradičních romských čardášů, jehož text se 
skládá z jedné sloky se zaměnitelným jménem obdivovaného muzikanta. Typicky se zde 

objevuje sudé metrum, sekundové přírazy na delších tónech a využití melodické mollové 
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tóniny s rozdílným užitím směrem nahoru a dolů. Méně typické je pro romskou píseň užití 

osmi slabik ve čtyřech verších a ambitus undecimy. 
 
3.6 Shrnutí 
Na základě těchto písní se dá shrnout několik základních rysů, kterými se vyznačují romské 

taneční písně. Výběr je samozřejmě omezený na pět písní, a proto se tato zjištění nedají chápat 

jako pravidla, ale spíše jako možné tendence. 
Protože jde o lidové písně, typicky se zde zobrazuje přenášení písní ústním podáním, 

které lze poznat z jemných obměn textu, jež se často liší v různých zdrojích. Změny se 
objevují v podobě drobných slůvek, ale můžou se týkat i delších celků. Písně mají milostná i 
žertovná témata, opisují rodinné vztahy, ale také zobrazují problémy, se kterými se lidé 
setkali. Jsou tak prostředkem vyjadřování emocí a hlubších citů, možná i způsobem vyrovnání 

se se situacemi v životě, nebo jimi autoři chtěli pobavit své okolí, případně to byl pro ně 

způsob, jak na situaci nezapomenout a podělit se se zkušenostmi. Celkově však jde o 

opisování života takového, jaký je, bez přikrášlování a zdlouhavého vyprávění. 
Z historického hlediska lze v písních vystopovat vliv Slovenska, jak to bylo například 

v písni č. 1 a č. 4, kde se objevují slova podobná nářečím východního Slovenska. Původ písní 

může tedy sahat až do dob, kdy docházelo k početnému stěhování Romů do České republiky, 

zejména ze Slovenské republiky, přibližně v půlce minulého století, případně i dŕív. Kulturní 

bohatství je tak nezapomenutelnou součástí národů, které si vždy při přesouvání nesou 

s sebou. 
Všech pět písní patří k písním tanečním. U čtyřech šlo o podskupinu čapáše a jedna 

píseň patřila k čardášům. Čardáše mají pomalší začátek, ale postupně se dostávají do 

rychlejšího tempa. Čapáše mají poměrně rychlé tempo hned na začátku. Pro všechny písně je 

tedy charakteristické tempové zrychlování. Dle dostupných informací se v písních objevuje 
jenom jedna či dvě sloky, to se dá odůvodnit právě dominantním postavením tance v této 
skupině. V prvních repeticích písně zaznívá zpívání, které je mnohdy následováno 
zdůrazněním rytmu v podobě havkování, ale také je v nahrávkách zřetelně slyšet bouchání 
neznámného původu či dupání, což má perkusní funkci. Práce s rytmem tedy tvoří důležitou 

část romských písní. Objevují se i synkopy, kterými se obohacuje různorodost rytmické 
složky, a také zde najdeme střídání dlouhých a krátkých tónů. Všechny písně jsou v sudém 
metru, čímž můžeme charakterizovat romské tance. 
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Ambitus písní se pohybuje kolem oktávy, ale může se objevit i větší či menší rozsah. 

Všechny vybrané písně jsou mollové, ale tento fakt nemusí být náhodný, např. ve zpěvníku 

Lavičky a Mila se nachází přes 80% mollových písní. I když nebyl k dispozici dostatek zdrojů 

pro charakteristiku písní obecně, dá se říct minimálně to, že mnohé z mollových písní patří 

mezi populární. Tento fakt lze využít i ve škole, protože mollové písně v českém folkloru 
tvoří obecně menší část než ty durové, takže pro naučení rozlišování durové a mollové 
tonality se dá inspirovat i v romské hudbě, hlavně co se týká mollových písní. Faktem je, že 

výskyt cikánské tonality se zde nepotvrdil, jenom částečně byl zaznamenán v písni č. 3. To by 

se dalo vysvětlit slovy Ševčíkové: „V 18. a 19. století se do romské hudby infiltrovaly 
alterované tóny, z čeho pramení užívání zvětšené sekundy i v cikánské durové stupnici, která 

se vnímala jako charakteristická pro jejich hudbu. Paradoxem však je, že byla převzata 

z neromské hudby a v tradičním folkloru tento rys jenom těžko nalezneme.“46 Neplatí to tedy 
jenom pro cikánskou durovou, ale i mollovou stupnici, kde se objevuje zvětšená kvarta spolu 

s velkou septimou. 
Melodie je v písních většinou vlnitá, větší skoky se zde neobjevily. Časté jsou 

chromatické posuny, které přidávají písním větší napětí a exotický nádech. Při srovnání písní 

se v různých zdrojích objevily i jemné rozdíly v melodii, proto se člověk může setkat též 
s jinými verzemi, než jsou zde uvedeny. Opět jde o známý fakt lidových písní obecně, kde se 

rozdíly netýkají jenom textové stránky. Dvojhlas se podle nahrávek někde již objevuje, ale jde 

o novější prvek v romské lidové písni. V některých nahrávkách bylo slyšet jenom nejisté 
přidání druhého hlasu v určitých místech, ale nepůsobil v nich jako pevný rys písně. Dvojhlas 

se pak objevil i v havkovacích částech písní, kde se stalo, že havkování ve dvou hlasech téměr 

splývalo, i když obecně je improvizováno. Může jít tedy o zvyk pěvců, kteří spolu zpívají 

častěji, a improvizace se stává pevným rysem písně. Havkování zde mívá rytmickou funkci, 
ale objevila se i rytmická doplnění v podobě havkování spojena s konkrétními výškovými 

posuny, jak bylo zobrazeno v notovém přepisu zvolání „i-i-i-o“ nebo podobně „hop-čip-
hopá“. Podobně se objevila zvolání, která jsou improvizována, ale stejně tak i ta, která tvoří 

již pevnou součást písně, např. v písni Andre tire kale bala zvolání „joj“. Pro zdůraznění 

delších tónů se často objevuje sekundový vzestupný glissandový příraz na mnohých místech 

v písních, který působí jako charakteristický zvyk romských pěvců. 
Harmonie v písních je poměrně bohatá, akordy se obměňují někdy již po několika 

tónech, dokonce i na každém zvlášť. Často se objevují dominantní septakordy, hlavně na 

                                                 46 Ševčíková, 68. 
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přechodech mezi různými částmi v písni, které upozorňují na určitou změnu. Doprovod 

zdůrazňuje hlavně sudou dobu. Styl této hry v tanečních písních je známý jako estám, kde se 
doplňují lichá a sudá doba v rychlém tempu. 
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4 Využití romské lidové písně v hodinách hudební výchovy 
Romská lidová píseň v sobě obsahuje velký potenciál, který lze využít i ve školním prostředí 

v hodinách hudební výchovy. Tato část práce se bude zabývat návrhy využití a práce 

s písněmi pro základní i střední školy. Dané aktivity nebudou striktně děleny do věkových 

skupin, pro které jsou vhodné, to nechávám na zvážení učitelů, protože ty složitější provedení 
může být kdykoliv zjednodušeno, a tím použito i pro mladší žáky. Cílem je zde poukázat na 

širokou škálu možností a situací, ve kterých lze písně zařadit do vyučování. Nicméně jde 

jenom o návrh, který může být libovolně rozšířen na mnohé další oblasti, přičemž poskytuje 

alespoň inspiraci pro začátek. K ukázkám využití budou použity hlavně analyzované písně 

z předchozí části. Neboť je někdy lepší jednou vidět než stokrát slyšet, v našem případě číst, 

text bude doplněn i ukázkami ve formě videa pro lepší a snadnější představu. Využití 

v hodinách záleží i na prostoru a nástrojích, které nabízí konkrétní škola či třída. Z různých 

návrhů si lze vybrat ty, které je možné v konkrétních podmínkách realizovat. Obecně však 

v praxi není potřeba mít nic víc než chuť a nadšení, které vyřeší i nedostatek místa či 

prostředků, jak už to v romské lidové tradici bývá. 
 
4.1 Pěvecké provedení písní 
První možnost jak využít romské lidové písně, je samotné zpívání. Důvod, proč bychom měli 

zpívat i písně menšin v České republice, je zřejmý – hudba spojuje národy. Člověk přes hudbu 

dokáže nalézt pochopení i obdiv toho, co je mu do té doby cizí, dokáže se vcítit a porozumět 

světu, který se někdy zdá být zvláštní a jiný. Navíc, to, co je exotické, je mnohdy pro nás 
zajímavé a svou novostí dokáže přitáhnout naši pozornost a fascinovat nás. Taková umí být i 
hudba Romů, která je rozhodně temperamentní a okouzlující.  

Zpívání těchto písní nevyžaduje speciální teoretické vědomosti, ale existují určité 

charakteristické prvky, které by měl každý znát, když chce zpívat co nejvíc autenticky. 

Prvním bodem by mohl být rozvolněný rytmus. Romské písně sice mohou být zapsány do not, 
ale jejich provedení je mnohdy odlišné. Může se stát, že i jeden pěvec je pokaždé zazpívá 

trošku jinak. Proto je lepší nedržet se pouze not, ale dohledat si co nejvíc nahrávek a udělat si 

přehled různých variací. Naštěstí současná doba zejména s využitím internetu slouží těmto 

účelům velmi prospěšně, a každý tak má přístup k mnohým nahrávkám.  
Druhým typickým prvkem je glissandový vzestupný, intervalově sekundový nástup 

zejména na zvolání jako „joj”, které se například objevuje ve třetí písni, nebo ve druhé písni 
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jako nástup slova „kaj”. Do určité výšky se tedy pěvec nedostane přímým nástupem na 

konkrétní tón, ale sklouznutím z nižšího tónu na vyšší. Tento nástup se objevuje na místech, 

kde je dané slovo či slabika ve srovnání s jinými slovy či slabikami delší.  
Dalším znakem výhradně tanečních písní je havkování, nebo pergetés. U táhlých písní 

se tento vokální styl nevyskytuje, protože jde o práci s rytmem, který v pomalých písních není 

potřeba zdůrazňovat. V tanečních písních je toto doplnění naopak velmi oblíbené, 

improvizované na různé slabiky, jako šadaj-dadaj, hojna-nejna, naj-nana. Kromě nahrazování 

textů slabikami, které nenesou žádný konkrétní význam, ale zpívají se se stejnou melodií jako 

původní text, se objevují ještě zvolání, která nekopírují melodii, ale vyplňují pauzy mezi 

zpívanými frázemi, nebo se zvolají přes zpívaný text. V písni Andro pani lampašis by tak 
mohlo zaznít na místě opakovaného slova lampašis například „dašéj, hop, hop” s uvedeným 
rytmem: 

 
 Tato zvolání nejsou melodicky důležitá, spíš jsou to rytmické výkřiky s častým 

užíváním glissand.  
K podobným výrazům patří třeba foneticky přepsané, na jednom tónu opakující se 

hopá-hop-hop, žabó-ža-hophóp-hop. Někdy se tato zvolání pohybují i melodicky, často podle 
důrazu, který si zvolání vyžaduje. Opět platí, že nejlepší způsob interpretace poskytne 

poslouchání romských písní, které nabízí bohatou škálu nejrůznějších zvuků a 

komplikovaných či méně složitých rytmů.  
Zde se nabízí zajímavá aktivita na procvičení psaných rytmických motivů. Učitel se 

může naučit několik různých havkovacích a zvolacích modelů, které budou následovat ve 

stejném metru. Metrum může být zdůrazněno dupáním či tleskáním, případně i hrou na 

kachon47. Do stále znějícího metra učitel postupně přednese jeden havkovací model na čtyři 

doby, který žáci hned zopakují na další čtyři doby. Poté učitel přidává další a další rytmické 

modely, které jsou vždy imitovány třídou. Když učitel uslyší, že určitý model dělá žákům 

                                                 47 Kachon nebo cajon, perkusní hudební nástroj. 
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problém, může ho kdykoliv zopakovat hned za sebou, nebo se k němu může vrátit po dalších 

úryvcích. Tato aktivita pokračuje dál tak, že tyto či jiné rytmické modely žáci dostanou 

napsané v notách na ústřižcích a jejich úkolem je seřadit je podle toho, jak havkování učitel 

přednese za sebou (viz přílohu VI a audio přílohu 1, 2). Žáci mohou pracovat samostatně i ve 

skupinách. Ještě vyšší formou učení či opakování pro žáky je zkusit si napsat samostatně 

rytmické modely do not podle toho, co uslyší, vždy na čtyři doby. Protože jde o nejtěžší úkol, 
měl by se objevit jako poslední. Zároveň je důležité, aby mu předcházely zmíněné aktivity, 

protože žáci už budou mít představu, co se od nich vyžaduje, a budou s motivy seznámeni. Po 

daných činnostech může následovat ještě praktické procvičení havkování ve formě 

improvizace. Kombinací daných modelů ale i vlastních nápadů můžou vzniknout velmi 

zajímavé formy havkování. Pracovat se dá v kruhu s celou třídou, kde do znějící písně, vždy 

na poslední čtyři doby fráze, vstoupí jeden žák se svým připraveným motivem a postupně se 

vystřídají všichni. Na začátek je potřeba ověřit si, jestli každý žák ví, kdy má do písně 

vstoupit. Ideální je píseň, kde se dá pravidelně vstupovat po čtyřech dobách, jako Andro pani 
lampašis, tedy čtyřdobý model je využit v každé frázi v repetici slov, naznačeno podtržením: 
 
Andro pani lampašis, lampašis 
mro pirano beťaris, beťaris 
[: Cinav leske lolo gad, lolo gad, ej  
kaj te phirel sako rat, sako rat. :] 
 

Také je možné využít písně č. 2, 3, 4 a 5, ale jenom v případě, že tyto písně žáci už 

důvěrně znají, jinak by mohla doporučená místa pro havkování způsobovat chaos. Je totiž 

vhodné využít tyto modely tam, kde jsou pauzy nebo delší zvolání, avšak ty se neobjevují 

zcela pravidelně. V písni Solacharďom mra romňake by byla vhodná místa: 
 
kaj paľenka na pijava, 
a 
le čhavendar na bajinďom, 
 
V další písni Andre tire kale bala jsou doporučeny: 
 
Andre tire kale bala 
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somnakuňi kangľi dava. 
[: Joj, andre tire kale bala 
somnakuňi kangľi dava. :] 
 
a v další uvedené taneční písni Kilos bandurki: 
 
kilos mas pre zumin, :]  
[: a me tuha na dživava 
a me tuha na sovava, 
jaj, dari dari daj, na kamel tut miri daj. :]  
 
Poslední píseň, Nane oda lavutaris, může být využita následovně: 
 
kaj mri giľi te bašavel. 
a 
bo jov lačho lavutaris. :] 
 

V některých případech se havkování s textem překrývají, což je však běžná záležitost. 

Žák se tím nesmí nechat vyvézt z míry, a i když celá třída bude zpívat původní text, na 

správné místo se havkování určitě hodí. Podtržením jsou naznačena možná místa, kam se 

dané čtyřdobé modely vejdou a vyniknou. Jak bylo ovšem zmíněno, je možné užít havkování i 

v celé písni místo textu. Tato zábavná forma může být využita celou třídou najednou na závěr 

celé aktivity.  
Jak je vidět, havkování může sloužit k procvičení artikulace a rozcvičení mimických 

svalů, což je potřebné pro další zpívání. Dá se tedy využít i u rozezpívání jako jedno 

z doplňujících cvičení, zejména havkovací modely, které jsou rytmicky náročnější a vyžadují 

rychlou artikulaci.  
 

4.2 Hudební provedení písní 
V této práci jsou romské písně děleny na dvě skupiny dle funkce písní, a to na písně určené 

k poslechu a písně určené k tanci, neboli rytmické písně. Toto dělení je převzato od Veroniky 

Ševčíkové. Vojtěch Lavička a Ladislav Milo ve svém zpěvníku oddělují čardáše od tanečních 
písní, zatímco Ševčíková vnímá čardáše jako podskupinu tanečních písní spolu s čapáši. Podle 
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písní, které uvádí tito dva autoři ve zpěvníku lze říct, že pro ně jsou taneční písně to, co pro 

Ševčíkovou čapáše. Ve zpěvníku zvolili jako doprovodný hudební nástroj kytaru, kterou lze 
snadno využít také v hodinách hudební výchovy. K popisu písní přidali i doporučení, jak je 

možné tyto písně doprovázet: „Pokud jde o čardáš, hrajte při první sloce vždy každou čtvrtku, 

při sloce další každou sudou osminu. Taneční písně, jejichž vznik je mladšího data než 

čardáše a dnes je hrají jak cimbálové muziky, tak i různá moderní hudební uskupení, hrajte 

v doprovodu velmi svižně každou sudou osminu. Táhlé písně, (...) hrajte rozloženě, s klenutými 
korunami.”48 Hraní sudých osmin je to samé jako už zmíněný styl „estám,“ ovšem kytara 

pokrývá jen to, co běžně hraje kontráš. Pro tradiční ráz písně a harmonický doprovod to však 

stačí. 
Dnešní hudební vybavení tříd obecně už neobsahuje jenom kytaru, ale mnoho dalších 

využitelných nástrojů. Zde však mnohé z nich nejsou tak důležité. Romská hudba využívá 

často jako hudební nástroj cokoliv, co dokáže vydávat zvuk, a jeden z nejoblíbenějších 

nástrojů je lidské tělo. Čapáš ve folkloru totiž neznačí jenom typ taneční písně, ale i konkrétní 

typ tance, a to právě s využitím hry na tělo. Jde o dominantu mužských tanců, kde se využívá 

dupání, tleskání a také bouchání po stehnech, lýtkách či kotnících a celé oblasti dolních 

končetin, objevuje se i využití oblasti hrudníku a velmi časté je luskání prsty. Taneční čapáše 

v romském podání jsou skutečnou podívanou s neuvěřitelnou rychlostí tleskání po všech 

částech těla. Divák mnohdy ani nestíhá pohledem vnímat změny, kdyby nebylo slyšet 

konkrétní údery. Ve školním prostředí se těmito konkrétními prvky lze inspirovat i na 
jednoduché úrovni, takže základní kroky zvládnou i žáci mladšího věku.  

První prvek, který lze využít v každé taneční písni, je luskání na každou osminovou 

dobu ve čtyřčtvrťovém taktu střídavě pravou a levou rukou. Tento zvuk je pro doprovod 
romských písní snad ještě charakteričtější, než je obyčejné tleskání dlaní. 

Další možností je střídavé dupání jednou nohou na liché doby a tleskání na sudé. 
Dupání vydává hlubší zvuk než tleskání, takže se tímto stylem napodobuje hra tónově nižšího 

kontrabasu, který hraje na liché doby, a vyšší kontry, která doplňuje sudou dobu.  
Podobný zvuk vydává kombinace úderu dlaní na hrudník přibližně v oblasti pod 

klíčními kostmi a následné tlesknutí do druhé dlaně, ne však klasicky dlaněmi k sobě. Když se 

bouchá do hrudníku pravou dlaní, levá ruka je nastavena asi třicet centimetrů před hrudníkem 

otočena dlaní k hrudníku. Po úderu pravá ruka tleskne do levé, ale neotočí se, zůstane tedy 

                                                 48 Lavička, Milo; 3. 



49  

otočena dlaní k hrudníku stejně jako levá dlaň. Tleská se tedy vnější části pravé ruky o levou 
dlaň střídavě s úderem na hrudník (video příloha 1).  

O stupeň složitější je prvek, který se skládá z tlesknutí, úderu dlaněmi podobným jako 

v předchozí aktivitě, úderu na loket, stehno a úderu dlaní na pusu, což vydává specifický 
explosivní zvuk. Prvek obsahuje dvě trojice tlesknutí zakončené samostatným tlesknutím, po 

nichž následuje úder na pusu střídavě s tlesknutím na stehno a dvakrát se to zopakuje. Tato 
kombinace je na osm dob, takže běžně zasahuje do dvou taktů. První čtyři doby se skládají ze 
zmíněných trojic, které se jeví být triolami, protože těžkou dobou se stává první tlesknutí ze 

tří. Ve skutečnosti však lze první takt rozdělit na osm osminových not, z kterých první tři tvoří 

trojici, další tři také, předposlední je samostatné tlesknutí a osmá doba je pauza.  
První tlesknutí je seshora pravou dlaní o spodní levou dlaň, po kterém se pravá ruka 

plynule dostane pod úroveň levé ruky. Zároveň se levá ruka hned po tlesknutí otočí dlaní 

k pravé ruce, která je pod ní. Druhé tlesknutí nastane zdvihem pravé ruky, která trefí levou 
dlaň vnější stranou a opět projde pravá ruka výš, zároveň se však levá dlaň blíží k pravému 

lokti, který trefí na třetí dobu. Čtvrtá, pátá a šestá doba je zopakováním prvních tří dob, takže 

hned po úderu do lokte se znova tleskne pravou dlaní seshora o levou spodní. Sedmá doba je 
stejná jako první a čtvrtá, ale pravá ruka neprojde dolů, jenom zůstane spojena s levou i na 

osmou dobu. Druhá část kombinace se skládá z úderu na ústa pravou dlaní na první 

osminovou dobu, po nějž následuje tlesknutí levou rukou o levé stehno na druhou dobu, kde 

zůstane dlaň i během třetí doby. Čtvrtá doba je opět stejný úder na ústa, pátá levou rukou 

tlesknutí na stehno a u šesté doby dlaň zůstává opět stát, takže se zopakuje předchozí cyklus. 
Sedmá doba je úder na pusu a osmá doba je pauza. Tato celá kombinace s první a druhou částí 

se může po sobě opakovat libovolně krát (video příloha 2). 
Úder na ústa zní, jak má, když se ústa otevřou jako při výslovnosti „o,“ ale se 

zpevněnými rty a s více otevřenou dolní čelistí. Pravá ruka v oblasti spojených prstů, která se 

pusy dotkne, musí být svižná a zároveň pevná. Požadovaný zvuk by měl znít jako vyndávání 

korkového špuntu z láhvi. Zvuk se dá nacvičit po několika úderech, takže je dobré se ho učit 

zvlášť, například ještě před vysvětlením celé rytmické kombinace, aby se pak nezdržovalo 

učení celého prvku (video příloha 3). 
Všechny tyto rytmické prvky lze libovolně užít v jakékoliv taneční písni. Romským 

písním dodávají specifický charakter a ve spojení s havkováním jsou mnohdy jediným 
doprovodem, který se v písni objevuje, když není po ruce harmonický hudební nástroj. Tato 
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absence však přinesla inspirativní rytmické kreace, ze kterých se, jak je vidět, lze mnohému 

poměrně snadno naučit. 
 

4.3 Hudebně-pohybové aktivity 
Kromě hry na tělo, která se dá provádět i na místě bez většího pohybu celým tělem, lze 

v hodinách využít i jednoduchých kroků a vnést tak do třídy i taneční prvky. Kroky se 
většinou dělí na mužské a ženské, přičemž mužské zdůrazňují zejména rytmus a jsou 
výraznější. Ženské tance jsou spíš ozdobou mužských, kroky jsou menší, decentnější a 

jemnější. Párových tanců se v romské kultuře moc nevyskytuje, tanečníci většinou tančí bez 

držení partnerek, ale může se vyskytnout vzájemné doplňování, třeba tančení proti sobě. 

Sjednocené tančení více tanečníků je dominantou tanečních souborů, ale v běžné praxi jde o 

nahodilé a improvizované kombinace různých kroků a prvků, které tanečník v dané chvíli 

použije, nebo přímo vyjádří to, co cítí v hudbě.  
Ve školní praxi se mohou mužským prvkům učit i děvčata, protože jde o kroky, které 

zlepšují rytmické cítění a vnímání různých částí těla po hudební stránce. Mnohdy jsou tyto 

kroky pro žáky výzvou ke sladění různých končetin a zároveň se musí poprat s dodržením 

stanoveného rytmu. Lze je tedy vnímat jako hru, která žáky dokáže nadchnout a motivovat. 

V případě nácviku taneční choreografie je však vhodné učit dané kroky děvčata a kluky 

odděleně. 
Inspirací těchto kroků byl taneční tábor ve Východné na Slovensku, Rozhýb kosti, kde 

mezi lektory byli i manželé István Kis a Erika Demeter Kis pocházející z Maďarska. Měli na 

starosti umělecké vedení romských tanců z Transylvánie, tedy části dnešního Rumunska. Tyto 

prvky pochází z oblasti Szászcsávás, ale rozhodně se dají využít v romských tancích i v České 

republice. Romské tance obecně nemají hlubší dělení podle geografických oblastí, takže 

mnohé mohou být rozšířeny i v blízkých oblastech. 
Pro začátek je důležité říct, jaký má být postoj tanečníků a co platí obecně u všech 

kroků. Každý musí být narovnaný, hlavu držet vzhůru a ruce mít poměrně volné, ne křečovitě 

napjaté. Pro ženy platí menší a decentnější kroky než pro muže, takže jakýkoliv, i stejný krok 
by měl vypadat u mužů výrazněji a dominantněji. Ženy jsou u tančení stejně rychlé a svižné, 
zároveň však zůstávají ozdobou a půvabnějším doplňkem mužů. U každého kroku je dobré ho 

cvičit pomaleji a ukázat ho jak zrcadlovitě k žákům, tak i zády k nim, tedy z obou stran, 
protože žákům může vyhovovat různý úhel pohledu. Každý prvek je pro začátek vhodné 



51  

doplnit alespoň jednoduchými slovy, např. „raz-dva-tři-á“, aby si je žáci mohli lépe představit 

a vnímat oddělené pohyby.  
První krok tančí dívky i kluci, každý však trochu jinak. Jde o pohyb na tři kroky, 

přičemž se pohybuje po směru a jemně do stran. U žen se první vykročení začíná pravou 

nohou do pravé strany, přibližně na celé chodidlo. Následně ho zezadu kříží levá noha na 

špičce, a poslední krok udělá pravá noha opět do pravé strany, která však s dopadem péruje 
(dělá pohup), přičemž levá noha zůstává pokrčením v koleně jemně nad zemí; kolena jsou 

však blízko u sebe. Takhle zůstanou chvilku čekat na čtvrtou dobu. Stejný pohyb následuje i 
do levé strany, vykračuje však levá noha. Pohyb není jenom kráčením, ale spíše jemným 
během. Tímto krokem je možné pohybovat se různě kolem partnera či jiných tanečníků. 
Obohacením tohoto prvku je využití také ručního rytmu, který již byl zmíněn, tedy střídání 

úderu na hruď a tlesknutí o dlaň. Provedení kroků do jedné strany je na čtyři doby, takže ruční 

rytmus zazní dvakrát (viz video přílohu 4). U mužů se začíná také pravou nohou na tři kroky, 

ale první vykročení je na patě, levá noha jemným pohybem kříží zezadu pravou, a pravá 
nakonec dokročí za levou, zatímco levá se ve stejném okamžiku zvedne jako příprava na 

shodný krok do levé strany. Tyto kroky je možné doplnit buď luskáním prsty, nebo čapášem, 

který začíná bouchnutím pravé dlaně o hruď a střídá se s úderem levé dlaně o levé stehno 

(video příloha 5a, 5b). 
Další prvek je opět pro všechny. Zde se jedná o kráčení do stran, ale důležité je i 

natočení celého těla do dané strany. První krok vychází pravou nohou do pravé strany 
s natočením celého těla, následuje obyčejný krok levou nohou, a na třetí dobu pravá noha 

přikročí k levé, zároveň se však postupně i na čtvrtou dobu směr celého těla otáčí na druhou 
stranu, tedy do leva, zatímco chodidla jsou u sebe. Pak se to samé provede na levou stranu, 
vykročením levé nohy. Mohou se také zapojit ruce luskáním prsty na každou osminovou 
dobu, střídavě pravou a levou rukou. U žen je možné též luskat jenom jednou rukou na 
čtvrťové doby a druhou si držet sukni. Tímto prvkem se můžou pohybovat tanečníci i proti 

sobě, oba vycházející do pravé strany (video příloha 6a, 6b). 
 Posledním ze společných opsaných kroků pro muže a ženy je prvek, který se tančí 

proti sobě v páru. Pohyb směřuje dopředu a zpět, přičemž je několik variací, které se dají 

využít. Jedna z možností jak směrovat dopředu, tj. v páru k sobě, jsou „zdupy“, tedy tři 

seskočení obou nohou spolu směrem dopředu (viz video příloha 7). Dupnutí je výrazné, aby 
bylo dostatečně slyšet, hlavně u kluků. Není však jedno, kdy tato zdupnutí proběhnou, protože 

mají přesný rytmus: 
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Zdupy jsou společnou možností jak směrovat dopředu, ale je ještě jedna pro každé 

pohlaví různá. Mužská varianta užívá údery na nohy, tzv. čapáše. Rytmus úderů zůstává 

stejný jako předtím. Každý úder se skládá z tlesknutí pravou rukou o předsunutou jemně 

pokrčenou pravou nohu v oblasti mezi kotníkem a kolenem, ale z boční vnitřní strany. 
Souběžně tleskne levá ruka levou nohu nad kolenem, takže zazní dvojité tlesknutí o nohy. 
Prvkem se muži také pohybují vpřed, takže po každém tlesknutí vysunutá pravá noha dopadne 

o kousek dál než předtím a levá za ní dokročí. Tyto dva kroky rytmicky vyplní dvě osminové 

doby, které se nacházejí mezi tlesknutími. Třetí tlesknutí zůstává na dvě osminové doby 
(video příloha 8a, 8b). Ženská varianta využívá krok, který byl zde již popsán a znázorněn 

ve video příloze 4. Ruce však nedělají rytmické tleskání, ale spíš si hrají se sukní, případně 

luskají prsty. Tento krok vyjde na čtyři doby dvakrát, tedy jednou se vykročí pravou a jednou 
levou nohou.  

Jak bylo zmíněno, tyto tři kombinace, tj. společná, mužská a ženská, jsou možnosti 

pohybu dopředu, ale prvek obsahuje ještě variace couvání v páru. Zde už společná možnost 

pro obě pohlaví není, ale existuje jedna mužská a víc ženských variací. Prvkem, jakým může 

couvat kluk, jsou obyčejné čtyři kroky. Začíná pravá noha, protože ta zůstává 

z předcházejícího pohybu vpřed nad zemí. Po kroku dozadu následuje klasické tlesknutí, pak 
krok levou nohou a tlesknutí a nakonec třetí krok následován dvěma tlesknutími, přičemž 

druhý tlesk je doprovázen přinožením levé nohy k pravé. Všechny tyto kroky a tlesknutí se 

počítají na osminy, takže osmá doba zůstane bez vyplnění (video příloha 7 nebo 8a, 8b). První 
ženská kombinace couvání obsahuje čtyři předsunuté kroky. Pravá noha vykročí dozadu, 
zatímco levá se jenom vytočí patou dovnitř. Celé chodidlo však zůstává na zemi, takže noha 
jenom klouže po zemi. Pak udělá krok dozadu zase levá noha, a pravá se vytočí opět patou 

dovnitř. Tyto kroky se dělají na každou čtvrťovou dobu, takže v jednom celku se objeví čtyři 
(video příloha 9). Další možnost couvání je podobná, akorát se kroky střídají rychleji. Vykročí 

se opět pravou nohou dozadu, přičemž levá souběžně klouzne na místě patou dovnitř, na další 

osminovou dobu se přinoží levá noha k pravé a další krok je opět vykročením pravou nohou 

dozadu. Tyto kroky proběhnou na první tři osminové doby, na čtvrtou se zůstane stát. Pak se 

kombinace ještě dokončí stejnými kroky, ale teď vykročením levou nohou, opět na další tři 
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osminové doby a čtvrtá zůstává bez pohybu (video příloha 10). Poslední ženská varianta 

couvání, která bude popsána, je prací také se sukní, která je součástí ženského romského 

lidového oblečení. Tento krok opět naváže na jakýkoliv krok, kterým se šlo vpřed ze zvednuté 
pravé nohy, avšak předchozí kombinace dopředu na osm osminových dob bude zkrácena o 
dvě poslední osminy. Kdyby se například dopředu pohybovalo „zdupy“, jako ve 
video příloze 7, tak třetí zdup už nezazní a místo něho se již zvedne pravá noha, která je 

začátkem tohoto dalšího prvku. Pravá noha obloukem obejde levou nohu dozadu, zatímco 
levá důrazně zapéruje s jemným dupnutím. Tento oblouk se počítá na dvě osminové doby, 

které jsou následovány přešlápnutím na pravou nohu a následně levou, která je před ní. Oba 

tyto krůčky jsou na osminové doby. Za nimi následuje opět jemné dupnutí s pérováním na 
pravou nohu, přičemž se teď zvedá levá noha a obloukem obchází pravou nohu dozadu. 
Následuje opět přešlápnutí na levou a pravou nohu, k tomu ještě poslední přešlápnutí na levou 
nohu jako zakončení této kombinace (video příloha 11). 

Další prvek, který opět využívá čapáše, je ryze mužský. Začíná tleskem, po kterém se 

zvedne pravá noha ohnuta v kolenu, pričemž spodní část nohy od kolena dolů směřuje do 
pravé strany. Levá ruka tleskne na pravé stehno, zatímco pravá ruka tleskne o pravý kotník. 
Tato tlesknutí následují jemně po sobě, ne zároveň. I když se zvedá pravá noha, nejdřív se 

kráčí do levé strany, takže po tlesknutích na pravé noze následuje krok pravou nohou do levé 

strany souběžně s tleskem, pak další tlesk a nakonec přinožení levé nohy k pravé, opět 

souběžně s tleskem. Toto se zopakuje i do pravé strany, takže se zvedá levá noha, ale kráčí se 

vpravo. Potom prvek pokračuje zakončením na střed, tedy se nekráčí, ale zůstane se stát na 

místě. První je tlesk, pak úder na stehno pravou rukou, pak levou rukou, následuje opět tlesk, 
úder na pravé lýtko, levé lýtko, opět tlesk, osminová pauza a zakončení úderem na špičky 

nohou. Rytmicky to vychází následovně, také se dá řídit video přílohou (video 
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příloha 12a, 12b): 
Na závěr budou ještě popsány čistě ženské kroky. První z nich tvoří pohyb na 

špičkách, přičemž se vytáčí paty. Na špičkách se začne se zvednutím pat do pravé strany, pak 

do levé a na třetí a čtvrtou osminovou dobu se paty položí na zem opět do pravé strany a 

zároveň se udělá pohup v kolenou, tedy pérování. Důležité je, že se tělo vytáčí do stran jenom 

ve spodní částí s boky, ale vrchní část se drží nasměrována na střed. Jemným obohacením 
tohoto prvku je ještě ohnutí nohy v kolenu vždy u třetího vytočení tak, že když se končí na 

pravou stranu, ohne se levá noha zanožením za pravou nohu s jemným zvednutím nahoru 
(video příloha 13). 

Další prvek využívá náskok na pravou nohu, přičemž levá ji kříží zezadu. Další krok 

udělá levá noha dozadu a na pravé se zvedne špička tak, že na zemi zůstane jenom pata. Tyto 
dva kroky se počítají na dvě čtvrťové doby, po nich následuje krok pravou nohou dozadu za 
levou a pak přešlápnutí na levou a následně pravou nohu. Tyto tři kroky jsou rychlejší, každý 
je na osminovou dobu a na poslední osminovou dobu se jenom zastaví a počká se na nástup 

opět od začátku, tentokrát na levou nohu (video příloha 14).  
Poslední taneční prvek je ozdobou ženského tance, protože obsahuje točení. Lze ho 

zařadit po jakémkoliv jiném prvku. Začne se naskočením pravé nohy přes levou s pokrčením 

v kolenou, jemným zpomalením a pak následným dotočením do levé strany, které může 

pokračovat libovolně dlouho (video příloha 15). 
Všechny tyto kroky jsou možnostmi, které se dají různě kombinovat, propojovat, 

opakovat či měnit. Pořád platí, že tance jsou improvizovány, takže po naučení těchto či 

dalších kroků si lze kombinace volně vymýšlet. Improvizovat se dá i v páru bez držení, jenom 

stojmo proti sobě, kdy si muž i žena tančí své kombinace, zároveň se pořád vzájemně sledují a 
případně se doplňují či chvílemi sladí. Ve školní praxi je však možné vymyslet pevné 

kombinace pro začátek, aby se je mohli žáci učit všichni najednou a zároveň měli pocit 

celistvosti, protože osamocené kroky či prvky jsou mnohdy horší pro zapamatování.  
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5 Příklad možnosti práce s romskou písní 
Názorným příkladem jak může fungovat propojení mezi romskou kulturou a Neromy je dnes 
již čtyřletá spolupráce České filharmonie s Idou Kelarovou, zpěvačkou, herečkou i 

sbormistryní v jednom, a dětmi z asi čtyřiceti různých míst v České a Slovenské republice. 

Každoročně organizují několik společných setkání spojených se závěrečnými koncerty, které 
se konají v Praze, ale i na různých jiných místech, třeba i přímo ve vyloučených lokalitách. 

Největším každoročním setkáním je letní tábor Romano drom (Romská cesta) pro přibližně 60 

romských dětí, které se dva týdny věnují zpěvu a tanci. Mnohé z nich své etnické kořeny už 

neznají, a tato cesta je prvním místem, kde je naplno prožijí. Zástupci z filharmonie a tým Idy 
Kelarové jezdí také s workshopy přímo za dětmi. Nejde o čistě tradiční romské lidové písně, 

ale stylizací se písně upravují pro celý sbor a orchestr. Romské písně se pořád vyvíjí a skládají 

se i nové, které nezní o nic uměleji nebo novodoběji než staré, tradiční písně. Na tomto 

projektu se podílí i pan Desiderius Dužda, odborník na romskou kulturu, který vybírá i skládá 
písně určeny pro další práci se sborem a orchestrem. S romskými dětmi pak na koncertech 

spolupracují i neromské sbory. Tato spolupráce stojí bohužel kvůli předsudkům hodně 

námahy, protože přesvědčit Neromy, aby se podíleli na projektu s Romy, je občas zdlouhavé. 
Zpětné ohlasy dětí, které se nakonec na projektu podílí, jsou však rozhodně pozitivní, a ze 

setkání často odchází obohacené nejenom o temperamentní kulturní zážitek, ale i o nová 

přátelství.  
Za inspirativní se dá považovat nejenom inovativní spolupráce filharmonie a 

romského sboru, ale i konkrétní přístup a práce s dětmi. U jedné mé návštěvy na workshopu 

ve Vsetíně se taneční lektor věnoval rytmickým kombinacím a hře na tělo, které prakticky 

doplňoval rytmickými slabikami pro lepší zapamatovatelnost. Díky této slovní pomůcce se do 

doplňující choreografie v rámci pěveckého vystoupení vnesl řád a pouhé kroky se staly 

smysluplnými kombinacemi. Šlo o jednoduché zvolání typu taka-taka-taka, kde každá slabika 
symbolizovala jeden pohyb. Tímto přístupem se dá rozhodně doplnit i nácvik jakékoliv jiné 

taneční romské písně, se kterou se žáci potkají ve školním či jiném prostředí. Obdivuhodná 

byla také disciplína, která potvrzovala, že dobrá kázeň je nevyhnutelnou součástí úspěšné 

práce.  
Jak je vidět, romské písně mají v sobě potenciál jak v oblasti lidové hudby, tak i ve 

vážné hudbě. Proto je i jejich využití ve škole na místě a rozhodně stojí za vyzkoušení písně 
zapojovat do hodin hudební výchovy. 
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Závěr 
V první kapitole své práce jsem podle dostupných zdrojů shrnula historický přehled putování 

romského etnika z Indie až na území Čech a Moravy, přičemž jsem kladla důraz na hudbu, 

kterou si s sebou Romové přinesli. Jak je vidět, už v pradávné historii se našlo mnoho zmínek 
o romské hudbě a šikovnosti romských hudebníků. Toto povědomí se zachovalo dodnes, 

avšak soudobé výzkumy dokládají, že většinová společnost romskou hudbu moc nezná. 
Do první části práce jsem proto zařadila obecné informace, které mohou lidem přiblížit 
romské etnikum jako takové. Dále jsem do své práce zařadila pět konkrétních písní jako malý 
vzorek hudebních klenotů, které tato hudba nabízí.  

V dalších dvou kapitolách jsem se věnovala analýze písní po hudební i textové stránce 
a následné aplikaci do hodin hudební výchovy. Písně jsem přiblížila pro pedagogy a další 

zájemce o tuto problematiku tak, aby si je dokázali zazpívat a porozumět jim v co 
nejautentičtější podobě. Kromě not by tomu mohl pomoci i překlad a průvodní text, 
harmonický doprovod, detailně rozpracovaný návrh havkování, rytmické variace a taneční 

kroky jak v teoretickém popisu, tak i praktických ukázkách. Jednotlivé návrhy cvičení jsem 
psala s cílem inspirovat všechny učitele, kteří projeví zájem o dané téma tak, aby hned po 
přečtení této práce mohli v hodinách využít jakékoliv cvičení bez nutných zdlouhavých 

příprav. Možností práce s romskou písní je skutečně mnoho a určitě se zde neobjevily ani 
zdaleka všechny. Mým hlavním cílem však bylo pomoci udělat první krok všem, kteří se 
s touto hudbou nesetkali nebo neměli zatím odvahu se do ní pouštět. Cvičení a písně jsem 
uvedla i s doprovodným notovým, audio a audiovizuálním materiálem, kterého je možné se 

držet pevně, nebo jej lze obohacovat i svými návrhy. V praktické části nabízím možnosti 

inspirace v pěvecké, hudební i pohybové oblasti, takže se tyto návrhy dají využít komplexně. 
Romská kultura se ve školách jako vzor uvádí málokdy, proto jsem se v této práci 

snažila poukázat právě na pozitivní možnosti inspirace romskou písní. To, jestli se tato cesta 
otevře i dál a přiměje další nadšence k hlubšímu zájmu, ponechávám na každém jednotlivci. 
Rozhodně lze v mé práci nalézt mnoho pozitivního obohacení, například rozvoj rytmického 

cítění, perkusní doplňování písní hlasem, cvičení na koordinaci částí lidského těla, hru na tělo, 

samotný rozvoj hlasových dovedností a cítění mollové tonality, glissandové nástupy a mnoho 

dalšího. Věřím, že i přes hudbu se dokáže vyvinout pozitivnější vnímání tohoto etnika a lepší 

porozumění jejich životu, protože jejich hudba dokáže rozproudit krev v žilách snad každému. 

I toto nadšení může pak pomoci žákům osobněji vnímat problematiku menšin a zajímat se o 
Romy v pozitivnějším světle.  
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Sama jsem si na praxi ve škole vyzkoušela některá cvičení. Bylo velmi milé slyšet 

naučené rytmy o přestávce za zavřenými dveřmi. Z toho soudím, že žáky romská hudba 
rozhodně nadchla. Není divu, romské písně a jejich obohacení v podobě hudby, rytmických 

doplňků a tance skutečně jsou skutečně specifické, exotické a chytlavé.  
Věřím, že získané vědomosti i praktické dovednosti z mé práce najdou své 

obdivovatele, a díky tomu se romským písním dostane aspoň trošku víc pozornosti, které si 

rozhodně zaslouží. I oblast hudební výchovy tak může přispívat k lepšímu chápání 

multikulturalismu a pomáhat vzájemné toleranci mezi obyvatelstvem.  
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