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Umelecká hodnota tradičného a štylizovaného ľudového tanca 

 

Lenka HARVANOVÁ 

 

Úvod 

 Využila som šancu a aj ja som sa zaradila medzi tých ktorí dostali priestor na to aby využili 

šancu odovzdať vlastné posolstvo tým, ktorí prejavili záujem a zúčastnili sa konferencie.  

Prostredníctvom mojej témy sa Vám budem snažiť priblížiť kúsok z môjho sveta.  

Mala som to šťastie že vďaka pozorovaciemu talentu mojich rodičov, ktorí ma za ruku 

priviedli do folklórneho súboru si kedykoľvek môžem vychutnať atmosféru tanečnej sály. 

Počas pôsobenia vo folklórnom súbore som prešla mnohými stupňami tanečnej prípravy no 

rôznorodosť interpretácií ľudového tanca som začala registrovať až v posledných rokoch 

pôsobenia. Do určitej doby bol folklórny tanec pre mňa iba druh pohybu ktorý pozostával z 

pravidelných tréningov tri krát do týždňa. Žila som tým že tréning pre mňa znamenal priestor 

pre zveľadenie pohybu, raz do týždňa klasický tanec, okrem iného tanečná technika, učenie sa 

tanečných motívov pred zrkadlom a samotné interpretovanie motívov v tanci, ktoré sú určené 

choreografom. Celé pôsobenie vo folklórnom súbore bolo pre mňa zatancovanie niečoho čo 

som sa za určitý čas naučila. Postupom času som si začala uvedomovať že tanec nie je len to 

čo mi choreograf nadiktuje ale niečo s čím sa musím stotožniť, na to som si musela uvedomiť 

že aj ten choreograf je len človek ktorý sa niečím musel inšpirovať to niečo je práve tradičný 

ľudový tanec. Donedávna takto ľudová tanec prezentovali mnohé folklórne súbory ktoré 

ľudový tanec interpretovali ako súbor tanečných motívov ktoré sú dané pre určitú 

choreografiu a musia zapôsobiť na diváka. Približne pred šiestimi rokmi som začala vnímať 

vzrast záujmu o tradičné ľudové nahrávky. Ja osobne si myslím že naštudovanie tradičného 

tanca dá samotným tvorcom ale aj interpretom veľmi veľa, v prvom rade spôsobí to, že 

naštudovanie tancov z určitého regiónu rôznymi spôsobmi bude vyzerať inak. Chcem tým 

povedať hlavne to, že ho obohatí o rôzne tanečné prvky.  

Pár rokov dozadu to vo folklórnych súboroch vyzeralo tak, že tance regiónov boli čitateľné a 

jednoznačné. Jednoducho rozdiel v interpretácii tanca z určitého regiónu medzi viacerými 

folklórnymi súbormi bol možno ten, že sa odlišovali v melódiách ale tanečné motívy boli 

väčšinou veľmi podobné, len sa striedalo ich poradie. Týmto nechcem dehonestovať vtedajší 

prístup, len chcem poukázať na to že ako náhle choreografi a vedúci folklórnych súborov 

začali mať prístup k tradičným nahrávkam, zistili že môžu práve svoju interpretáciu odlíšiť a 
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zároveň tým čím ďalej tým viac obohacovať folklór ako taký. Ale napriek použitiu a 

inšpirovaniu sa tradičným folklórom tance ostávajú štylizované. Mojou témou by som Vám 

chcela priblížiť ľudový tanec z pozície tanečnice, zároveň priaznivca ľudového tanca ale aj 

diváka. Pokúsim sa priblížiť nie len ľudový tanec, ale poukázať aj na rozdiel medzi tradičným 

a štylizovaným ľudovým tancom a pri tom zachovať fakt že oba majú svoju umeleckú 

hodnotu. Na to je potrebné bližšie charakterizovať pojmy štylizovaný a tradičný ľudový tanec.  

 

1. Slovenský folklór, ľudový tanec a jeho vznik 

 

Na to aby som sa Vám aspoň trochu pokúsila priblížiť moju problematiku je potrebné 

ozrejmiť si tieto fakty : 

 

Výraz folklór vznikol spojením anglických slov folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti). 

Pôvodný význam slova – „to, čo ľud vie“. .  

V minulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov vytvárala, žila podstatná časť národa 

na vidieku. Preto sa ľudové tance viažu prevažne k vidieckym vrstvám obyvateľstva 

(roľníkom, pastierom, drevorubačom, baníkom. . . )  

 

Na utváranie hudobného a tanečného prejavu malo vplyv viac činiteľov: charakter krajiny, 

prevládajúci spôsob obživy, vzdialenosť od hlavných miest, ustálené zvyklosti vnútri menších 

a väčších skupín, rodov, osád, sťahovanie obyvateľstva, zvyky a požiadavky panstva a mnohé 

iné skutočnosti; v neposlednom rade aj prejav výrazne nadaných jedincov, osobností – 

tvorcov z ľudu.  

 

Údaje o nich začínajú v 6. storočí a týkajú sa rôznych slovanských vetiev. Pri mnohých 

slávnostiach starých Slovanov sa uplatňovali obradné i zábavné tance. V počiatkoch 

kresťanstva sa stretávame s odmietavým postojom duchovných k tancom ako pozostatkom 

pohanských čias. Niektoré však v základe pretrvali až do dnešných dní (napr. v Rusku - plesy, 

u Poliakov – sobotky, ktoré sa neraz končili divokým tancom; či u nás – jánske slávnosti).  

 

Ľudové tance sprevádzali svojich nositeľov doslova celým životom. Už príchod malého 

občana sa oslavoval párovým tancom za spevu a hry na harmonike. Pretože na krštení mali 

početnú prevahu ženy, neboli zriedkavé ani kolesové tance, či sólový tanec baby s varechou.  
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Z chlapca sa stal mládenec so všetkými právami a povinnosťami slávnostným prijatím. Z práv 

boli najdôležitejšie: možnosť chodiť beztrestne do krčmy, na zálety a tanečné zábavy. Prijatý 

nováčik musel preto ukázať i svoje tanečné schopnosti. Toto volanie za parobka, ako sa to 

nazývalo, poznali v obmenách na celom Slovensku.  

 

Kalendárny rok sa začínal chodením parobkov s trojkráľovou hviezdou. Táto forma koledy a 

divadla sa líši podľa krajov, no základnou zložkou je vždy tanečná chôdza a spev.  

 

Fašiangy sú aj v dnešnej dobe najveselším obdobím roka. Najmä do posledných 3 dní akoby 

sa sústredila všetka veselosť a neviazanosť. Na celom Slovensku je známe chodenie s 

medveďom a rôznymi maskami, neoddeliteľne späté s temperamentným tancovaním („veď sa 

bolo treba vytancovať na 40 dní dopredu“). V minulosti tancovanie na fašiangy podnecovala i 

ľudová viera, že čím vyššie a čím väčšmi sa pri tanci skáče, tým bude vyššie konope a lepšia 

úroda. Zaužívali sa i fašiangové detské zábavy.  

 

V predvečer 1. mája zasa mládenci sadili svojim vyvoleným máje. Miestami sa zo sadenia 

vyvinul celý slávnostný obrad mládeneckého kolektívu. Jeho hlavnou súčasťou bolo 

tancovanie pred každým domom a vykrúcanie všetkých dievčat z dediny.  

 

Pred Vianocami v mnohých krajoch chodia aj dnes po dedinách i mestách chlapci prestrojení 

za betlehemcov a predvádzajú výjavy o živote betlehemských pastierov. Tanečných prvkov i 

odzemku je tu ešte viac než pri chodení s trojkráľovou hviezdou.  

I každá dôležitejšia práca sa začínala i končila slávnostne. V týchto momentoch hral tanec 

niekedy až prvoradú úlohu. Tanečnou zábavou sa začínal zber úrody, začínali a končili 

priadky, ba známe je i veselie a tanec pri zavŕšení dôležitých etáp výstavby domu. Na 

Kysuciach mal tanec burkot aj pracovnú funkciu; tanečnou zábavou sa oslávilo dokončenie 

podmurovky a tancujúci dokonale udupali zem nahádzanú do priestorov ohradených 

podmurovkou.  

 

Tradičné tanečné príležitosti sa uplatňovali na rozličných miestach rozmanito. Niekdajšie 

muziky boli nielen príležitosťou sa tanečne vyžiť, ale aj dôležitou spoločenskou udalosťou. 

Viacnásobné opakované tancovanie jedného páru pred očami celej dediny malo polozásnubný 

charakter.  
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Na tanečnej zábave sa preverovali tanečné kvality jednotlivcov: kto vie ako zaspievať, 

tancovať, kto sa ako správa, kto má veselú povahu, kto je ústupčivý a kto bitkár. Dobrý 

tanečník mal v dedine honor už aj preto, že ako fyzicky zdatný bol súčasne aj dobrým 

robotníkom. Kto by však v zakázanom čase tancoval (pôst, advent), tomu mali podľa starej 

povery po smrti nohy z hrobu trčať.  

 

Na zábave sa prejavovali aj majetkové rozdiely. Nie každý mládenec si mohol dovoliť dať si 

zahrať sólo, zaplatiť za pesničku. Gazdovské a najhrdšie dievky stáli vždy v prvom rade, aby 

boli tanečníkom čo najväčšmi poruke. Súčasne však prenikali aj snahy zrovnoprávnenia, ktoré 

sa prejavovali predovšetkým v zavádzaní dámskych voleniek.  

 

Ak sám tanec nemal sólistický ráz, sóla sa povoľovali jednotlivcom len zriedka. Skôr sa 

vyhlasovali skupinám, napr. ženáčom, vojakom, robotníkom. . . Chuť do tanca bola taká 

živelná, že tancujúci sa úplne v tanci rozpálili. Keď hudobníci odpočívali tancovali dievčatá 

kolesá, mládenci sa pretekali kto vyššie vyskočí, alebo sa zapojili do dievčenskej karičky.  

 

Keď sa z chlapca stal mládenec a z dievčaťa dievka, museli už poznať základný tanečný 

repertoár dediny, lebo v opačnom prípade by ich hodnota v radoch kolektívu slobodných 

značne klesla. Prvými učiteľmi tanca boli rodičia, starší súrodenci a známi. Detské tanečné 

hry im dávali možnosť zoznámiť sa s rytmickou chôdzou, vrtením a inými nevyhnutnými 

základmi tanca.  

 

Čím by sme išli ďalej do minulosti, tým menej sa mohla zábava preťahovať do nočných 

hodín. Malý počet zábav a ich krátke trvanie bolo teda treba využiť čo najintenzívnejšie.  

 

2. Charakteristika Tradičného ľudového tanca 

 

(Pokúsim sa ozrejmiť na základe citácie – kniha - Folklór a scénický folklorizmus ) 

Pre mňa tento pojem znamená niečo čo tvorí základ toho aby som ľudový tanec mohla 

prezentovať v javiskovej forme. Teda základ pre štylizovaný tanec, ale úplný význam som 

pochopila až na základe definície ktorá zahŕňa folklór ako taký a hovorí : 

 „ Autentický folklór môžeme charakterizovať ako dynamický kultúrny systém, spôsob 

existencie komplexu istých kultúrnych javov ktoré prostredníctvom súboru kolektívnych 
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noriem, vytvárajú záväznú osnovu, ktorú každý jej používateľ oživuje a rozvíja v okamihu jej 

realizácie!” 

 

Čiže trochu jednoduchšie by som pojmom Tradičný folklór vysvetlila  

existenciu určitých spoločenských javov ktorá je oživovaná a rozvíjaná ako náhle prebieha jej 

realizácia na základe dodržania istých pravidiel pre danú spoločnosť v určitom čase. 

Opakovaným realizovaním a tým že jav preukáže konkrétnu funkciu pre dané spoločenstvo sa 

vytvorené formy uchovávajú v kolektívnej pamäti.  

 

Tradičný ľudový tanec je tanečné a pohybové umenie, predovšetkým vidieckeho ale aj 

meštianskeho obyvateľstva. Tvorcami i nositeľmi boli v minulosti roľníci, pastieri a 

remeselníci. Radíme sem aj tance prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, ktoré sa 

časom prispôsobili miestnym podmienkam a tradovali ďalej. Tradičné ľudové tance majú 

synkretický charakter. Popri piesni a hudbe sa spájajú s ďalšími prejavmi tradičnej ľudovej 

kultúry, napr. - s duchovnou kultúrou (sú súčasťou obradov a zvykov rodinného a 

kalendárneho cyklu) 

 - sú naviazané na príslušný spôsob života, hospodárenia a získavania obživy, sú súčasťou 

spoločenskej etikety a v nemalej miere ich výslednú podobu ovplyvňuje aj odev. Tradičný 

ľudový tanec je potrebné chápať ako živý a meniaci sa organizmus. Tanečný repertoár 

jednotlivých období vznikol ako výsledok navrstvovania, prelínania, ovplyvňovania i 

zanikania tanečných prejavov, ktoré vznikli v rôznych vývinových obdobiach.  

V súvislosti s hudobným vývinom rozlišujeme viaceré historické vrstvy tradičného ľudového 

tanca:  

najstaršiu skupinu tvoria obradovo-magické tance (napr. chorovody, fašiangové tance). 

Ďalšími vrstvami sú tance roľníckej kultúry (mládenecké t. kolesá, krútivé tance),  

pastierskej a zbojníckej kultúry (odzemok).  

tance novo uhorského štýlu (verbunk, čardáš) a tance západoeurópskeho typu (valčík, polka, 

mazurka a i. ).  

 

 

Základnú typológiu tradičných ľudových tancov tvoria tance ženské, mužské a párové.  

Do kategórie ženských tancov patria skupinové, menej sólové tance, ktoré majú spravidla 

starší pôvod. V minulosti boli interpretkami prevažne dievky a krátko vydaté mladé ženy. 

Smerom k súčasnosti niektoré z nich prešli do repertoáru detí. Ženské tance delíme na: 
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chorovody a chorovodné hry (napr. Hoja Ďunďa, Helišky, Bránička, Kadzi pavička ľecela, 

Omilienci, Uljana, svadobné chorovody, jarné chorovody s Morenou, s letečkom a i. ) kolesá 

(názvy - Do kolesa, Do kolka, Karička a pod. ) a cipovičky, cindrušky. Ďalšiu skupinu tvoria 

zväčša zanikajúce párové krútivé tance starého štýlu adaptované na ženské obsadenie (napr. 

váľaný, do šaflika).  

Mužské tance majú zväčša starší pôvod. K ich nositeľom patrili v minulosti niektoré 

vyhranené vrstvy mužského obyvateľstva ako pastieri, zbojníci, vojaci (i šľachtici), 

remeselníci. Zjednocujúcim činiteľom tanečných tradícií bolo vidiecke prostredie, najmä 

sedliaci a ovčiari. Pre mužské tance je charakteristická snaha o preukázanie tanečnej 

obratnosti, telesnej zdatnosti, šikovnosti ako aj moment súťaženia. Častým doplnkom tanca sú 

rôzne rekvizity (valaška, palica, klobúk a i. ) Hlavné typologické skupiny tvoria: mládenecké 

tance (skoky, šórové, rozkazovačky, čerkaný, cifrovaný), odzemky (hajduch, hajduk, kozačik) 

príp. medviedky a verbunky (Sarku raz, Marhaňská, Sólo Maďar, Bartókov verbunk, Szallai 

verbunk a i. ).  

Najväčšiu a najbohatšiu skupinu tradičných ľudových tancov tvoria tance párové. K párovým 

tancom sa radia tance z rôznych historických období, tance domáceho, cudzieho vidieckeho i 

mestského pôvodu (tzv. zľudovené tance). Z hľadiska formy rozlišujeme špecifickú skupinu 

párových tancov – krútivé tance, pre ktoré je charakteristické krútenie páru v objatí na 

mieste a ostatné párové.  

 

 

Je dôležité poznamenať že funkcia tradičného folklórneho tanca sa mení ako náhle folklórne 

javy prechádzajú do vlastníctva iných spoločenstiev a teda ako náhle si ich začínajú osvojovať 

napríklad folklórne skupiny alebo súbory. Pre tých ktorí ste sa s s týmto pojmom nestretli sa 

to pokúsim priblížiť na príklade.  

Skúsme sa preniesť do čias kedy tanec a hudba bol najkrajším druhom zábavy, do čias kedy 

ľudia boli závislý jeden od druhého, po ťažkej práci sa tešili na to že sa všetci stretnú večer 

pri ľudovej hudbe, a vymenia si celodenné zážitky. Tak takáto ľudová zábava je pre mna 

obrazom pod ktorým si predstavujem celý význam tradičného ľudového tanca. Muž ktorý si 

rozkáže pred muzikou a vydobyje si hlasným spevom jeho obľúbenú pieseň na ktorú začne 

cifrovať je pánom pretože takých ako on je veľa a práve jemu sa podarilo vydobyť si miesto 

pri muzike. Samozrejme dievča ktoré má tú česť zatancovať a zaspievať si s takýmto mužom 

je poctené a spontánna zábava sa môže začať. Títo tanečníci nepozerajú na to ako pri tanci 



 82

vyzerajú ako sa tvária, kto kedy zavýska a kedy muž vykrúti ženu, ide o cítenie hudby a nie o 

nacvičenú choreografiu.  

Na základe tohto hľadiska môžeme vyčleniť hodnoty pre tradičnú formu ľudového tanca. Je 

to tanec ktorý ma estetickú hodnotu- páči sa práve preto že je spontánny, je zábavný a ak 

hovorím aj o obradových tancoch tak je nepochybne aj výchovný a magický.  

Pri tejto forme ľudového tanca nemôžme zabudnúť na fakt, že človek bol v tej dobe nie len 

tanečníkom ale často zároveň aj hudobníkom a spevákom. V dnešnej javiskovej podobe 

ľudového tanca sa umenie väčšinou diferencuje na tanečné spevácke slovesné, hudobnícke a 

podobne.  

 

Istým prechodom od tradičného folklóru k štylizovanému je vznik dedinských folklórnych 

skupín. Tieto folklórne skupiny ktoré vznikli na základe zgrupovania sa ľudí s rovnakými 

záujmami alebo nadšením pre rovnaké piesne a tance majú záujem stretávať sa zabávať sa a 

robiť to čo ich baví no od typicky tradičného tanca ich niečo delí. Tým že sa stávajú 

folklórnou skupinou tak sa ich okruh záujmov rozširuje o záujem prezentovať sa, a to 

znamená, že aj spôsob prezentácie sa už musí prispôsobiť druhej strane a tou je publikum.  

Do popredia vystupuje estetická funkcia. V tomto prípade už interpreti berú ohľad na diváka a 

teda majú potrebu sa mu zapáčiť. Nie je tu už prípustná improvizovaná spontánna zábava na 

javisku, pretože pre diváka to stráca hodnotu.  

Dostávam sa teda k problému na ktorý som chcela poukázať. Touto prezentáciu sa nesnažím o 

vyzdvihnutie tradičného ani štylizovaného folklóru, ale o poukázanie na to že obidve formy 

majú nepochybne svoju umeleckú hodnotu. Tradičný ľudový tanec je originálom, je 

charakteristický pre regióny, oblasti a jednotlivé obce a dediny, je to niečo čo sa podľa môjho 

názoru nepodarí napodobniť do pôvodnej tradičnej miery žiadnemu interpretovi ľudového 

tanca, pretože aj pri najdokonalejšej podobe tanečného prejavu s prejavom tradičného 

tanečníka sa medzičlánku NÁPODOBA nevyhne.  

 

 

3. Charakteristika Štylizovaného ľudového tanca 

 

V 20. storočí klasický tanečný folklór postupne odumiera, stráca na životnosti. K určitému 

zvratu dochádza až po druhej svetovej vojne, keď sa ľudový tanec stáva javiskovým umením. 

V tomto období sa začali ľudové tance zaznamenávať (často pod vplyvom ochotníckeho 

pestovania); a to opisom, fotografiou, ba i magnetofónom a filmom.  
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Postupne vznikali folklórne skupiny, súbory, ba dokonca aj súbory, ktoré sa ľudovému tancu 

venujú na profesionálnej úrovni.  

 

Skupín je na Slovensku viac ako sto. Sú v nich zastúpené všetky generácie, od malých detí až 

po starých mužov a ženy, prevažne z jednej dediny. Snažia sa o autentické stvárnenie zvykov 

a tradícií z ich okolia. To znamená, že ich choreografie sú stavané podľa jednotlivých osláv v 

roku a obsahujú tradičné piesne a hovorené slová k danému sviatku.  

 

Súbory, ktorých je okolo sedemdesiat, postupne získavali od týchto skupín tanečné prvky, 

piesne, nárečie, učili sa ich tradíciám. Zameriavajú sa viac na štylistiku tanečných prvkov ako 

na autentické stvárňovanie. Preto je v tancoch hovoreného slova minimum. Ich choreografie 

sú z každej oblasti Slovenska, nesústredia svoju pozornosť len na svoje okolie ako skupiny.  

 

Profesionálne sa ľudovému tancu venuje Sľuk z Bratislavy. Sľuk ľudový tanec obohacuje a 

obzvláštňuje prvkami z iných druhov tanečného umenia, ako napríklad balet alebo scénický 

tanec, a spája ich do celku, ktoré pripomína divadlo. Taktiež ich muzika pripomína viac 

orchester ako ľudovú hudbu.  

Poloprofesionálne sa folklórnemu tancu venuje bratislavský súbor Lúčnica.  

 

Z tých najznámejších súborov na Slovensku môžeme spomenúť Lipu, Ekonóm alebo Gymnik 

z Bratislavy, Železiar z Košíc, Ponitran z Nitry. V Žiline sídli Rozsutec, Stavbár, Stavbárik, 

Cipovička a Lieska.  

 

 

Štylizovaný ľudový tanec vo mne evokuje množstvo folklórnych súborov ktoré na 

rozličných štylistických úrovniach reprezentujú naše folklórne dedičstvo.  

Potreba pretlmočiť folklór pomocou jeho štylizácie vyplýva v mnohom jednoznačne z jeho 

preferovania estetickej funkcie folklóru.  

Prvotný záujem je zapáčiť sa divákovi. Folklór ako estetická informácia fungujúca mimo 

prostredia svojej prirodzenej existencie (javisko) stráca novou funkciou svoju folklórnu 

hodnotu a vstupuje do hodnotového poľa v ktorom platia iné estetické normy. Prestáva 

figurovať spontánnosť a schopnosť improvizovaného prejavu a štylizácia narába s folklórom 

ako estetickou informáciou v rámci iného komunikačného princípu.  
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 V tomto prípade ide o to že komunita ľudí zainteresovaných do prezentovania sa rozdelila na 

dve skupiny - tí čo vystupujú 

 - tí čo sa dívajú a majú isté požiadavky 

 - v ďalších prípadoch sa vytvára aj tretia strana a to sú tí čo tvoria 

Štylizácia teda oddeľuje tvorcu od interpreta, interpreta od konzumenta a vsúva do procesu 

tvorby technické medzičlánky (skladateľ, dramaturg, choreograf, režisér, osvetľovač, zvukár) 

Často narúša pôvodný charakter folklóru osamostatňovaním hudby, tanca, spevu, a 

dramatického prejavu. Štylizovaný folklór nepozná folklórny variačný proces, pretože každé 

dielo je fixované na individuálnu podobu (má ustálené doby, prvky, rovnaké kostýmy. . ) 

 

Rozličné stupne štylizovaného folklóru : 

a) citácia autentickej podoby 

interpret si naštuduje predlohu a cituje prvky a motívy ktoré videl, kombinuje ich v rôznom 

poradí za sebou 

b) imitácia 

imitovanie a presne kopírovanie toho čo interpret videl, pričom prvky a motívy skladá v 

rovnakom poradí z predlohy 

c) prekomponovanie  

Naštudovanie motívov a prvkov a následné prispôsobenie svojim potrebám (hudbe, 

schopnostiam, tempu a pod. ) 

 (klasifikácia podľa L-Lenga) 

 

 

4. Vymedzenie umeleckej hodnoty tradičného a štylizovaného ľudového tanca 

 

Na základe záznamu z tradičného a štylizovaného ľudového tanca som sa snažila 

zúčastneným poukázať na rozdiel medzi dvomi interpretáciami. Pustila som dve nahrávky z 

toho istého regiónu. Na týchto nahrávkach aj laik vidí rozdiel. Je to v prvom rade v štýle tanca 

a samozrejme aj v interpretácii.  

 

Na zázname s tradičnou interpretáciou zúčastnení mohli vidieť tanec Branovovo z Hontu. Tri 

páry tancovali najprv na pomalú a postupne na rýchlu melódiu. Boli to starší ľudia ktorí sa 

postavili pred muziku a tancovali síce rovnakým charakterom ale každý z nich tancoval niečo 

iné, na jednej strane si udržiavali charakter ktorí mali vžitý z regiónu v ktorom žijú a na 
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druhej strane tancovali tak ako v danej chvíli cítili rytmus. Napriek tomu že táto nahrávka 

vyzerala na prvý pohľad ako tradičná, podľa môjho názoru ju nemožno takto nazvať úplne.  

Napriek tomu, že to boli ľudia ktorí nepôsobia v žiadnom folklórnom súbore ani vo folklórnej 

skupine a tancovali len to čo zdedili po svojich predkoch boli postavení pred kameru, 

„naštylizovaní na drobné vyvýšené pódium“ a zároveň nasmerovaní na muziku. Ja si myslím 

že práve tu je vhodné uplatniť stupne štylizácie. Asi nie je možné nájsť žiadnu tradičnú 

nahrávku, pretože ako náhle interpret vie že tancuje preto, že ho niekto pozoruje to tradičné sa 

niekam vytráca.  

 Preto sa pýtam či ešte existuje tradičný ľudový tanec. Na základe tohto pozorovania som 

prišla na to, že hovoriť o tradičnom ľudovom tanci sa už v dnešnej dobe asi hovoriť nemôže, 

skôr y som to nazvala akýmsi materiálom pre čo najvernejšie priblíženie sa tradičným 

formám a zachovávaniu ľudového tanca. Myslím, že práve tieto materiály ktoré začali byť v 

ľudových súboroch čím ďalej tým častejšie používané, do istej miery zastavili 

štylizovanie ktoré už pomaly strácalo „folklórneho ducha“ a je zaujímavé že aj diváci tieto 

formy ľudového tanca začínajú vnímať inak. Len pár rokov dozadu by ľudia asi neprijali 

tradičný nádych v ľudových tancoch. Bolo to viac o tom, že keď tanečníci zatancujú naraz a 

ani raz sa nepomýlia tak vtedy sú prijateľní.  

Na tejto mojej myšlienke by som chcela postaviť celé moje porovnanie čo sa týka umeleckej 

hodnoty či pre tradičný alebo ľudový tanec. Štylizovaný ľudový tanec má teda podľa mňa 

umeleckú hodnotu len do tej miery, kým je jeho záujmom uchovávať tradičnú ľudovú kultúru.  

 

 

5. Tanečné domy, školy tanca a ich vplyv na vnímanie tradičného štylizovaného 

ľudového tanca v dnešnej dobe 

V súčasnosti nastáva rozmach folklórneho hnutia práve na báze „Tanečných domov“ a „Škôl 

tanca“ ktoré prebiehajú tak, že sa vopred určí región ktorý sa bude učiť a človek si môže 

vybrať čo je mu sympatickejšie. Väčšinou sú to dva regióny počas večera a na záver keď už si 

je každý istejší v tom čo tancuje, tanečná sála sa premení na tanečný parket a tanečníci aj 

(ne)tanečníci sa navzájom predbiehajú v rozkazovačkách. Ja som sa na názor opýtala Ing. 

Slavomíra Ondejku ktorý tieto školy tanca organizuje v Košiciach.  

Vrátil by som sa k časom, keď som začínal tancovať. Na voľnej zábave, keď som si chcel 

zatancovať, pohyboval som sa akosi kostrbato, bez citeľného vnímania hudobných motívov. Aj 
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laik vidí problém tanečníka vnímať hudobné motívy a prenášať ich plynulo do vlastného 

pohybu. Zistil som na vlastnej koži, že iba naučiť sa tanečné pohyby nestačí. Prirodzené 

vnímanie hudby a živého pohybu tanečníka nastáva až pochopením zákonitostí motivických 

väzieb tanca. Kdesi tam je ukrytá podstata prirodzeného pohybu. Hľadaním optimálneho 

pohybu som sa dlho zaoberal a nenachádzal som východisko. Až sa mi ponúkli Školy tanca 

ako jednoduchý a prirodzený spôsob naučenia sa základných zákonitostí pri vyučovaní 

tancov.  

(Ing. Slavomír Ondejka – tanečník, pedagóg, choreograf) 

Niekoľko kladov, ktoré Tanečné domy so sebou prinášajú: 

 nenútená voľná forma výuky – každý tanečník má iné fyziologické dispozície a talent.  

 možnosť prirodzeného vnímania základných motívov a systematického základného 

postupu ich využívania v tanci – každý tanečník-žiak môže individuálne podľa 

vzorového predtanečníka-učiteľa vnímať motiviku a základné väzby motívov v tanci a 

ich využívania vo výstavbe tanca. .  

 možnosť sledovať skutočne toho najlepšieho tanečného interpréta-učiteľa, ktorý má 

daný tanec zvládnutý a pozná presne spôsob spájania motívov do celku – 

Myslím si, že už týchto pár poznámok vysvetľuje prečo v súčasnosti „Tanečné domy“ a 

„Školy tanca“ vyvolávajú tak veľkú odozvu u odbornej aj laickej verejnosti.  

Školy tanca som do mojej práce zakomponovala aj preto že si myslím, že to je ideálne uctenie 

si štylizovanej a aj tradičnej podoby ľudového tanca, keďže na jednej strane sa študujú 

tanečné motívy z rôznych oblastí a na druhej strane je to zábava pri ľudovej hudbe.  

 

Záver 

Moja práca je pre mňa zhodnotením skúseností počas rokov pôsobenia v ľudovom súbore. Na 

základe tejto práce som zároveň chcela poukázať nielen na problematiku spojenú s názvom 

mojej práce ale celkovo ľudový tanec ako taký z rôznych pohľadov. Mnoho ľudí ľudový 

tanec vníma ako predstavovanie ľudovej kultúry pozorovaním stupňa náročnosti prvkov alebo 

kompaktibility tanečníkov alebo ho nevníma vôbec. Pre mňa bolo zadosťučinením aj to, keď 

som videla že to možno pár ľudí aj zaujalo a že dokonca mali k jednotlivým ukážkam otázky 
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a dali najavo že niektoré veci sa dozvedeli prvý krát. Touto prácou som samozrejme potvrdila 

moje dlhoročné šírenie ľudovej kultúry a zároveň som prehĺbila problematiku ktorú možno 

mnoho ľudí nikdy nevnímalo alebo by sa k nej ani nikdy nedostalo. Dúfam že moja práca 

bude mať istý druh prínosu aspoň v tom, že niekoľko ľudí si odnieslo aspoň zopár poznatkov 

o ľudovom tanci ktorý som v mojej práci myslím si že právom spojila s umením.  
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