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Charakterový tanec ako úprava ľudových tancov pre  javiskové využitie 

a jeho premeny vo folklórnom súbore Železiar 

 

Lenka Harvanová 

 

1.     Úvod do problematiky 

Motto : "Tanec nie je niečo, čo sa dá vyjadriť slovami - jednoducho ho musíte tancovať." 

(Paige Arden) 

      Napriek tomu že toto motto nám ironicky dáva najavo že tanec skutočne nie je možné 

slovami vyjadriť, v tejto práci sa budeme orientovať v teoretickej rovine, ktorá bude vo veľkej 

miere spojená s dlhoročnou praxou folklórneho súboru Železiar. 

Keďže táto štúdia má posudzovať pokroky v pôsobení spomínaného umeleckého telesa a tie 

budú skúmané na základe podrobného prierezu tvorbou za asistencie dlhoročného súčasného 

umeleckého vedúceho a choreografa Ing. Vladimíra Urbana, budeme sa snažiť hľadať klady 

a zápory ktoré podporili úspešnosť tvorby súboru, a samozrejme zosumarizovať určité 

postupy, ktoré viedli k úspechom a pozitívnej kritike, čo by v konečnom dôsledku mohlo 

viesť k ďalším produktívnym nápadom choreografa a progresu Folklórneho súboru Železiar. 

 

V prvej časti budeme skloňovať termíny ako tanečné umenie, veda o tanečnom umení a čím 

sa zaoberá, história tanca a zároveň žánrové členenie a typológia. Vyčleníme si  

charakterový tanec ako druh javiskového umenia s ktorým budeme ďalej pracovať. 

Keďže materiálom pre charakterový tanec je tanec ľudový, mal by byť ozrejmený historický 

vývin slovenských ľudových tancov a s tým súvisace rozčlenenie. 

Vzhľadom k tomu, že práve tradícia je to, čo nám dovoľuje vôbec sa vyjadrovať 

o charakterovom tanci, v závere prvej časti sa pokúsime ozrejmiť si vzťah medzi tradičným 

a štylizovaným  ľudovým tancom.  

 

1.1     Vzťah  Tanec – Tanečné umenie 

TANEC –  

Zobrazenie reálnej skutočnosti pohybom. Je to umelecký pohyb. Vyjadruje city, nálady, 

obsah nejakého deja, niekedy len ťažko opísateľný zážitok.... 

Umelecký pohyb musí spĺňať estetické kritériá (požiadavky, zákony) a zákonitosti tanečnej 

techniky. 
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Tanec prebieha v čase a priestore, má určitý rytmus a dynamiku. Vzniká spájaním 

jednotlivých tanečných prvkov (krokov, gest, rôznych pohybov celého tela). 

TANEČNÉ UMENIE – 

Druh javiskového umenia v ktorom sa umelecké obrazy vytvárajú prostriedkami tanca a 

pantomímy, a súčastne sú dramatickými prostriedkami na vypovedanie obsahu duchovného 

života člověka.                                                                                         Je predmetom vedy 

o tanečnom umení, ktorá zahrňuje teóriu tanca, históriu tanca, a kritiku tanečného umenia. 

Poslanie tanečného umenia :                                                                                     Vytvárať 

estetické a ideové hodnoty, ktoré majú u divákov vyvolávať psychologickú odozvu (pocity 

dojatia, radosti, účasti s osudmi ľudí predstavovaných v tanečnom diele a poučenia). 

Sila prežitku u diváka je závislá na vnímavosti divákov a na presvedčivosti výkonov 

tanečných umelcov a všetkých umeleckých zložiek, ktoré sa podieľajú na tanečnom 

predstavení.                                                                                                                    

(Konzultácie KFŠ) 

 

Vzťah tanca a tanečného umenia je chápaný v zmysle spôsobu prezentovania. Tanec sám o 

sebe nemusí byť smerovaný divákovi, ale môže mať relaxačnú funkciu, zábavnú, či 

spoločenskú. Ak hovoríme o tanečnom umení tak musíme brať do úvahy že toto umenie nie je 

len samo pre seba ale je určené publiku. Má záujem príjímať kritiku, páčiť sa, alebo 

obohacovať nie len samotných tvorcov ale aj diváka. V charakterovom tanci musí choreograf 

brať na vedomie, že zachováva isté zákonitosti ktoré musia byť dodržané v divadle ale aj 

iných javiskových prevedeniach. Na druhej strane berie do úvahy tradičný materiál z ktorého 

vychádza, ale to, do akej miery sa ním inšpiruje záleží len od neho. No aj tu musia byť 

samozrejme isté pravidlá zachované. Práve od týchto aspektov je závislá forma štylizácie. 

Môžete si kľudne povedať že bežný divák, ktorý sa nikdy nestretol s tradičným materiálom 

nikdy nezistí či došlo k nejakej odchýlke od tradície. Samozrejme tieto odchýlky nie je možné 

eliminovať, pretože nie je možné vytvoriť atmosféru tradičného ľudového tanca ako náhle je 

tanec tvorený pre prezentáciu na javisku. Choreograf nikdy nedodrží detailne tradičný 

materiál. Pre nás bude však merítkom kvality práve to aby charakterový tanec na javisku sa 

od tradiície líšil len natoľko aby dodržiaval zákonitosti javiska a zároveň vyvolal v divákovi 

čo najintenzívnejší zážitok kvalitou prevedenia. 
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      1.2    Žánre tanečného umenia, typológia tanca, dejiny tanca 

ŽÁNRE TANEČNÉHO UMENIA –           Tanec môže byť:  

1. bezdejový, nazývaný tiež absolútny, alebo lyrický 

2. dejový = programový 

Bezdejový tanec môže byť:  

a. sólový 

b. párový 

c. zborový 

Dejový tanec môže byť:  

a. viacdejstvovým dielom 

b. jednoaktovým tanečným dramatickým dielom 

c. krátkou dejovou scénkou- miniatúrou  

Ak toto rozdelenie chceme aplikovať na tvorbu folklórneho súboru Železiar, je nutné 

poznamenať, že vo svojich produkciách uplatňuje aj tance dejové aj bezdejové. Tie dejové 

boli prostriedkom ozvláštnenia predstavenia na popud choreografa, ktorý sa niekedy snaží byť 

aj psychológom a dokáže odhadnúť isté typy tanečníkov, na ktorých občas spontánne vymyslí 

paródiu, na podnet nejakej vtipnej alebo inej situácie. Nadhodí tento nápad medzi tanečníkov 

a dielo sa odrazu vyvíja samo. Konkrétnym výtvorom sa budeme venovať v praktickej časti. 

TYPOLÓGIA TANCA 

(rozdelenie na jednotlivé typy tanca) 

Tanec sa delí podľa historických a funkčných kritérií na:  

 ľudový, spoločenský, 

 historický, klasický, 

 moderný, súčasný, 

 charakterový tanec. 

ĽUDOVÝ TANECj 

je najstarší, vytvorili si ho ľudia rôznych národností v rôznych krajinách. Spája sa s 

národnými tradíciami... 

 

SPOLOČENSKÝ TANEC 

je to druh zábavy ľudí, vznikol väčšinou úpravou ľudových tancov (formoval sa už v prostredí 

šľachty, neskôr obyvateľov miest). 

 

HISTORICKÝ TANEC 
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bol to pôvodne spoločenský tanec šľachty. Obmieňal a rozvíjal sa súčasne so spoločenským 

vývojom tejto spoločnosti. Z nášho dnešného pohľadu je to teda historický tanec. 

 

KLASICKÝ TANEC 

bol to pôvodne spoločenský tanec šľachty. Obmieňal a rozvíjal sa súčasne so spoločenským 

vývojom tejto spoločnosti. Z nášho dnešného pohľadu je to teda historický tanec. 

 

MODERNÝ TANEC 

začal sa formovať na prelome 19. a 20.storočia ako reakcia na úpadok baletu (divadelného 

tanečného umenia) v závere 19.storočia. Prvými priekopníkmi- reformátormi tanca boli:  

 Francoise Delsarte (vytvoril pohybový systém vychádzajúci zo znalosti anatómie 

ľudského tela a jeho pohybových možností); 

 Loie Fullerova (herečka bez tanečného vzdelania, tanečné improvizácie vychádzali z 

jej citov a nálad); 

 Isadora Duncanova (prirodzený pohyb, vychádzala z pohybového systému 

F.Delsarta); 

 Émile Jacques-Dalcroze (rytmická gymnastika pôvodne vytvorená pre hudobníkov, 

aby cítili pohyb celým telom); 

 Rudolf von Laban (rodák z Bratislavy, reformátor tanca, teoretik, pedagóg, 

choreograf, autor tanečného písma- zápisu tanca) 

SÚČASNÝ TANEC 

Najmodernejšie techniky, ktoré rozpracúvajú jednotlivé individuality- osobnosti. Množstvo 

smerov, ktoré vznikali pôvodne ako kontrast ku klasickému tancu (podobne ako moderný 

tanec). 

 

CHARAKTEROVÝ TANEC 

je to tanečná technika vytvorená štylizáciou- úpravou ľudových tancov pre javiskové využitie. 

Korene charakterového tanca zasahujú do obdobia romantizmu, kedy sa prebudil záujem o 

ľudové umenie. Začali sa študovať i ľudové tance. Charakterový, znamená tanec pochádzajúci 

z ľudu, charakterizujúci temperament, správanie sa a spôsob tancovania rôznych národov. 

 

 

SCÉNICKÝ TANEC 

obsahuje zrozumiteľne jasne formulovanú myšlienku (obsah), tomu zodpovedajúce hudobné 
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stvárnenie, vyjadrenie myšlienky (obsahu) pohybmi. Taktiež obsahuje súlad obsahu a formy, 

ktorou sa obsah vyjadruje (správne volené kroky, pohyby, gestá, kostými, scénická výprava, 

osvetlenie).                                                                                 

Patrí sem aj správne vyjadrenie štýlu a charakteru, ktorý si obsah (myšlienka) vyžaduje 

(obdobie, v ktorom sa dej odohráva). Dôležité je hodnotné výtvarné umenie, pomocou 

ktorého sa predstavenie dotvára. Nesmie chýbať súlad medzi tvorcom (choreografom) a 

interpretom (tanečníkom), ktorý musí byť presvedčený o kvalite pripravovaného projektu. 

Jednota a súhra všetkých uvedených zložiek scénického tanečného predstavenia vyvoláva u 

diváka psychologický = umelecký zážitok.      (Konzultácie  KFŠ) 

 

Túto klasifikáciu uvádzame aby sme mali prehľad o ostatných typoch tanca a ich postavení 

v historickom a kultúrnom vývine. V ďalších častiach sa však budeme zaoberať už len 

Charakterovým typom tanca. 

DEJINY TANCA 

Charakterizujme si stručne čo predchádzalo dnešným podobám tanca. 

 

Pravek 

Ľudia v tomto období ešte neovládali reč, a preto sa dorozumievali pohybmi. Konkrétne 

rôznymi gestami a posunkami. Pravek sa datuje asi milión rokov p.n.l. Ľudia žili v rôznych 

rodoch vytvárajúc uzavreté skupiny. Príroda sa stala súčasťou života a prinášala množstvá 

nevysvetliteľných javov: hromy, blesky, deň-noc...Na vzdor duchov, ktorých považovali za 

tvorcov rôznych javov, sa vytvárali obrady, kde hlavnou súčasťou bol tanec. Šaman bol tzv. 

kúzelník, viedol obrady a mal na starosti výuku tanca detí. Často bol pod vplyvom byliniek, 

pričom si pravekí ľudia mysleli, že komunikuje s nadprirodzenými silami. Vznikol prírodný 

animizmus- forma pravekého náboženstva. Obrady poukazovali na každodenné úkony 

spoločnosti. Ľudia sa rozdelili na lovcov (muži) a zberačov (ženy). Každá udalosť sa neskôr 

vyjadrila vo forme tanca:  

 Iniciačný tanec - príprava chlapcov a dievčat na rodinu  

 Pohrebný tanec - rozlúčka s mŕtvym, sprievod na druhý svet  

 Zvierací tanec - prevádzané v kruhoch, poďakovanie a udobrenie ducha zvierat  

 Bojový tanec - ovplyvnenie výsledku vojny napodobnenie zápasu  

 Vegetatívny tanec - vysoko skákavé, radové, ovplyvnenie úrody  

 Totemický tanec - tanec okolo totemu = stĺp, ktorému dávali rôzne charaktery: zviera, 

rastlina, masky  
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 Tanec plodnosti - ovplyvnenie plodnosti  

 Tanec ovplyvňujúci počasie - tanca kruhové, okolo ohňa, poloblúky...  

 

Starovek 

Vzniká 4000 rokov p.n.l. V tomto období tiež vzniká písmo. Zaniká rodová spoločnosť a 

vzniká otrokárstvo a štát. Duchovia = Bohovia. Vzniká polyteizmus- mnohobožstvo, pričom 

moc majú v rukách kňazi. Nazývame to teokratizmus. V období historickom mali národy 

hudobné nástroje, na ktoré sa tancovalo. V chrámových obradoch už netancovali všetci. Robil 

sa výber. Neskôr sa školili- najmä tanečnice. Jednalo sa o istý druh tanečnej techniky. 

Tancovali výlučne posvätné chrámové tanečnice. 

 

Stredovek 

V stredoveku bola hlavná cirkev- bola predstaviteľkou kresťanstva (1.storočie p.n.l.). 

Cirkevné sviatky sa slávili v čase najväčších "pohanských slávností." Nový pojem praesules 

(kňaz tancujúci okolo oltára) bol neskôr zakázaný, ako aj všetky veselice. Tzv. basses danses 

(prízemné tance) vznikli po úprave tanečných kreácií kočovných umelcov. Kruhová forma 

tanca bola tiež obľúbená. Neskôr živšie tance tzv. saltarellá (skočné tance). Ďalšie tance niesli 

názov ohňové a mečové. Využívala sa akrobacia a žonglérstvo. Tance boli základom pre 

umelecký útvar Commedia dell´arte. Boli to improvizované hry a celkom prvý balet v histórii. 

Mestský ľud mal vlastné zábavy v uliciach. Odohrávalo sa to na alegorických vozňoch 

(pohyblivých javiskách). Neskôr sa hudba a tanec osamostatnili- vzniká balet a tiež hudba a 

poézia = vzniká opera. 

 

V ďalších obdobiach sa tanec formoval, začal sa deliť na žánre, druhy, kedy už nehovoríme 

len o tanci, ale o jednotlivých predstaveniach. Vznikali tanečné školy, akadémie. Tanec sa 

rozdelil na niekoľko štýlov a každý sa špecializoval na ten svoj daný tanečný štýl. Vznikali 

balety a rodilo sa veľa priekopníkov tanca, ktorý sa postarali o to, že tanec v dnešnej dobe je 

na kvalitnej úrovni a má svoju danú metodiku výučby, ktorou sa riadia tak tanečníci, ako aj 

choreografi. No ešte stále je čo vylepšovať a ešte mnoho vecí v tanečnom svete je možno 

prepracovať do kvalitnej podoby vystúpenia, aby ten, čo tanec obdivuje z polohy diváka, 

povedal, že je to tak jednoduché, že to zvládne aj on. A presne tu hovoríme o mimoriadnej 

virtuozite, pretože tanec ako taký obsahuje nespočetné množstvo technických pravidiel, ktoré 

jednoducho treba dodržať. No pri tej veľkej námahe to musí byť jedno krásne vystúpenie, pri 

ktorom si divák nevšimne, čo všetko sa skrýva pod úsmevom tanečníka, ktorý je šťastný, že 
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môže tancovať, odhliadnuc od toho, aké náročné to je. Dostať svoje telo do pohybu a 

esteticky vyjadriť to, čo momentálne cíti . 

 

1.3    Historický vývin slovenských ľudových tancov 

ĽUDOVÉ TANCE - 

           Folklór je hlavný prameň, z ktorého vznikli a rozvíjali sa naše národné tradície 

v umení. Od folklóru, našim najvýznamnejším druhom umenia je tanec. Nefolklórne tanečné 

žánre nemali u nás dosť živnej pôdy a vždy iba živorili. 

 

V predkapitalistickom období mala cudzia (neľudová) kultúra len slabý vplyv na kultúru 

nášho vidieckeho ľudu. Spoločenské tance cudzieho pôvodu v meštianskych a feudálnych 

kruhoch boli iba módnym prostriedkom zábavy a po čase buď zanikli bez stopy, alebo sa 

zachovali iba v klasickom balete. 

 

Po nástupe kapitalizmu- koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa rozšírili tance ako mazurky, 

šotyšky, česká polka, alebo maďarský čardáš.  Mali základ v tvorbe iných národov, ale 

čoskoro zľudoveli a rozšírili sa aj na našich dedinách. 

 

V období medzi dvoma svetovými vojnami začína mestská kultúra silnejšie ovplyvňovať 

vidiek. Spoločenská zábava je v znamení valčíkov, poliek, táng a iných dobových tancov 

   

Obdobie po druhej svetovej vojne je poznačené rozkvetom folklóru  a len neskršie asi od roku 

1960 sa najmä v spoločenskom tanci rozmáha vlna moderných tancov cudzieho pôvodu.  

Po druhej svetovej vojne spôsobili umelecky silné dojmy z vystúpení sovietskych súborov 

národných tancov prevrat v myslení choreografov, tanečných pedagógov a kritikov. 

Novovzniknuté súbory ako SĽUK, Lúčnica a mnoho ďalších vychovali vynikajúcich 

jednotlivcov, ktorí neskôr v baletoch divadiel prispeli k obohateniu klasického tanca – vďaka 

progresívnym tvorivým metódam a zdokonaleniu techniky ľudových tancov v týchto 

súboroch. Slovenský ľudový tanec mal teda blahodárny vplyv aj na klasický  balet. 

Situácia dnes je taká, že tanečný folklór sa už takmer vôbec nevyskytuje vo svojej pôvodnej 

podobe. Živými nositeľmi folklórnych tradícií sú folklórne skupiny a súbory, ktoré folklór 

rozvíjajú v dnešných nových, podstatne odlišných podmienkach. 

Ľudové tance sa tak stávajú základom nášho národného tanečného umenia všetkých druhov 

a žánrov,  obohacovania tanečných techník, zdrojom nových ideových tendencií.     
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       Primitívne kmene iných svetadielov, ale aj vo vyspelejších krajinách sa aj dodnes 

stretávame s pozostatkami tancov ktoré sa nazývajú : 

Obradové  

U nás sa zachovali pomerne vo veľkom počte aj keď často už so zmenenou funkciou 

So zvyšovaním kultúrnej úrovne ľudu  sa viera v magickú silu tanca postupne začala vytrácať 

a do popredia začali vystupovať iné faktory, ktoré tance stále ovplyvňovali a pretvárali. 

Postupne s oslobodzovaním sa od strachu pred bohmi a zlými silami začal človek vytvárať 

tance iné, v ktorých prevládala stránka zábavná. Tento prechod trval dlhé stáročia, kým sa 

vytvorili nové tance: 

Zábavné 

Neskôr sa obrad premenil na tradične zachovávaný zvyk – vhodnú príležitosť pre spoločenské 

styky dedinskej mládeže ( nosenie moreny, pálenie jánskych ohňov, jarné chorovody atď. 

Medzistupňom medzi tancami ,obradovými a zábavnými sú tance:  

Slávnostné 

Sú to tance, ktoré vo svojej pôvodnej forme boli akýmsi slávnostným úkonom  - vlastne tiež 

obradom, ale bez magického zámeru. účelom týchto tancov bolo pobaviť spoločnosť ( pri 

nejakej slávnostnej príležitosti). 

(Cyril Zálešák, Prehľad slovenských ľudových tancov, str. 3-7) 

 

2. Folklórny súbor Železiar, jeho história a produkcia od jeho vzniku 

(Všetky záznamy ktoré budú použité v tejto kapitole sa nachádzaju v kronike FS Železiar) 

       Druhou kapitolou by sme mohli pomaly otvárať brány druhej časti javiskového folklóru 

a teda tej praktickej. V tejto časti budeme zhromažďovať materiály z kroniky a bulletinov. 

Budeme vytvárať chronologickú postupnosť premiérových ale aj bežných programov, čo pre 

nás bude slúžiť ako materiál  k analyzovaniu dohodnutých problémov v najvýraznejšich 

predstaveniach FS Železiar. 

 

2.1    Z histórie súboru 

Výstavba hutníckeho kombinátu od roku 1959 sústredila v Košiciach množstvo 

mladých ľudí, ktorí chceli svoj voľný čas využiť zaujímavo. Tí, ktorí mali radi hudbu, spev a 

tanec, stretávali sa od októbra 1963 v Šaci ako súbor Mladý budovateľ. Prvé vystúpenie 

odtancovali Imrich Macko, Alexander Illés a Viliam Vretenár 5. januára 1964 v sprievode 

ľudovej hudby Bundovcov. Prvým umeleckým vedúcim súboru bol Imrich Macko, prvým 

honorovaným vedúcim Jozef Janák. 
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O rok neskôr premenovali kolektív na súbor ŽELEZIAR. V roku 1966 presídlil do Košíc, 

získal nových členov z hutníckej priemyslovky, ale aj prvými konkurzmi. Po príchode bratov 

Mészárosovcov v roku 1967 začali tanečníci aj s baletnou prípravou a o rok predstihli také 

súbory, ako Zemplín a Čarnica. V anglickom Middlessborough získal Železiar spomedzi 30 

účastníkov druhé miesto s tancom Čerkaný. V roku 1969 si z festivalu v Dijone priniesol 

striebornú reťaz. Mészárosovci položili základ náročnej a vysoko technickej prípravy 

tanečníkov. 

Po nich (1974 - 1979) prišiel do súboru čerstvý absolvent VŠMU a tanečník Lúčnice Pavol 

Širák. Pod jeho vedením tanečná zložka vyrástla na najvyššiu interpretačnú priečku medzi 

amatérskymi súbormi v Československu. 

Od roku 1980 do roku 1985 bol umeleckým vedúcim a choreografom Jozef Bakšay. Usiloval 

sa postaviť program na premyslenej dramaturgii a v tancoch začal prikláňať súborovú tvorbu 

bližšie k autentickým témam a útvarom. 

Od roku 1987 je umeleckým vedúcim a choreografom súboru Ing. Vladimír Urban. V súbore 

zotrváva najdlhšie z doterajších tvorcov, čo je odrazom výsledkov jeho práce. Pod jeho 

vedením získal súbor najviac ocenení a spoločenských uznaní. Vo všetkých zložkách súboru 

sa odráža dôraz na autentické formy folklóru a dôvera v pôvodné prejavy tradičnej ľudovej 

kultúry východoslovenských regiónov. 

Dlhoročným zriaďovateľom súboru boli odborové organizácie VSŽ, od vzniku až po zánik 

Domu kultúry VSŽ v roku 1992. Od toho času postupne prechádza súbor pod občianske 

združenie Košické folklórne štúdio a firmu Kultobin spol. s r. o., ktorá prevádzkuje súbor do 

súčasnosti. 
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Choreografická tvorba súboru 

Repertoár súboru pozostáva zo samostatných tanečných a speváckych čísel. Tieto sú potom 

súčasťou programových blokov podľa jednotlivých regiónov alebo tematických okruhov. Na 

podobnom princípe sú zaradené do programových celkov, ktoré podľa rozsahu tvoria 

samostatné menšie programy alebo celovečerné programy.  

Keďže 90 % súborovej produkcie tvorí tanečný repertoár, zaujímavá je jeho genéza. Všetky 

tance majú svoju históriu. Vznikli z rôznych popudov. Väčšina z potreby inscenovať tradičné 

ľudové tance východoslovenských regiónov podľa najnovších poznatkov, kráčať s dobou, 

inovovať repertoár, a pritom dodržať základnú orientáciu súboru.  

Ich konečný tvar určoval choreografický nápad, zvolená téma, možnosť okrojovania, 

schopnosť interpretov, ale aj adresát, pre ktorého bol tanec určený. To bol prípad karičiek, 

vytvorených na uvádzanie počas výchovných koncertov.  

Niekedy sa na javisku prezentujú aj tance vytvorené ako pohybové štúdie, t.j. ako príprava na 

spracovanie väčších choreografií. Takými sú zo zemplínskych tancov Čardáš I. a II. alebo 

Pastierske grífy.  

 

Kračunovské tance (Schádzaná a iné) vznikli ako reakcia na objavenie bohatého žriedla v 

miestnej folklórnej skupine. Prvá podoba choreografie bola interpretačne veľmi náročná, nad 

sily vtedajších tanečníkov-chlapcov. Choreograf ju preto prepracoval pre tanečnice, ktoré boli 

interpretačne oveľa vyššie. Rozjarené nevesty získali oveľa väčší divácky úspech a postupne 

sa dostali aj na celoslovenskú choreografickú súťaž. 

Tanec "Parádnice a fičúri" vznikol ako reakcia na to, že v súbore bolo dosť tanečníkov so 

zmyslom pre humor, schopných prejaviť ho na javisku.  

Veľmi svojrázne vznikla "História jednej krajiny". Od polovice sedemdesiatych rokov bol 

medzi choreografmi ustálený názor, že nie je možné vyjadrovať iné, než folklórne témy, 

vôbec sa nehodí na vyjadrenie vážnejších, tzv. veľkých myšlienok. Choreografia bola 

vytvorená ako reakcia na diskusiu medzi choreografmi a porevolučnú eufóriu v našej 

spoločnosti.  

 

Nevyužité kroje zo starého zbojníckeho tanca dali podnet pre vytvorenie novej choreografie. 

Pôvodné dve verzie boli bez dievčat, no ony veľmi chceli byť pri tom. Prišli s nápadom robiť 

Strašidlá. Prvú verziu tanca sme odložili bokom, druhá, prepracovaná a doplnená o strašidlá, 

sa tancuje dodnes.  
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Niekdajšia asistentka choreografa MVDr. Alžbeta Takáčová pripravila tanec 

"V zaľúbení" ako absolventskú prácu na záver školenia pre pedagógov a choreografov 

ľudového tanca.  

 

Veľmi zložitá bola cesta vzniku "Jacksoniády“. Najprv režisér STV Marián Kleis prišiel s 

ponukou pre choreografa, aby využil Jacksonovu hudbu na parodovanie diskotancov. V čase, 

keď sa na tom začalo pracovať, televízia už nemala o číslo záujem. Keďže pri študijnej práci 

sa ukázalo, ako sú rovnocenné naše tance s moderným tanečným pohybom, choreografia 

dostala inú podobu, vhodnú do spoločného programu so skupinou Drišľak. Špeciálne pre 

tento program a na podobnom princípe bol postavený aj tanec "Manuela".  

 

Najnovšie programové čísla vznikli účelovo na demonštráciu možnosti, ktoré poskytuje 

súčasná technika. Študent VŠMU Pavol Pitoňák pripravil štúdiu ľudových tancov z Raslavíc 

(Bašistovská, Mojše, Krucená, Čardáš) na základe dokumentácie Umenovedného ústavu 

SAV. K tomu spracoval aj choreografiu tancov Krucena a Čardaš, ktoré ostávajú v repertoári 

súboru Železiar.  

 

Tanečné divadlo "Hriech?" vytvoril Pavol Pitoňak ako svoju bakalársku prácu v rámci štúdia 

na VŠMU. Prvú verziu diela naštudoval s tanečníkmi z bratislavských súborov SĽUK, 

Lúčnica, Nová Scéna, Ifjú Szívek, Poleno a študentami VŠMU. Išlo o prácu, ktorá mala ostať 

nevyužiteľná pre nemožnosť reprízovania pôvodnými interpretmi. V decembri 2001 začal 

adaptovať svoje dielo v súbore Železiar. Party jednotlivých postáv prispôsobil interpretom zo 

Železiaru. Skĺbením ľudového tanca s postupmi moderného tanečného divadla a kvalitnou 

výrazovou a charakterovou interpretáciou tanečníkov vzniklo celistvejšie a pôsobivejšie dielo 

ako v prvej verzii. 

 

7. ZÁVER 

Ľudové umenie, folklór a tradície boli a dodnes sú neoddeliteľnou súčasťou života 

mnohých ľudí. Závisí však len od nás, či naďalej ostane živá, zachovaná a čistá aj pre ostatné 

generácie.  

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

súbore. Na základe tejto práce som zároveň chcela poukázať nie len na problematiku spojenú 

s názvom mojej práce ale celkovo ľudový tanec ako taký z rôznych pohľadov. Mnoho ľudí 
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ľudový tanec vníma ako predstavovanie ľudovej kultúry pozorovaním stupňa náročnosti 

prvkov alebo kompaktibility tanečníkov, alebo ho nevníma vôbec. 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.  

Tiež sme chceli touto prácou prispieť k zviditeľneniu a zvýrazneniu pôvodných podôb 

folklóru, zachovaniu jeho autentickosti a vzbudeniu záujmu o jeho potrebné zveľaďovanie 

a následné praktické využitie. 

Práca svojím komplexným charakterizovaním hlavnej témy v jednotlivých 

podstatných častiach rozšírila a obohatila vedomosti o danej téme, a zároveň ponúkla vhodné 

námety pre choreografa folklórneho súboru Železar. Práca tiež prispela aj k rozvoju nášho 

poznania, umožnila nám nazrieť hlbšie do problematiky. 
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