
1 

 

 



2 

 

Názov projektu: MUSIC4ROM 

Číslo projektu: 543170-LLP-1-2013-1-BE KA1-KA1MPR 

Rok: 2015 

Editor: International Yehudi Menuhin Foundation  

Preklad: Bc. Martina Jeřabková 

Grafická úprava: Angelica Porru . 

Tento dokument podlieha licencii Creative Commons CCBY-NC-ND 4.0 (Attribution-Non Commercial-No Derivatives) <http://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/4.0/>. 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


3 

 

OBSAH 

Predstavenie projektu Formujúca funkcia hudby  p. 5 

 Hodnota rómskej hudby  p. 7 

Učebné postupy Formujúca špecifickosť hudby  p. 9 

 Štruktúra učebných postupov  p. 10 

Prvý učebný postup: 

“Bohatstvo rómskej hudby” 

Bohatsvo rómskej hudby  p. 14 

 Orientálne vplyvy p. 14 

 Interpretačné štýly p. 15 

 Transformácia a tvorba hudobných štýlov p. 16 

Druhý a tretí učebný postup:  

"Hudba rómskych slov" a 

"Slová rómskej hudby” 

Rómska hudba a poézia p. 18 

 Rómsky jazyk p. 18 

 Rómska literatúra p. 20 

 Súčinnost hudby a poézie p. 21 



4 

 

   

Štvrtý a piaty učebný postup:  

"Vzdialený zvuk" a  

“Zvuk vecí” 

Štruktúra p. 24 

 Učenie sa zo skúseností p. 25 

 Rómske hudobné nástroje v skratke p. 26 

 Zvuk a vlastnosti materiálov            p. 27 

Bibliografia  p. 30 

 

 

 

 

  

 

 

 



5 

 

PREDSTAVENIE PROJEKTU 

 

Cieľom projektu Music4Rom je rozšíriť a podporiť rómsku kultúru pomocou sérii aktivít zameraných na rómsku hudbu vnímanú ako kultúrne 

dedičstvo a ako formujúci “prostriedok“. 

Tento dokument završuje “Tvorba učebných postupov“ ako bolo predstavené v projekte Music4Rom.  

V rámci projektu je naplánované vzdelávacie podujatie v Paríži tzv. Majstrovská škola. Na podujatí sa  sa stretne a bude spolupracovať osem 

mladých hudobníkov rómskeho a osem mladých hudobníkov nerómskeho pôvodu  z krajín, ktoré sa podieľajú na projekte. Mladých umelcov 

budú viesť známi hudobníci rómskeho aj nerómskeho pôvodu. Podujatie je kľúčové na definovanie Učebných postupov projektu Music4Rom, 

ktoré sa využijú ako inšpirácia počas Music4Rom workshopov pre rómske a nerómske deti a mládež. 

Workshopy sa budú konať na školách a v komunitách v Taliansku, Rumunsku, na Slovensku a v Španielsku. 

Z učebných postupov, ktoré sa budú vytvárať  počas workshopov sa vyberú najefektívnejšie. 

V kontexte tohto projektu je rómska hudba považovaná za formujúci “prostriedok“, preto je vhodné začať tým, že spomenieme formujúcu 

funkciu hudby, hodnotu hudbe, ako aj význam rómskej hudby. 

 

FORMUJÚCA FUNKCIA HUDBY 

 

“Hudba nie je nikdy osamelá”, povedal skladateľ Luciano Berio (1981). 

Hudba vzniká a je vyjadrená v rôznych formách a rôznymi funkciami vo všetkých oblastiach,       v ktorých ľudský život a komunikácia existujú. Aj 

keď hudba neprenáša špecifickú správu, ktorá by sa dala preložiť do slov, je formou komunikácie, ktorá odráža a pôsobí dokopy so sociálnym 

kontextom, v ktorom je vytváraná a hraná. Rôzne význami výrazu “hudba” korešpondujú s veľkým množstvom funkcií, ktoré sa líšia od kultúry 

ku kultúre.  
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Etnomuzikológ Francesco Giannattasio, (1992) na základe zoznamu desiatich funkcií identifikovaných Allanon P. Merriamom, (1964), rozdeľuje 

hudobné funkcie do troch hlavných kategórií: 

1) funkcia organizovania a podpory spoločenských aktivít: náboženských a spoločenských 
obradov, slávností, osláv, výročí, pracovných udalostí a kolektívnej zábavy; 
2)  funkcie dosiahnutia a koordinácie moto-senzorických reakcií: emocionálne zapojenie, ktoré 
prdukuje pohyb;  
3) expresívne funkcie: individuálne výrazy, komunikácia nápadov cez symbolické formy 
kodifikované v hudobnej kultúre, a estetické potešenie z hudby. 
 
Disciplíny ako antropológia, psychológia, história, semiológia a kognitívne vedy viedli k 

porozumeniu vývoja dynamiky hudobných zážitkov zdielaných medzi rôznymi kultúrami. Ony 

vybudovali a rozvinuli silný dialog, ktorý nie je iba interdisciplinárny, ale aj interkulturálny. 

Formujúca hodnota hudby je obzvlášť viditeľnou v hudobnej funkcii spájania kultúr a disciplín. 

V rómskej kultúre je podieľanie sa detí na hudobných aktivitách rovnako dôležité ako 

podieľanie sa dospelých členov komunity. Zapájajú sa už od ranného veku. 

V západných kultúrach je hudobná výchova často zastúpená expertom a inštitúciami, čo 

ochudobňuje  spoločenskú funkciu hudby, ktorá je často prirodzenou hnacou silou pri 

oboznamuovaní dieťaťa s hudbou. 

Podľa írskeho muzikológa Johna Blackinga (1973) je hudba “ ľudsky oganizovaný zvuk” so 

schopnosťou zlepšenia kvality mezdiľudských vzťahov v rámci komunity.  

 

Táto myšlienka stojí aj za projektom Music4Rom: znovu nájsť a šíriť spoločenskú a kultúrnu rolu 

rómskej hudby, aby si deti a mládež boli vedomí svojej individuálnej a kolektívnej identity a tým 

pádom aj svojej kultúry. Hudba spája, pretože prevyšuje jednotlivé situácie a dá sa zdielať bez 

sprostredkovania. Zároveň je prostriedkom na vyjadrenie pocitov, histórie a života jednotlivcov 

aj skupín.Music4Rom má v úmysle odhaliť vplyv a vzájomné miešanie sa západnej a rómskej 

hudby. Spájajúca funkcia hudby je základ na spájanie histórie, skúseností a bohatej kultúry 

marginalizovaných ľudí  s celou Európskom spoločnosťou. 
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HODNOTA RÓMSKEJ HUDBY 

Terminológia, ktorá identifikuje rómsku hudbu v rôznych krajinách a definuje rôzne druhy je jasným indikátorom dôležitosti rómskej hudby. 

Táto terminológia je už teraz všeobecne uznávaná vo svete hudby aj mimo neho. 

Musica Rom alebo zigana pre Talianov, je  gypsy music pre Britov, musique bohemiène alebo tzigane pre Francúzov , musica gitana pre 

Španielov ... a tak ďalej.   

Sú to pojmy, ktoré dokazujú bohatstvo 

kultúry, ktorá ovplyvnila množstvo 

hudobných žánrov: klasickú hudbu, jazz a 

svetovú hudbu. Vplyv rómskej hudby je 

značný dodnes. 

Nielen že tieto pojmy opisujú históriu 

rómskej hudby ( je to badateľné v 

tradíciach rómskej hudby), ale takisto 

označujú veľdiela klasickej hudby. 

Hudba bola pre rómov vždy 

najefektívnejším spôsobom na vyjadrenie 

svojej ústnej tradície, keďže bola 

prostriedkom odovzdanie svojej vlastnej 

identity a kultúry. 

Zmienka o hudobnej aktivite rómov bola 

zaznamenaná v IX. storočí pred naším 

letopočom v Perzii. 

Tak ako je pravdou to, že hudba bola a 

stále je prostriedkom existencie pre 

rómov, takisto sprevádzala v minulosti  aj 

dnes všetky udalosti ich života, od 
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náboženských osláv až po svadby a pohreby. 

Je prostriedkom vyjadrenia osobných aj kolektívnych pocitov, ktorý je 

spojený so zvykmi a kultúrou komunity a preto drží pokope rodiny a 

spája spoločnost. 

Deti napodobňujú dospelých v ich spôsobe prežívania hudby. 

V rómskej hudobnej kultúre je však hranie na hudobnom nástroji typicky 
mužská činnosť, zatiaľ čo ženy sú obvykle tanečníčkami a speváčkami. 
Rómska hudba je inšpirovaná prírodou, históriou a spoločenskými 
podmienkami, ktoré sa spájajú s miestami na ktorých rómovia žijú a 
vytvárajú nezameniteľný spôsob akým tvoria hudbu. 
Spôsob akým rómovia hrajú inšpiroval mnoho skladateľov ako napríklad  
Liszta, Brahmsa, Schuberta, De Falla, Granados Turina, Ravela Debussyho 
a Dvořáka, avšak ich prínosu sa nikdy  nedostalo plného uznania. 
Liszt vo svojej práci na tému "Rómovia a ich hudba v Maďarsku”,(1859) 
napísal: 
 

 
 "… ich  umenie je vznešenmý jazykom, tajomnou pieseňou, ktorá je jasná zasväteným, umenie ktoré sa používa na vyjadrenie toho čo chcú, bez 
toho aby boli ovplyvnení čímkoľvek čo je cudzie ich želaniam. Svoju hudbu vynašli a vynašli ju pre seba, aby medzi sebou konverzovali a spievali, 
aby ich držala pokope.   A veru že vynašli vskutku úchvatné monológy ". 

 

Postupom času sa oblasti rómskej hudby odlišovali rôznymi štýlami, aj keď sú všetky navzájom prepojené:  

-oblasť Orientu: od Malej Ázie, až po Anatolsko - Arménsky polostrov  (Turecko) a Severo- východnú Afriku (Egypt); 

-Balkánska oblasť: vrátane Rumunska, územie bývalej Juhoslávie, Bulharsko a Grécko ; 

-oblasť stredo-východnej Európy: vrátane územia Maďarska, Českej republicky, Slovenska, Estónska atď, až po Rusko; 

-Stredozemná oblasť: najmä Španielsko, Portugalsko, južné Francúzsko a Taliansko; 

-oblasť severnej Európy: vrátane rómskych balád v Spojenom kráľovstve, jazzu francúzskych  

 Manouches, jazzu belgických a holandských Sintov a rómov, swingu nemeckých Sintov a piesní fínskych  a švédskych rómov. 
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UČEBNÉ POSTUPY 

 

Plán Učebných postupov bol navrhnutý v čase navrhovania a organizovania obsahu workshopov Music4Rom. 

Postupy vzdelávania prinášajú obsah vyvážený a fungujúci v špecifických situáciach a zameriavajú sa na cieľové skupiny. 

Postupy sú založené na predpoklade vzdelávacej funkcie hudby a obzvlášť tej rómskej. To umožňuje rozvoj kľúčových schopností u rómskych a 

nerómskych deťoch a teenegeroch. 

Program a rozvrh Vzdelávacích postupov umožňuje študentom objavovať a zažívať vzdelávaciu a kultúrnu hodnotu rómskej hudby. 

Celkovo, hudba sama o sebe vedie deti k získaniu zručnosti spolupodieľania sa na niečom. Keď sa zúčastňujú na aktivitách pri ktorých hrajú a 

precvičujú si počúvanie, môžu zažiť pocit pri ktorom je hudba vyjadrovacím prostriedkom a môžu dosiahnuť celistvejšie pochopenie hudby, 

ktorú počúvajú. 

 

Hudba, ako základný svetový jazyk, pomáha dosiahnuť viacvrstvové pochopenie skutočnosti a vyváženejší rozvoj kognitívnych a emocionálnych 

zložiek. 

Hudba pomáha najmä pri: 

1. rozvoji hudobnej inteligencie 
2. vzdelaní ústneho vnímania 
3. motorických zručnostiach 
4. schopnosti kriticky vyhodnotiť ako reagovať pri rôznych socio-enviromentálnych situáciách 
5. rozvoji a zjemňovaní emocionálnych dimenzií 
6. prístupe k základnému kultúrnemu dedičstvu a najmä  k symbolickým svetom, ktoré hudba vyjadruje 
7. rozvoji rešpektovania a záujmu o iné kultúry 
8. rozvoji priebežných schopností spojených s kognitívnymi, fyzickými, motorickými, vnemovými, emocionálnymi, výrazovými, 

komunikačnými, kreatívnymi, historickými a kultúrnymi aspektami. 
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ŠTRUKTÚRA VZDELÁVACÍCH POSTUPOV 

 

Workshopy majú za cieľ rozvinúť tri kľúčové kompetencie 5, 6, 8 (K.C. 5, 6, 8): učenie sa ako sa učiť , spoločenské a občianske kompetencie, 

kultúrne povedomie a vystupovanie v rómskych a nerómskych deťoch a teenegeroch. 

Empirická metóda, ktorá sa používa vo workshopoch začína definíciou témy výskumu a prvým zberom dát, ktoré sú potrebné na porozumenie 

danej témy: každý vzdelávací postup ponúka možnosť rekonštrukcie pomocou výskumu a samostatného aj skupinového vysvetlenia danej 

úlohy. 

 

Obsah a štruktúra Učebných postupov sa spája s nadobudnutím kľúčových kompetencií, čo je docielené pomocou: 

 samostatnej a skupinovej práce, ako aj medzikultúrnej vedomosti obsahu (KC 8);  

 skupinového a samostatného výskumu týkajúceho sa materiálnych a kultúrnych prostriedkov, nadobudnutia jazykových kompetencií, 
techník komunikácie, skupinovej a samostatnej organizácii práce, historických vedomostí vlastnej minolosti (KC5);   

 použitia kreatívnych schopností, vedomostí a identifikácii sociálnych a osobných  pocitov, vedomostí týkajúcich sa aplikovaného umenia 
(KC 6). 

            Všetky tieto činitele sú kľúčové pre úspech tohto projektu. 
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Počas workshopov budú deti a mladí ľudia vedení mladými umelcami, známymi hudobníkmi, sociálnymi pracovníkmi, učitelmi a expertami na 

vzdelávanie.   Oni budú pomocníkmi alebo školiteľmi a budú sa riadiť Učebnými postupmi. 

Ich hlavnou úlohou bude pomáhať pri tom ako budú študenti skúmať a pomáhať dostať do povedomia oblasti, ktoré treba preštudovať; budú 
propagovať osvojenie si kompetencií a budovanie pozitívneho učebného prostredia. Pomôžu posilniť sebaúctu a sociálnu interakciu. Osvojenie si 
kľúčových kompetencií pomôže študentom prehĺbiť ich vedomosti o hodnote rómskej kultúry a inšpiruje ich k rozširovaniu jej prvkov a významov. 
 Aktivity budú rozvíjané študentami, učitelmi, umelcami a partnermi projektu. 
 

Päť Učebných postupov sa bude zameriavať najmä na to: 

 ako používať rómsku hudbu a piesne na podporu sebaúcty  

 ako používať rómsku hudbu na podporu gramotnosti a jazykových zručností 

 ako používať rómsku hudbu na prípravu príručky na vytvorenie hudobných nástrojov za použitia recyklovateľných materiálov. 
Hlavné očakávané výsledky bude povedomie a vedomosť o nasledujúcich hodnotách: 

 bohatstvo rómskej kulúry: kultúry, ktorá môže podporiť, rozvinúť, zachovať a integrovať iné kultúry s ktorými sa stretne. Vyjadruje 
identitu, učenia a tradície zachované naprieč stáročiam kočovníctva a utrpenia;  

 kúltúrnu otvorenosť: budovanie kultúrnych mostov medzi rôznymi ľudmi a rôznymi kultúrami. 
 

Všetky postupy sú cielené na študentov od 5 do 20 rokov. Taktiež môžu byť cielené na trochu starších študentov. 

Všetky postupy sú založené na rómskej kultúre: textoch, literatúre, hudbe, umení a histórii. 

Všetky postupy môžu byť rozvinuté počas troch dní, alebo s prihliadnutím na okolnosti. 

 

Metodológia  každého vzdelávacieho postupu je trojnásobná: 

I. Výskum získaný cez učenie sa ako sa učiť (KC5) alebo  učenie sa zo skúseností rozvinie vedomosti o rómskej hudbe a kultúre a nadobudnutie 

disciplinárnych a interdiscpilinárnych konceptov. 

II. Tímová práca rozvíja spoločenské a občianske kompetencie (KC6) ktoré zvyšujú sebaúctu, medziľudské a medzikultúrne zručnosti, socializáciu 

a sociálnu inklúziu. 

III. Kultúrne povedomie a vystupovanie (KC8) pramení z výskumu a vysvetlenia nápadov a obsahov nadobudnutých a spracovaných počas práce 

Východiskovýcm bodom  je vždy rómska hudba. Výber hudby, poézie atď... je vždy zameraný na jednotlivý cieľ každého z učebných postupov.  
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 UČEBNÝ POSTUP ČÍSLO 1 “BOHATSTVO RÓMSKEJ 

HUDBY”  

Ak existuje nevyvrátiteľné tvrdenie o rómskych ľudoch, je to to, že  hudba je ústrednom 

časťou ich kultúry. Bez ohľadu na historické udalosti, bez ohľadu na krajinu, ktorú navštívia, 

sociálne a ekonomické podmienky, ktorým čelia, každý  si môže byť istý tým, že hudba je 

základným prvkom v ich spoločenskom živote. 

Toto tvrdenie môže vzniesť mnoho otázok, ako napríklad, ako dlho a prečo bola hudba tak 

podstatná pre rómsku populáciu?  Sú v rómskej hudbe prvky, ktoré sú pre všetkých rómov  

spoločné? Nasledujúce odseky sa búdú snažiť odpovedať hlavne na druhú otázku a pokúsia sa nájsť spoločné prvky v rómskej hudbe z rôznych 

krajín. 

Orientálne vplyvy 

Po viac ako tisícročí strávenom mimo Indie je náročné dokázať, ktoré pôvodné orientálne prvky sú prítomné v dnešnej rómskej hudbe, ale pre 

niektorých výskumníkov ako Paco Suarez, je jasné, že rytmus a melodické základy hudobných skladieb dnešných európskych rómov sú úzko 

spojené s piliermi Indickej hudby, raga a thala (rytmom a melódiou) - prvkami, ktoré sú dedičstvom Indickej hudby. Iné zistenia odhalili, že na 

svojej ceste do Európy, rómska populácia prevzala hudobné tradície Perzie a Arménska a obzvlášť sa zaujímala o ich prístup k hudobným 

nástrojom a hudobným technikám. 

 

INTERPRETAČNÝ ŠTÝL 

 

Ak počúvame hudbu interpretovanú rómskymi hudobníkmi prichádzajucími zo vzdialených európskych krajín, môžme si ľahko uvedomiť, že 

spoločným menovateľom, ich muzikálnosti a štýlu hrania je nápadne zvláštna sloboda. Môžme si všimnúť, že rómsky hudobníci sa vyhýbajú 

hraniu podľa partitúry a namiesto toho sa nadchnú pre inšpiráciu, ktorú čerpú z daného momentu a tým ponúkajú vysoko emotívnu hudbu. 

Francis Couvreux, odborník a editor rómskej hudby verí, že " hudba, ktorú tvoria rómovia má vždy obzvlášť dobre rozpoznateľnú farbu, plnú 

neviazanosti a melanchólie". 

……sa bude zameriavať na 

to ako použiť rómsku 

hudbu a piesne na 

zvýšenie sebaúcty u 

mladých rómov a podporí 
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Ďalším najrozpoznatelnejším aspektom hudby, ktorú hrajú rómsky hudobníci je ovládanie 

inštrumentálnych techník, ktoré uľahčuje tok kreativity a inšpirácie. Skladatelia po celom 

svete obdivujú bravúrnosť rómskych hudobník a ako vraví Javier Pérez Senz "to, že sú známy 

ako bravúrny muzikanti zatienilo aj ich kompozičnú stránku". 

TRANSFORMÁCIA A TVORBA HUDOBNÝCH ŠTÝLOV 

 

Európska história dokazuje, že rómska populácia si prispôsobila tradičný folklór miest na 

ktorých žili. Avšak nebolo to len jednoduché prispôsobenie, pretože rómovia pretvorili a 

transformovali miestne repertoáre podľa ich vlastného hudobného štýlu, transformovali 

rytmícké a melodické orientálne základy, nabili hudbu neviazanosťou a emocionalitou, ktorú 

popisuje  Couvreux Francis. Jednou z hlavných čŕt rómskych hudobníkov naprieč Európov 

bola ich otvorenosť pri pretváraní miesteho folklóru, aby bola viac priateľná pre širšie 

publikum. 

Najpozoruhodnejší výsledok tohto rómskeho pretvárania miestnej hudby za použitia 

pozoruhodnej virtuóznosti a kreativity je vývoj nových hudobných štýlov, ktoré vznikali na 

základe tvorby, ktorá zachádzala omnoho ďalej ako len po jednoduchú reinterpretáciu 

miestneho repertoáru. To je dôvod prečo sa Alan Weber, hudobný riaditeľ festivalu Festival 

Les Orientales (Francúzsko) zamýšľal " Aký by bol dnešný repertoár maďarského čardáša bez 

rómov, alebo čo také flamenco v Španielsku? Boli by ľudovou a akademickou hudbou 

vhodnou pre múzeá." 

Zrod flamenca, maďaského čardáša verbunkov, jazzového Manouche a iných hudobných 

žánrov je pôvodný kreatívny počin rómov. Aj keď boli založené na predošlom folklóre a 

repoertoári, rómsky hudobníci boli hlavnými postavami procesov pretvárania miestnych 

folklórov na nové štýly, ktorých hudobné a spoločenské vlastnosti boli úplne odlišné od tých 

pôvodných. 
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Aj napriek tomu umelecká hodnota rómov nebola nikdy uznaná. Predsudky a stereotypy o rómoch naprieč celou Európu nikdy nedovolili 

uznanie ničoho pozitívneho čo by bolo spojené s rómskou kultúrou. Rómsky hudobníci neboli nikdy uznaný za priekopníkov žiadneho 

dôležitého európskeho hudobného štýly. Ich vplyv na západnú hudbu nebol nikdy priamo uznaný, tak ako mal byť. 

RÓMSKY VPLYV 

Rómovia nie len že boli kreatívny, ale ich kultúra a štýl hrania inšpirovali dôležitých európskych skladateľov vážnej hudby. Keď počúvame známe 

Maďarské rapsódie od Franza Liszta, v skutočnosti počúvame autentické rómske melódie, ktoré boli prepísané a upravené skladateľom. 

Tak isto to je aj pri Johannesovi Brahmsovi, ktorý vo svojich Maďarských tancoch dal dokopy sériu rómskych melódií, ktoré počul od 

oduševnených rómskych skupín.  

Liszt a Brahms neboli jediný skladatelia vážnej hudby, ktorý boli očarení rómskymi melódiami. Vplyv čarovnej rómskej hudby mal dopad na 

mnoho iných skladateľov ako Ludwig van Beethoven, Franz Josef Haydn, Franz Schubert, Piotr Iľjič Čajkovskij, Antonin Dvořák, Maurice Ravel, 

Zoltan Kodaly, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate, Isaac Albéniz alebo Enrique Granados.  

 

Z toho môžme usudzovať že úloha, ktorú zohrávali rómovia  definitívne obohatila európsku hudobnú kultúru, tým, že pretvárali tradičné 

repertoáre a vytvárali nové hudobné štýly. Ba čo viac, rómsky hudobníci povzniesli hodnotu improvizovanej hudby, ktorá je v protiklade s 

prísnou interpretáciou hudby skomponovanou inými skladatelmi. 

Rómsky hudobníci ovplyvnili veľkých európskych skladateľov, ktorý obohatili mnoho svojich dobre známych diel o rómske hudobné štýly a 

melódie. 

  



16 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  



17 

 

 

SA BUDE ZAMERIAVAŤ 

NA POUŽÍVANIE 

RÓMSKEJ HUDBY NA 

ZVÝŠENIE 

GRAMOTNOSTI A 

JAZYKOVÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

UČEBNÝ POSTUP ČÍSLO 2 HUDBA RÓMSKYCH SLOV 

UČEBNÝ POSTUP ČÍSLO 3  SLOVÁ RÓMSKEJ HUDBY 
 

RÓMSKA HUDBA A POÉZIA 

Cieľ používania rómskej hudby na zvýšenie gramotnosti a jazykových zručností a zlepšenie 

účebných zručností u mladých rómskych ľudí môže byť dosiahnutý pomocou dvoch Učených 

postupov, ktoré berú do úvahy úzke prepojenie medzi hudbou a jazykom. A to najmä medzi 

rómskou hudbou a rómskou poéziou. 

Hudba a poézia sú používané na opisovanie zážitkov a vyjadrovanie pocitov. Existuje mnoho 

príkladov  básnikov, ktorý pretvorili svoje básne na hudobné texty a existuje mnoho básni, ktoré boli 

vytvorené na to, aby boli spievané. 

Naviac, oboje, hudba a poézia používajú slová a rytmus.  Slová dokážu byť veľmi mocné a to nie len vo forme básni, ale takisto ak sa zmiešajú s 

hudbou. 

Hudobná kompozícia sa môže spoľahnúť na silu slov a na efektívne používanie opisných metafor. 

 

RÓMSKY JAZYK 

Jazyk predstavuje kľúčový prvok identity populácie a to je najrelevantnejšie pri rómskej populácii. Rómsky ľudia sú stale, po mnohých 

stáročiach spojený ich spoločným pôvodom čoho stanovujúcim dôkazom je ich jazyk.  

Rómsky jazyk je rozdelený na mnoho dialektov, vzhľadom na to, že rómske rodiny žijú naprieč piatimi kontinentami. Dôkaz dlhého putovania 

rómskych ľudí, početné množstvo ich dialektov, ešte stale dokazuje spoločný pôvod, a jazyk hrá úlohu kotvy, ktorá ich spája so zemou ich 

pôvodu: Indiou. 

Rómsky jazyky sa zmenil počas migrácie rómskych ľudí a stal sa bohatým a flexibilným. Prispôsobil si komplexné lingvistické prvky a vyvinul sa 

do nových foriem kombinovaním rôznych koreňov. 

Je to jazyk, ktorý sa prispôsobil meniacim sa životným podmienkam, časom a prostrediu a tak sa rozdiely medzi dialektami časom prehĺbili. 
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Zoznam rómskych dialektov, iste nie ie ani vyčerpávajúci, ani zanedbateľný, môže byť definovaný nasledovne. Mali by sme však vziať do úvahy, 

že dialekty sa vyvýjajú a rozširujú s ich používateľmi a preto geografické denominácie odzrkadľujú skôr obvyké rozdelenie: 

 

1) Dunajská skupina (Kalderaša, Lovara, Curara, atď.); 

2) Západobalkánska skupina (Istriani, Sloveni, Havati, Arlija,atď.);  

3) Sintská skupina (Eftavagarja, Kranarja, Krasarja, Slovacchi, atď);  

4) Stredno-južný talianský Rím; 

5) Britské (Velšská rómština, no najmä Anglo-romština, zmiešaný anglicko-rómsky žargón); 

6) Fínske; 

7) Grécko-turecké (možno by sa dalo polemizovať o samostatnej skupine); 

8 ) Iberijská (dnes zastúpená Calò, Gitano španielsko-rómskym žargónom). 

 

Aj napriek tomu, jazykovedné štúdie a výskumy často produkujú rôzne teórie.  

Toto je teória jazykového experta na rómštinu, Marcela Courthiadea. Je to róm a je profesorom na univerzite INALCO.  

 

 

V sérii článkov (so začiatkom v roku 1982) Marcel Courhiade navrhol iný druh klasifikácie. Zameriava sa na pestrosť dialektov rómov v 

troch po sebe idúcich vrstvách rozširovania, používajúc kritéria fonologických a gramatických zmien. Nájdením spoločných lingvistických 

vlastností dialektov, prezentuje historický vývin od prvej vrsty (dialekty najbližšie anatolskej rómštine 13-teho storočia) až po druhú a tretiu 

vrstvu. Takisto pomenúva "pogadialektami" (na základe Pogadi dialektu Veľkej Británie) tie dialekty, pri ktorých sa rómska slovná zásoba 

iba zakomponovala do nerómskeho jazyka (zvyčajne sa im vraví para-romština). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_language  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_language
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RÓMSKA LITERATÚRA 

V dnešnej dobe je rozkvet  písanej rómskej 

literatúry veľmi významný. Je to výsledkom 

utópie zjednoteného rómskeho jazyka a 

odpoveďou rómskych ľudí na túžbu po kultúrnej 

jednote. Rómsky ľudia po celom svete cítia, že 

majú spoločné korene a zdieľajú podobné 

hodnoty, ku ktorým sa zaväzujú a preto majú aj 

potrebu rozprávať rovnakým jazykom. 

Zvyk šírenia rómskych dialektov v písomnej 

forme sa rozširuje, zatiaľ čo doteraz bol jazyk 

šírený hovorovou formou. Existujú piesne a 

príbehy, ale takisto súkromné listy ako aj 

literárne diela a časopisy. 

V bývalej Juhoslávii boli gramatiky rómskeho 

jazyka vydávané v rómštine. Lingvistické štúdie 

rómštiny nie sú už viac výhradne vykonávané 

výskumníkmi nerómskeho pôvodu. 

Písaná rómska literatúra a rozširovanie 

používania písaného jazyka za pomoci používania 

rôznych rómskych dialektov môže byť pre 

rómskych ľudí hľadajúcich vlastnú identitu prvým 

dôležitým krokom k zjednotenému jazyku a 

novému povedomiu. 

Rómska poézia, so svojou ústnou tradíciou, je základným prostriedkom vyjadrenia poznatkov o svete, o kontakte s prírodou a predmetmi. Má 

liturgickú formu s čarovnými slovami, vyjadrujúcu spoločné rómske dedičstvo kultúry, ktorá obsahuje básne a piesne naprieč časom a miestami. 
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Zjavný je aj impulz k uznaniu socio-kultúrnej identity v písanej rómskej poézii, ktorá prekvitá od roku 1900. 

Tá vytvára klamlivú predstavu o stereotype, prezentovaním pocitov príslušnosti a bohatej kultúry, ktorá spája tradičné príbehy so súčasným 

vnímaním života.  

 

Učebné postupy číslo 1 a 2 projektu Music4Rom založené na týchto socio-kultúrnych očakávaniach majú za cieľ použiť poéziu z rómskych 

zdrojov spolu  s hudbou. Aktivity Učebných postupov dosiahnú dvojnásobný cieľ tým, že sa bude so zapojenými deťmi pracovať za použitia 

rodného aj druhého jazyka. 

 

SÚČINNOSŤ HUDBY A POÉZIE 

Súčinnosť hudby a poézie sa dá nájsť v rôznych poetických formách a v množstve oblastí ako napríklad v piesňach, zvukoch a tancoch. Preto 

túto súčinnosť môžeme nájsť v textoch piesní, elégiách, ódach, žalmoch, piesňach, sonetoch, chóroch, baladách a rondách.  

Etnomuzikológia a kultúrna antropológia dokázali, že vzťah medzi slovom a hudbou sa mení vzhľadom na tú ktorú kultúru a je podmienený 

vzťahom medzi danou kultúrou a jej vlastným jazykom. 

Je hodné povšimnutia, že populárne piesne a kultivovaná hudba majú rozdielne vzťahy medzi slovom a hudbou. Kultivovaná hudba nepotrebuje 

slová tak ako populárna hudba. 

Počas stáročí,  poézia svojím spájaním jazyka a hudby, významov a zvukov, udala vzor štruktúre hudby. 

Obsah učebných postupov číslo 2 a 3 je založený na tejto interakcii fonicko-expresívnych aspektov slov a hudby v rómskych hudobných 

repertoároch. 

 

Opätovné porozprávanie sa o jazykoch vrámci hudobno-poetického systému zvyšuje rozvoj gramotnosti a jazykových zručností na rôznych 

úrovniach: 

 Jazykový rozvoj – umožňuje deťom a mladých ľudom používať verbálnu komunikáciu a podporuje ich jazykový rozvoj cez imitovanie 
melodických fráz, napodobňovanie výšok tónov a spievania celých piesní. 

 Hlasový rozvoj – spievanie nadobúda inú úroveň, keď deti aj teenegery spievajú v niekoľkých jazykoch, zapájajú sa do recitačných 
krúžkov, rozširujú si hlasový rozsah, rozvíjajú sólo spievanie v zbore.  

 Kognitívny rozvoj – kognitívne zručnosti na vysokej úrovni, znamenajú to, že študenti vedia jednoducho pochopiť základy čítania, 
písania a tvorenia hudby  
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 Zručnosti motoriky a jemnej motoriky –počas toho ako sa deti učia, prechádzajú sa, skáču a behajú do rytmu hudby. Imitovanie a 
učenie sa zložitejších tancov prispieva k zlepšovaniu motoríckých zručností detí. Naberú dostatok zručnosti na to, aby sa naučili 
jednoduchú hudobnú zostavu, hrali na zvonkohre, brnkali na struny dulcimera a ovládali obsluhu magnetofónu.  

 Spoločensko-emocionálny rozvoj– Od 5 do 15 rokov, sa sebaúcta získava na základe toho, že máme pocit, že sme schopný niečo 
urobiť a niečo sa naučiť. Učenie sa pomocou hudby pomáha deťom rozvinúť sebaistotu tým, že patria do skupiny, tým, že sa radi 
delia o nápady a sú hrdý na úspechy. 

 Hudobný rozvoj – Rozširovanie zručností a kognitívnych schopností znamená, že si deti postupne osvojujú celistvejšie skupinové 
tance a majú hudobné vystúpenia v súboroch. Taktiež si môžu rozvinúť svoje spevácke zručnosti. Najatraktívnejšou časťou je to, že 
tieto aktivity taktiež nabádajú deti učiť sa, čítať, komponovať hudbu , texty  a melódie ich vlastných piesní. 
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UČEBNÝ POSTUP ČÍSLO 4  

VZDIALENÝ ZVUK 

UČEBNÝ POSTUP ČÍSLO 5  

ZVUK VECÍ 

...sa bude zameriavať na prípravu príručky na zhotovenie hudobných nástrojov za použitia recyklovateľných materiálov... 

Učebný postup číslo 4, tak ako aj predošlé postupy, sa je v blízkom spojení s  históriou rómskych ľudí.  

Počas ich migrácie, rómska populácia cestovala s hudobnými nástrojmi aby mohli tvoriť svoju hudbu. Tie boli ľahko prenosné a boli dokonalými 

spoločníkmi na cesty k ich piesňam a tancom. 

 

Ktoré hudobné nástroje? Z čoho boli zhotovené? Používajú sa niektoré z nich doteraz? Aká je ich história? Aké bolo ich putovanie?  

Vieme ich napodobniť pomocou kresieb, hľadaním obrázkov a materiálov aby sme ich mohli zostaviť? 

Aký zvuk vyludzujú, keď sa na ne hrá? Aké príbehy a legendy sa s nimi spájajú? Aké významy a symbolické hodnoty sú im pripisované? Akú 

funkciu a rolu mali v histórii rómskej hudby? 

Z tohto výskumu sa zrodila kultúrne bohatá PRÍRUČKA.  Spušťa záujem a poznatky z histórie, geografie, jazyku, literatúre, antropológii, vede, 

vizuálne a plastické umenia. Taktiež zvyšuje výskumné schopnosti ( hľadaním materiálov) a schopnosť hrať na hudobný nástroj (zaobchádzaním 

s nimi). 

 

Vďaka Učebnému postupu číslo 5 sa detí a teenegeri naučia ako vytvoriť hudobný nástroj z bežných materiálov, za použitia recyklovateľných 

predmetov. Vytvorené môžu byť aj ex novo nástroje za pomoci objavovania “zvukov vecí” a použitia predstavivosti; vyrobiť sa môžu aj 

“jednoduché” nástroje patriace k ľudovej hudbe miesta v ktorom sa odohrávajú tieto aktivity. 

Je potrebný multidisciplinový prístup, ktorý zahŕňa prvky hudby, fyziky, vedy, miestnej histórie, šikovnosti, vizuálnych a plastických diel. 

Štruktúra a obsah Učebného postupu číslo 4 a 5 je podobná ako pri predošlých Učebných postupoch. 
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ŠTRUKTÚRA ŠTVRTÉHO A PIATEHO UČEBNÉHO POSTUPU 

Štruktúra sa týka rozvoja Učebných postupov pomocou workshopových aktivít, ktoré presadzujú nadobudnutie kľúčových kompetencií. 

Štrukturálne prvky Učebných postupov: 

 skupinová a individuálna práca 
 medzikultúrne vedomosti o obsahu 
 výskum (skupinový a individuálny) zameraný na materiály a kultúrne prostriedky 
 učenie sa jazyka 
 komunikačné techniky 
 kolektívne a individuálne organizovanie skupinovej práce  
 znalosť a delenie sa o vlastnú históriu 
 použitie kreatívnych schopností  
 znalosť a identifikácia spoločenských a osobných pocitov 
 znalosť aplikovaného umenia.  

Workshopové aktivity podčiarkujú hodnotu technických laboratórií. Učebné postupy by mali byť vnímané ako otvorené postupy, ktoré by mali 

byť prispôsobené kolektívnym voľbám a predstavám.  

V týchto dvoch Učebných postupoch sa vždy aplikuje metodológia “učenia sa robením”. 

Činnosť, uvažovanie, rozhodovanie, robenie záverov sú v cyklickom vzťahu.  

 

UČENIE SA ZO SKÚSENOSTÍ 

“Učenie sa zo skúseností” je vzdelávacia stratégia, ktorá sa zameriava skôr na 

pochopenie ako na memorovanie.  

Pochopenie je úzko spojené s robením a s výsledkom činnosti. Piaget povedal, že 

“inteligencia je súbor operácií… Operácia je skutočná činnosť, ktorá akonáhle je už raz 

použitá, stáva sa nezvratnou…..”  

Metodológia “učenie sa zo skúseností“, používaná najmä vo svete technológie a 

priemyslu, ktorá je úspešne testovaná na učebné účely, vznikla na tomto princípe. 
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Koncept “učenie sa zo skúseností” je založený na aktivácii cnostého kruhu, ktorý umožňuje reflexiu, výskum, rozhodovanie sa, robenie záverov 

a vykonávanie činnosti. Riešenie problémov, pracovné a manuálne schopnosti sú podporované až do bodu osvojenia si vedomostí o potrebnej 

technike.  

Vystupovanie, zaobchádzanie s vecami a ich tvorenie musí byť sprevádzané metakogníciou: reflexiou, premýšľaním, hľadaním odpovedí, 

vykonávaním činností a produktívnym tréningom, ktorý umožňuje zmeny a nadobudnutie 

vedomostí. 

Produktívne činnosti sú tie, ktoré vedú k: identifikovaniu činností, ktoré sa majú vykonať, 

experimentovaniu, spomínaniu, robeniu rozhodnutí, dosahovaniu záverov, konaniu na základe 

záverov a overovaniu si ich správnosti. Produktívna činnosť nie je obmedzená len na mechanické 

činnosti, ale takisto pretvára činnosti na myšlienky a naopak. 

To by bola navhodnejšia metodológia na rozvinutie Učebných postupov číslo 4 a 5. 

Rómske a nerómske deti a teenegeri, pod vedením umelcov a remeselníkov budú nabádaní k 

experimentovaniu a reflexii nad zostrojovaním jednoduchých hudobných nástrojov. Kvôli možnosti 

robenia replík hudobných nástrojov bude vyvinutá príručka na ich zostrojovanie. 

RÓMSKE HUDOBNÉ NÁSTROJE: krátke poznámky 

Cimbal and Panova flauta  sú charakteristickými rómskymi hudobnými nástrojmi. 

Gajdy sú ďalším typickým nástrojom, ktorý nájdeme v západnej Ázii a na väčšine územia Európy. 

Hoboj sa taktiež používa v rómskej hudbe a je pravdepobodné, že ho do Európy priniesli rómsky 

hudobníci. Husle, na ktoré často úžasne hrajú maďarský rómovia, sú taktiež veľmi obľúbené v 

rómskej kultúre každej krajiny. Existuje domnienka, že husle boli vyvinuté z Maurského rababu a 

mnoho detailov nasvedčuje tomu, že tento nádherný nástroj prišiel do Európy z Ázie.  

Priečna flauta, obľúbený Orientálny nástroj veľmi často používaný rómami na Východe sa v Európe 

používa iba v niektorých oblastiach Juhovýchodu, kde si ju rómsky ľudia môžu zakúpiť. 

Tamburína  a kastanety, taktiež obvyklé na Východe, sa môžu rozlišovať podľa vývinu rómskej 

kultúry v rôznych zemepisných oblastiach. To isté platí pre lutnu, ktorá sa objavuje v rôznych 

formách, napríklad ako rumunská kobza , španielska mandolína, arabský úd,perzský tanbur a saz.  

Všetky tieto nástroje, okrem Panovej flauty sa momentálne používajú rómskymi muzikantami po 
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celom svete. Niektoré z nich sa nemusia používať pravidelne, ale správy a príbehy dokazujú, že sa nachádzajú dokonca aj v Spojených štátoch a 

Kanade. 

 

Rómsky medvediari zo Sýrie a Rumunska zvykli hrávať na jednoduchých gajdách, priečnej flaute a zjednodušenom hoboji. (Arabsky – zemr). 

Ich medvede často nastavovali tamburínu na vyzbieravanie peňazí po tom ako tancovali, súperili, alebo vystupovali s tyčou. Rómovia v 

Rumunsku ešte stale hrajú na Panovú flautu. 

Ako už bolo spomenuté, arabský úd a rumunská kobza sa stale používajú. 

Maďarský cimbal je dobre známy a často používaný maďaskými kapelami. 

Rómsky huslisti sú všade tam, kde žijú rómovia.  

Rómska populácia obýva európske krajiny viac ako americké a preto sú ich nástroje bežnejšie v Európe. Husle a akordeón sú symbolmi rómskej 

hudby. 

Známy rómsky hudobníci cestovali mnoho storočí po celej východnej a juhovýchodnej Európe pričom vždy mali svoje hudobné nástroje so 

sebou a hrali na ne. 

 

ZVUKY A VLASTNOSTI MATERIÁLOV 

Kreativita a predstavivosť detí a teenegerov je stimulovaná činnosťami pod vedením hudobníkov a remeselníkov, ktoré sú zamerané na 

identifikovanie vlastností materiálov , najmä recyklovateľných materiálov, ktoré sú naším cieľom.  

Študenti získajú vedecké, jazykové a kultúrne poznatky. 

Budú zbierať a predstavovať recyklovateľné materiály, získavať poznatky o prírode a pôvode týchto materiálov, o ich vlastnostiach, farbách, 

formách a o zvukoch, ktoré vydávajú pri tom ako s nimi zachádzame rôznymi spôsobmi.  

Nasledovať bude diskusia o zdrojoch a opätovnom použíti materiálov. 

Aktivity budú zamerané na históriu predmetov a ich definíciu, podľa rôznych kritérií, napríklad kvalite, farbe, hrúbke a ohybnosti. Taktiež budú 

skúmané akým spôsobom predmety súvisia so zvukmi a hraním a skúmané bude aj to, akú cenu má daný predmet pokiaľ ide o možnú 

recykláciu.  

Materiály na zozbieranie by sa mali líšiť a mali by byť zbierané rovnako školiteľmi aj študentami. 

Je možné vytvoriť nástroje s veľkým množstvom vlastností a to ako perkusie tak aj strunové nástroje. 

Prirodzeným krokom by bolo vytvoriť malý orchester, ktorý by mohol vystupovať verejne.  
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“Novo vynájdene nástroje” si nájdu svoje miesto ako celok. Budú výsledkom voľnej interpretácie zvukov a materiálov a budú vytvárané za 

asistencie hudobníkov a remeselníkov.  

Zvuky, šumy, vibrácie, dynamika gitarových strún, zvuky hudobných nástrojov, stále vlny pri strunových a dychových nástrojoch, rezonancia, 

rytmy, priečne a pozdĺžne vlny, vokálne vlastnosti a hudba telesa , to sú všetko zložky aktivít  Učebných postupov číslo 4 a 5.  Všetky zložky 

budú spojené v rezervoári vedomostí, zručností a schopností dosiahnutých v rámci vzdelávacích postupov Music4Rom. 
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