
1. Žánre rómskej hudby Nech každý vták spieva svoju pieseň 

Sako čiriklo mi peskeri giľi giľavel (rómske príslovie/goďaver 

lava le Romendar) 

 1.1. Tradicný rómsky folklór Tradičný rómsky folklór je jedným z  

najcharakteristickejších etnických znakov Rómov. Autentický rómsky folklór, 

najmä piesne sú inšpirujúce pre novovznikajúcu rómsku poéziu, rozprávky 

a ostatné žánre slovesného folklóru, sú vzácnym a dodnes živým prameňom pre 

rómsku autorskú prózu. 

 Rómsky folklór nevyhnutne súvisí so špecifickými ústnymi formami svojho 

tradovania. Skutočnosť, že Rómovia dlho nemali kodifikovaný vlastný spisovný 

jazyk, spoločenská izolácia a  marginalizácia mali vplyv na vyhranenie 

špecifických funkcií folklóru, ktorý v podstate zastupuje i ďalšie formy 

spoločenskej komunikácie. Práve táto väzba a vzťahy pôsobia, že sa dodnes 

udržiava v neobyčajne živej podobe, zároveň je prameňom i prostriedkom na 

zachovanie a rozvíjanie rómskeho jazyka. Rómsky folklór sa delí na slovesný, 

hudobno-piesňový a  tanečný. Táto klasifikácia vychádza z  intencií modernej 

folkloristiky a  podrobne rozpracovanej klasifikácie folklóru všeobecne 

(Pôvod...,) 

 Lyrika alebo ľudová poézia je tu predovšetkým zastúpená piesňami, kde texty 

tvoria výrazovú jednotu s  nápevom – melódiou. Tanečné piesne sú väčšinou 

viazané na humorné texty, zatiaľ čo piesne ťahavé, smutné, vypovedajú 

o životných udalostiach a  životných skúsenostiach Rómov vážnym, až 

baladickým spôsobom a  špecifickou formou prednesu. 

 Forma i obsah piesní sú preto základnou hraničnou čiarou pri triedení 

rómskych piesní a to na tanečné – kheľibnaskre (čardáš, verbunk) a pomalé — 

na počúvanie (žiaľne, smútočné, halgató). Z takýchto charakteristík vyplýva 

i Hubschmannovej triedenie rómskych piesní na piesne staré – phurikane giľa 

a piesne nové – neve giľa (Fabiánová, 2003). Starobylosť týchto piesní sa 

prejavuje predovšetkým v starodávnej melodike, zatiaľ čo nové využívajú 

inšpiráciu súčasnou populárnou hudobnou tvorbou. Prípadne na staré hudobné 

motívy nadväzujú texty s novými obsahmi zo súčasného života Rómov. Z  

aspektu metrorytmiky, melodiky a  harmonických postupov sa rómska piesňová 



tvorba delí na loke giľa (pomalé piesne) – halgató (u Rumungrov – usadlých 

Rómov) a loke (prevažne u olašských Rómov) a na čardaša – kheľibnaskre giľa 

(u Rumungrov), kheľimaske giľa (u olašských Rómov). 

 

Poetika starých piesní, 

 halgató Halgató možno charakterizovať ako sólovú hudobnú skladbu, bez 

hudobného sprievodu, s  výraznou dynamikou, pri ktorej sa silne uplatňuje 

improvizácia, a to hudobná aj textová (Fabiánová, 2003– kĺzanie zdola nahor.  

 Pieseň Šuki prajta na čerkinelj bola zaznamenaná v obci Žehňa v okrese 

Prešov, nahrávka vznikla 20. 11. 2013 a na DVD sa nachádza ako videonahrávka 

č. 1. Táto ťahavá (halgató), tklivá pieseň je určená na počúvanie. Dôležitá nie je 

ani tak melódia ako skôr jej obsah, posolstvo piesne. Prednes je emotívny, 

zameraný na umocnenie obsahového významu textu. 

3 Šuki prajta na čerkinel  

Šuki prajta na čerkinel te balvaj na phurdel. 

 De, počoral pes kamas, de, la datar pes ladžas.  

De, phen ča mange, mri phuri daj, či pes na rozdžaha.  

De, imar mange phenďas mro dadoro hoj pes na rozdžaha. 

 Suchý lístok nešumí  

Suchý lístok nešumí, ak nefúka vietor.  

Kradmo sa ľúbime, matky sa hanbíme.  

Prezraď, mi, stará matka moja, či sa nerozídeme. 

 Lebo povedal mi už môj otecko, že sa my nerozídeme. 


