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The author analyzes the song repertoire in the framework of the wedding. It has a
multi-functional character, and includes many archaic elements, but also topicalized
contemporary songs. She differentiates them into the ceremonial and entertainment
elements of the wedding, in its individual functional circles.
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1. Svadba ako hudobnointegraèný celok

Svadba je jednoliaty funkèný celok rodinného zvykoslovia. Jeho diferenciácia je závislá
od charakteru a rozsahu svadobného obradu a vôbec od priebehu svadby. Svadobné piesne
sú reflexiou vnútornej �truktúry, celkovej skladby svadby, ktorá je mnohodielnym obrad-
ným cyklom. Pozostáva z celej re�aze vzájomne pospájaných obradných úkonov. Ka�dý
z nich má svoje �pecifické miesto v priebehu svadby. Svadba je zo v�etkých obradných
príle�itostí najrozsiahlej�ia a najkomplikovanej�ia. Rozsah svadby a jej piesòový repertoár
súvisí so skutoènos�ou, �e je to najuniverzálnej�ia spevná príle�itos�, na ktorej sa uplatòuje
celá �iroká paleta svadobných piesní. Sú to na jednej strane piesne v úzko obradnom a na
druhej aj v �ir�om neobradnom tematickom zábere. Svadba je navy�e spevná príle�itos�,
ktorá vo vo¾nej, zábavnej èasti, ale aj pri speve �pri stole� pripú��a prednes piesní takmer
bez obmedzenia, s uplatnením celej �irokospektrálnej repertoárovej skladby, aká je obsiah-
nutá v individuálne ob¾úbenom a preferovanom spevnom repertoári ka�dého �svadobèana�.

Na svadbe sa zúèastòuje neobyèajne �iroká skupina �svadobèanov� z dedinskej pospoli-
tosti, a to buï aktívnou alebo pasívnou formou. Aktívnou v tom zmysle, �e sa na prednese
piesní a tancov podie¾a podstatná èas� na svadbe zúèastnených hostí, pasívna v tom zmysle,
�e sú v ka�dom prípade svedkami a recipientmi v�etkých obradných úkonov, ak sa progra-
move nevia�u na úzku skupinu interprétov (napr. pri zapletaní, pri èepèení, pri ukladaní, pri
spievaní na zore a pod.)
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Svadba a hudba, spev a tanec s òou spojené, sa v toto�ných alebo zhodných formách
v priebehu svadby mnohonásobne opakujú. Tie isté formy sa vracajú v priebehu svadby
viackrát. To sa týka obradných úkonov, textových motívov a nápevových typov (Elscheko-
vá-Elschek 1980, 121 a ï.; Elscheková 1988, 42). Svadba nie je len singulárnym aktom.
Opakuje sa v jednom roku a v tej istej rodine mnohokrát, resp. jej èlenovia sa zúèastòujú
v jednej �sezóne� na viacerých svadbách. To v�etko spôsobuje, �e svadobné piesne sú naj-
populárnej�ou a najznámej�ou èas�ou folklórnej tradície. Ich znalos� je mimoriadne roz-
siahla a precízna najmä v skupine �ien, ktoré sú nosite¾kami celého priebehu svadby. Táto
znalos� piesní a ich upevnenie v pamäti sa uskutoèòuje u �ien aj tým, �e ak obradné piesne
spievajú �eny v jednej rodine, tak sa na svadbu pripravujú pri spoloèných posedeniach ale-
bo na predsvadobných rodinných prípravách. Piesne si zopakujú, predspievajú a obradno-
spevné úkony preskú�ajú. Pred svadbou zopakujú základné nosné texty, ktoré majú spieva�
a ktoré sa nesmú vynecha�. Dôle�itú úlohu v tejto príprave hrajú záznamy, zápisy, ale aj
tlaèené predlohy, ktoré majú v úschove speváci, starej�í a iní aktéri svadobných ceremónií
(Ondrejka 1989, 123). Dnes sa èasto vyu�ívajú aj zvukové nahrávky, ktoré boli zhotovené
na svadbách alebo vy�li na zvukových nosièoch. Novú úlohu v tomto procese opätovného
osvojenia si svadobných piesní a obradov hrajú aj videozáznamy, ktoré si zhotovila rodina
sama.

V tradícii hrajú dôle�itú úlohu aj tzv. detské svadby, ktoré nie sú len prostou hrou alebo
imitáciou priebehu svadby v miniaturizovenej podobe, ale sú aj spôsobom oboznámenia sa
s významom svadby v detskom kolektíve (napr. Tomá�-Balá� 1997, 41). V priebehu det-
ských svadieb si u� v detskom veku osvoja mnoho obradných detailov, ale aj piesní, ktoré sa
praktizujú na �dospelej� svadbe.

Dôle�ité postavenie na svadbe má starej�í, s funkciou ktorého sú spojené niektoré pies-
ne, ale najmä prednes obradných textov. Rovnako svadobná matka je tou osobou, ktorá pri
obradnom speve �ien iniciuje a vedie spev v dôle�itých fázach, rovnako dohliada na správ-
nos� vykonania obradných úkonov, najmä tých, ktoré sa týkajú nevesty.

Osobitnými skupinami, aj speváckymi, sú mládenci a dievèatá, rovnako ako �eny alebo
�enáèi. Ka�dej zo skupín prinále�í v niektorej fáze svadby a svadobného obradu aktívna
funkcia, ktorá sa nedá nahradi� nijakou inou. To predpokladá zohratos�, nacvièenos� skupi-
ny, èo sa týka najmä spevu a tanca. Tak je to napr. u �ien v svieèkovom tanci okolo nevesty
pri èepèení, ako markantného symbolu prechodu zo stavu dievockého do stavu vydatej �eny.

Nie je mo�né dotknú� sa v�etkých dôle�itých obradných fáz a v�etkých úkonov, ktoré sú
spojené s piesòami a tancami. U� aj z toho dôvodu, �e jednak ich rozsah je mimoriadne
ve¾ký, a napokon ani preto, �e sú ve¾mi heterogénne a mnohovrstvové. Na tejto funkènej a
tvarovej rozmanitosti sa podie¾ajú aj kultúrno-geografické faktory, ktoré ukazujú na výraz-
nú diferencovanos� obradného piesòového repertoáru v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Z toho dôvodu sa chcem v struènosti zaobera� len tými formami, ktoré majú spoloèné zna-
ky. Chcem sa venova� typom, ktoré tvoria viacmenej univerzálnu súèas� svadby, a nielen
formám, ktoré sa uplatòujú len v niektorom mikroregióne Slovenska. Je celý rad svadob-
ných piesòových typov, ktoré sú roz�írené na väè�ích teritoriálnych celkoch spolu aj s ich
�pecifickými obradmi. Túto skutoènos� potvrdil Etnografický atlas Slovenska (kapitola XII,
mapy 5-16). Týka sa to napr. èepèenia nevesty (mapa 12) a tanca nevesty pri tomto obrade
(mapy 13-15 a osobitne detailnej�ie vyhodnotenie tohto tanca v kapitole XVIII, mapa 20).
Z kartografických preh¾adov je zrejmé, �e základné svadobné obrady, ich materiálne arte-
fakty, ich vnútorný zmysel, tak ako ich interpretuje K. Jakubíková, sa realizujú s neobyèaj-
ne ve¾kou regionálnou diferencovanos�ou jednotlivých funkèných a umeleckých detailov.
Na druhej strane treba zdôrazni�, �e podstata sily a zvlá�tnosti slovenských svadobných
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piesní spoèíva na mimoriadne bohatých individuálnych a inovovaných textových a hudob-
ných útvaroch, z ktorých chceme v uká�kach uvies� nieko¾ko individuálnych a unikátnych
typov (notové príklady 1-4).

2. Funkèné okruhy preferovaných svadobných piesní

Z priebehu svadby sa chcem obmedzi� na fázy, ktoré majú svoje zvlá�tne vyznenie,
a najmä osobité poetické a hudobno-výrazové prostriedky. Ide o nasledujúce fázy:

1. Rôzne druhy predsvadobných ceremónií, nahováranie nevesty � rukoviny, voh¾ady,
vypytovanie nevesty, �pýtanie zeleného venca�, �pýtanie na svadbu�, ohlá�ky, pozývanie
rodiny a svadobných hostí (Turzová 1985, 394). Obvykle po vydarených pytaèkách a pozý-
vaèkách odchádzali mládenci (Feglová a ï. 1995, 53) za spevu, èím ohlasovali a dávali na
známos�, �e ich poslanie bolo úspe�né. Ak tomu tak nebolo, tak sa nespievalo. Aj odovzda-
nie darov a vena sa konalo za spevu na ulici, aby �eny spevom upozornili dedinèanov na
prená�anie darov a perín. Dialo sa to za výskotu a spevu, aby si ka�dý mohol pozrie� bohaté
veno. K tejto fáze patrili v �trbe ohlá�ky a �sypanie perín�. Boli to aj zásnuby � rukovaèka,
voh¾ady, pytaèky, zdávanky a pod. (Horváthová-Urbancová 1972, 195). Pri pytaèkách sa
spieva roz�írená pieseò Pomo tam, gïe to svetlo horí (Ro�òavské Bystré).

Napokon k predsvadobnému odovzdaniu darov v dome nevesty sa viazalo pohostenie,
zábava, spev a tanec �ien. S takými zvykmi sa stretávame napr. v �trbe, kde bolo odovzdá-
vanie darov predmetom filmovej dokumentácie v roku 1979 (Elscheková 1983).

2. Stretnutie v dome �enícha a príprava na svadbu za spevu piesní. Vyslanie dru�bov
k neveste a pýtanie nevesty oddávaèom na sobá�. Svadobný sprievod prichádzal s piesòou
k domu nevesty a �iadal o vstup do domu. Aj v �trbe to bola pieseò Otvárajte bránu; Puste,
�e nás puste, ako takmer v�ade na Slovensku (�vorc 1979, 105). Osobitú pieseò museli
hostia zaspieva� v Muránskej Zdychave a prosi� o pohostenie (Gallo 1979, 241 � Notový
príklad 1). Táto èas� obradov, ale napokon aj piesní súvisí s ponúkaním nepravej nevesty, a�
kým svadobèania dostali pravú nevestu. Po príchode svadobných hostí a rodiny �enícha do
domu nevesty prebehla rozlúèková ceremónia, ktorá mala dôstojný ráz. Zaèala ver�ovaným
odpytovaním, ïakovaním nevesty rodièom a odobierkovými piesòami (Mamièka moja; Ach,
mamièko moja; Dali sce me mamko; Moj ¾ubi ocec; Ostávajce zdravi macerino prahy; Ta
dala mamka; Ach rodièia; Ach, od vás mamko moja a ï.). �artovné charakteristiky nevesty
s jej zlými a dobrými vlastnos�ami vyspieva svadobná dru�ina. Speváci a ich prednes je
súèas�ou tejto èasti svadobného zvykoslovia a majú za úlohu prelomi� vá�nu a �ia¾nu atmo-
sféru odchodu z rodièovského domu. Vtedy sa spievali rôzne typy a druhy rozlúèkových
piesní mládencov a dievok (Kamarátky moje; A ja vám ïakujem; Dru�ice, dru�ice). V pies-
ni z Muránskej Zdychavy sa stretávame s ve¾mi jednoduchou formou refrénovitého a akla-
maèného vyvolávania, ktoré je obvyklé vo výroèných obradných piesòach, napr. �atevných.
Roz�írený refrén je prvkom, ktorý sa na Slovensku objavuje ve¾mi zriedkavo a prinále�í
viac do skupiny prekáravých a taneèných piesní. Je to pieseò, ktorou sa musia do�adova�
vstupu do domu a pohostenia.

Notový príklad 1. Muránska Zdychava, Ro�òava (Gallo 1979, 241).
2. A vi si, hos�e, lavice pros�e, chme¾u muoj,
    Refrén: Chme¾u moj, buï moja ze¾a rozvese¾enuo.
3. A vi si, hos�e, stoli si pros�e, chme¾u muoj, Ref.
4. ....napoj si pros�e...
5. ....jedlo si pros�e...
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6. ....miski si pros�e...
7. ....lo�ki si pros�e...

3. Cesta do kostola, resp. na mestský úrad pokraèovala so spevom. Na èele kráèal starej-
�í, dru�bovia vedení hudbou � zväè�a sláèikovou, za prednesu nieko¾kých charakteristic-
kých piesní. Tieto spevy sa nazývajú �na sobá�� alebo �sobá�ová�. Sú to èasto zvlá�tne
archaické piesne (notový príklad 2), ktoré vyspievajú na ceste, ale aj celý rad prekáravých,
posme�ných textov, ktoré sa týkajú svadobèanov a jednotlivých èlenov svadobnej dru�iny.

Notový príklad 2. Kubra, Trenèín (Bagin 1993, 37)

2. Ideme, ideme chonníèka nevieme, hoj.
3. Dobrí ludia vedia, tí nám ho povedia, hoj.
4. Dali nám hu dali, horko zaplakali, hoj.
5. Svatý Mikulá�u, �ehnaj cestu na�u, hoj.
6. A ti na�i svati �ecci sú hrbatí, hoj.
7. Len jeden je rovný, aj ten nani�thonný, hoj.
8. Tá na�a �iroká, jako hus divoká, hoj.
9. Chytajte hu svati, a� nám neuletí, hoj.
10. Dru�ba ná�, dru�ba ná�, de�e to pero má�, hoj.
11. Komore na kline samém rozmaríne, hoj.
12. Tie na�e svatovské jako prasce morské, hoj.

Iné piesne sa spievajú po sobá�i, keï nevestu vyvedú z kostola, kde sa vykonal akt jej
definitívneho prechodu z jednej rodiny do druhej, keï oznamujú svokre:

 Do koscela jedno
 a s koscela dvojo,
 vera to, mamoèko,
 obidve tvojo...atï. (Slovenské spevy 1, 513).
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Obvykle sa spieva pieseò: Ej, ideme my od sobá�a; Keï sa dievèa vydá a ï. Svadobná
zmluva sa uzatvárala na obecnom úrade, kde svadobníci zriedkavo dostali príle�itos� pies-
òou a tancom výraznej�ie prispie� k slávnostnej atmosfére. Spev a hudba sa pri tejto príle�i-
tosti v minulosti obmedzila na minimum. V posledných desa�roèiach túto úlohu prebrali
dedinské folklórne skupiny alebo vybrané speváèky. Ich repertoár vychádzal z modelových
celoslovenských svadobných piesní (Dolu moj vienok; Kamarátky moje; Ej, èio �e to húsky
a ï.), alebo sa opieral aj o lokálny repertoár svadobných spevov.

Piesne po ceste sa objavujú k podobným kvintovým melodickým typom, ale v�dy s no-
vými textami vo v�etkých fázach svadobného veselia. Patria k typom svadobných nôt, sú
hudobným symbolom celého priebehu svadby, objavujú sa aj pri spievaní �za stolom�. Ide
v�dy o inú funkciu a rozdielny kontext, do ktorého sa svadobné piesne ako po textovej, tak
hudobnej stránke dostávajú.

Zvlá�� rozsiahla skupina piesní sa spieva, keï prichádzajú s nevestou do domu svokry.
Dotýkajú sa jej dobrých a menej dobrých vlastností (pracovitos�, poslu�nos�, povaha a pod.),
keï jej ju predstavujú a svokra ju víta v novom dome. V piesni nevestu chvália a hania,
rovnako sa spieva o budúcom vz�ahu svokry a nevesty. Prekáravé piesne pokraèujú aj pri
stole. Je to celá paleta jestvujúcich a budúcich rodinných vz�ahov, do ktorých sa mladoman-
�elia dostávali.

4. Piesne, ktoré sa spievajú na svadobnej hostine, nepatria a� na malé výnimky k vlast-
nému svadobnému obradnému repertoáru. Obsahová skladba piesní je mimoriadne roz-
siahla a dá sa rozdeli� do nasledujúcich tematických skupín a �ánrov:

a) Pri stole dominuje skupina ¾úbostných piesní v celej ich �írke. Staré, jednoduché,
archaické nápevy sa striedajú s typicky sentimentálnymi ¾úbostnými piesòami z 18. a 19.
storoèia a napokon aj s piesòami polo¾udovými a populárnymi. Piesne spievajú �eny v sku-
pinovom viachlasnom prednese, dávajú v�ak znaèný priestor aj jednotlivým spevákom.

b) K ob¾úbeným �tandardným piesòam patria pri stole balady s mravouènými sentencia-
mi, s dramatickými námetmi ne��astnej lasky a s historickými témami. Saturujú v istom
zmysle epické, rozprávaèské �ánre a nahradzujú ich lyricko-epickými piesòami, ktorých
repertoár je v�ak relatívne obmedzený.

c) Piesne sa pri stole týkajú aktuálnych tém hostiny, kuchárok, hostiteliek, pitia, jedenia,
kvality jedla a pod. Sú chválou alebo �artovnou hanou kuchárok. Svadobèania sa vo svojich
piesòach dotýkajú aj rodiny, svokry, nevesty, �enícha a pod. Opä� sa spieva celý rad piesní,
ktoré sa vz�ahujú na nevestu. K tomu smerujú aj obradné praktiky � ly�ièka medu ako
symbol sladkého �ivota mladoman�elov, jedenie z jedného taniera pre svornos� rodiny a pod.
Sú to piesne, ktoré spievajú �eny pri príchode do domu svokry: Daj�e, �e nám daj�e, za
lo�ièku soli (medu), veï sme vám doviedli nevestu po vuoli (Henckovce, Gemer, Elscheková
1989, 85). V�etky tieto a iné obligátne úkony sprevádzajú �eny nielen príslu�nými senten-
ciami, ale aj piesòami, ktorých obsah reflektuje ich význam. V piesòach sa objavujú aj
témy, ktoré majú pripravi� nevestu na �a�kosti spoloèného �ivota, napr. o man�elstve s pija-
nom, o premárnení majetku a pod. Napr.: Najprv prepijem dolomán, potom kabát, potom si
puojdem �varnuo dievèatko h¾ada� (Slovenské ¾udové piesne 3, è. 281, Litptovské Sliaèe).
Sú to aj piesne, v ktorých sa hostia do�adujú jedenia a pitia, napr. Nedali nám páleného,
kázali nám spieva�, nechce herlo dalej spieva�, treba ho polieva� (Brdárka, Gemer).

d) Prednes piesní pri stole je èasto vo¾ný, �ahavý a len zriedkavo sa objavujú taneèné pies-
ne, piesne s pevnou metricko-rytmickou skladbou. Spievanie �za stolom� alebo �pri stole�
umo�òuje okrem vyu�itia uvedených hlavných tematických skupín uplatnenie najrozmanitej-
�ích piesní z individuálneho spevného repertoáru. To je pri nieko¾kohodinom stolovaní po-
chopite¾né. Spievanie �za stolom� je jedna z najkolektívnej�ích spoloèných spevných príle�i-
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tostí, s akými sa vo folklórnej tradícii stretávame. Trvá s mnohými prestávkami a epizódami
dlhé hodiny a viacej dní. Uskutoèòuje sa v cykloch, v �suitách�, v ktorých sa spája vo vo¾nej
následnosti 4-5 piesní. Výber piesní sa zakladá na re�azovej väzbe. Ak sa zaènú ¾úbostné
piesne, tak nasledujú 2-3 za sebou, a� kým nie sú ukonèené napr. nejakou taneènou piesòou.
Ak zaènú spieva� �artovné alebo prekáravé piesne, tak jedna vyprovokuje druhú, prichádza
k akémusi pretekaniu sa v znalosti piesní. Prichádza k prekáraniu jednej skupiny druhou, tie
odpovedajú a rozvíja sa spevácky dialóg. Za stolom v�ak nespievajú len �eny, ale striedajú sa
skupiny mu�ov, mládencov, dievèatá, jedna rodina vystrieda druhú a pod., tak�e spievanie �za
stolom� je kontinuálnym nadväzovaním a striedaním sa rôznych skupín s rozdielnymi reper-
toárovými zlo�kami, ktoré majú k svadbe u��í alebo vzdialenej�í vz�ah. Tak sa bezprostredne
dotýka pieseò budúceho spolu�itia, ak �eny spievajú: Komu�e je lep�ie, jag mladej òeves�e
(Vráble, Nitra � Elscheková-Elschek 1980, 81).

5. Svadba ako veselie je oslavou a zblí�ením sa dvoch rodín. Je v�dy radostnou udalos-
�ou. Z toho dôvodu hrá na svadbe taneèný repertoár významnú úlohu. Preferujú sa preva�ne
dva druhy taneèných piesní. Obradné zameranie majú piesne, ktoré sa spievajú napr. pri
èepèení, pri tanci s nevestou a pod. Okrem toho sa na svadbe praktizuje celý aktuálny taneè-
ný repertoár, ktorý sa nevia�e len na svadbu. Taneènos� prednesu je na celej svadbe dôle�i-
tým prvkom a má v situaèných a náladových zlomoch usmeròujúcu a diferencujúcu funk-
ciu. Tanec je v tom zmysle neustále sa opakujúcim prvkom, ktorý nasleduje za vá�nymi
obradnými zlo�kami. Má funkciu uvo¾ni� náladu a v spojení so �artovnými a prekáravými
piesòami prispie� k celkovému radostnému vyzneniu svadobného veselia. Tanec obradného
charakteru je predov�etkým svieèkový tanec, tanec okolo nevesty, ktorý sa interpretuje v po-
malom, slávnostnom, kráèavom, dôstojnom tempe.

6. Samotné snímanie party, èepèenie a následný obradný tanec, obchôdzka dru�ièiek
okolo nevesty je významnou súèas�ou piesòového prednesu. Má tri rozdielne náladové po-
lohy, ktoré musia piesne re�pektova�. Je to dramatická a �ia¾na prvá èas�, ktorá má vá�ny
ráz, je to pýtanie venca, snímanie party, ktoré symbolizujú premenu dievèa�a na �enu. Do
tejto skupiny patria esteticky a citovo pôsobivé archaické piesne, varianty známe na celom
Slovensku, ako: Èie�e to húsky na tej vode; Dolu dolu moj veneèku zelení; Stratila som
partu; Parta moja, parta a mnohé ïal�ie, ktoré sa dotýkajú predpovede budúceho ��astia
alebo prosperity rodiny. Druhá èas� � slávnostné èepèenie nevesty, má skôr uvo¾nený cha-
rakter, pri ktorej spievajú a tancujú dru�ièky na melódie: Na zelenej lúke kopa sena; Sadla
mu�ka na konárik a ïal�ie, v�eobecne známe piesne. Sú to ïalej vá�nej�ie typy piesní ako
Kec ce budu èepic, kukaj do povaly, �eby tvojo dceci èarnó oèi mali a pod. (K¾uknava, Spi�
� Elscheková-Elschek 1980, 85 b.) Tretiu finálnu podobu reprezentuje mladuchin tanec,
ktorý má mierny charakter, mô�e sa v�ak tempove, pohybove a svojou náladou vystupòo-
va�. Závisí to od då�ky, prípravy a celkovej atmosféry na svadbe. Najroz�írenej�í nápev
k tancu nevesty je na východnom Slovensku �redovi� s textom Ej, redovi, redovi (�ari�,
Spi�, Zemplín). Tanec sa spravidla prispôsobuje lokálnym a regionálnym zvlá�tnostiam. Na
Liptove sa s nevestou tancuje ��ikovná� (Liptovské Sliaèe), na západnom Slovensku nebol
mladuchin tanec zviazaný s jedným typom obradnej taneènej piesne. K celoslovensky ob¾ú-
benej taneènej piesni k tancu nevesty patrí pieseò Ej, duby, duby a vôbec podobné starodáv-
ne typy tzv. fri�kých tancov.

7. Na svadbe sa v rôznych fázach uvo¾nenia praktizujú spoloèenské, zábavné a obradné
hry. Sú to èasto hry, pri ktorých hudba a spev nemajú osobitú funkciu. Je aj celá skupina
hier-zábaviek, ktoré prebiehajú aj poèas svadobného sprievodu, keï sa svadobnej dru�ine
zahatá cesta a a� po zaplatení mýta alebo výkupného mô�e sprievod pokraèova� v ceste. Sú
to aj hry, pri ktorých sa podkúvajú �eny (K¾uknava) pri speve piesne A keï si kováè, alebo
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�eny holia mu�ov cukrovou penou a spievajú �ivej bradze poradzíme, do vodi ju namoèime.
Na svadbe sa praktizujú aj hry na hada, pri ktorých hrá muzika. K obradným hrám patrí aj
stínanie kohúta a následný tanec (Nová ¼ubovòa). K ob¾úbeným mu�ským tancom patril na
svadbe radový tanec, napr. jáno�ikovský, zbojnícky (na Záhorí v Borskom Mikulá�i, Lábe,
na Kysuciach v Rieènici a ï.). Na svadbe sa praktizovali aj hry, ktoré mali preukáza� �ikov-
nos� mládencov a dievok preskakovaním, dupkaním a pod., ako je tomu v notovom príklade
3. Kruhové re�azové pridávanie a opakovanie textov malo svoj pro�aj�ok v chodení svadob-
níkov za sebou do kruhu.

Notový príklad 3. Malatiná, Orava, svadobná hra na hada (Elscheková 1995, è. 95)

2. Poslal pán psíka,
aby dievku hrýzol,
psík nechce dievku hrýz�,
dievka nechce domov is�
od dobrého piva.
3. Poslal pán kyjak,
aby psíka bil,
kyjak nechce psíka bi�
psík nechce dievku hrýz�,
dievka nechce domov ís�,
od dobrého piva.
4. Poslal pán oheò,
aby kyjak pálil,
oheò zaèal kyjak páli�,
kyjak zaèal psíka bi�
psík zaèal dievku hrýz�
dievka musí domov is�,
od dobrého piva.

8. Napokon prichádza vo¾ný spoloèenský tanec a zábava, ktoré charakterizujú priebeh
svadby. Do tejto èasti zapadajú èasto preva�ne na svadbe praktizované taneèné hry, ktoré
nepatria k obligátnemu svadobnému repertoáru, o ktorom sme hovorili u� predtým. Táto
zábavná èas� mô�e ma� na jednotlivých svadbách, v lokalitách a regiónoch znaène rozdiel-
ny charakter. Závisí od príslu�ného hudobného náreèia a od vz�ahu medzi lokálnym �týlom
a svadobnými piesòami. Zvlá�� dominovali párové, zväè�a rýchle tance krútivého, èardá�o-
vého typu, ktoré neboli �pecifické len pre svadbu a svadobný taneèný repertoár. K èasto
praktizovaným typom patril �atkovec, metlový a podobné taneèné hry a tance, ktoré mali
univerzálnej�í zábavný charakter a na ktorých sa zúèastòovala najmä mláde�.
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9. Zvlá�tnu skupinu piesní zo svadobného repertoáru tvoria piesne �na zore�, ktoré spie-
vajú dru�ièky zavèas ráno v deò svadby pod oknami nevesty. Sú to lyrické, jednoduché,
vo¾ne spievané kvarttonálne alebo kvinttonálne melódie s poetickým textom, ako napríklad
v piesni z Horných �titár (notový príklad 4).

Notový príklad 4. Horné �titáre, Nitra (Elscheková 1995, è. 60)

2. U� sú biele zore
na tvojej komore.
3. Pozri sa Anièka.
na zadok do humna.
4. Tí tvoji frajeri,
ve dva radi stoja.
5. Ve dva radi stoja,
k sobá�u sa stroja.
6. A ja som mislela,
�e sa pole blíska,
7. A to sa Janíèkovi,
ko�ielenka blíska.

K týmto typom patria aj ïal�ie piesne, ktoré sa spievajú pri odchode: Staò milá hore u�
je dzen; U� deníèka vy�la; U� je dzen; Èierne oèi chote spac a ï.

Nielen neveste sa spieva nad ránom pod oknami, ale aj �eníchovi. Na východnom Slo-
vensku je zvykom, �e dievèatá uvijú pre �enícha malý venèek z barveòka, polo�ia ho na
tanierik, na ktorom je biela �atka. Pod¾a toho, ako �atku zoberie a rozprestrie, sa dá vyve�ti�,
èo prvé sa v novej rodine narodí, èi chlapec alebo dievèa. Pritom dievèatá-dru�ièky spievajú
pieseò :

1. Barveòku, barveòku,
barveòku zelení,
much �i �e rozvijac,
cholem do je�eni.
2. Barveòku, barveòku,
�e¾eni barveòku,
�èe bulo ci pobuc,
roèok na koreòku.
3. Roèok na koreòku,
dva roèki u haju,
�èe bulo ci èekac,
biluèki �uhaju.
(Slovenské ¾udové piesne 3, 715, Ve¾ké Zalu�ice.)

10. Osobitú, neve¾kú skupinu svadobných piesní tvoria rozlúèkové piesne, ktoré spieva-
jú svadobèania pri odchode zo svadby. Sú to zväè�a piesne, ktoré sa spievajú pri brie�dení,
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pri východe slnka � U� kohútky spievajú (Ro�òavské Bystré), U� je dzen, u� je darmo (Vý-
chodná).

*

�írka svadobného repertoáru súvisí s tým, �e e�te v 19. storoèí trvala bohatá svadba
takmer tý�deò, alebo aspoò tri dni. V�etky svadobné ceremónie a diferencované zvyky si
vy�iadali vytvorenie �pecifických piesní. Tak vznikol vlastný repertoár, ktorý bol tesne
zviazaný s príslu�ným zvykom. Svadba je zvykom a spevnou príle�itos�ou, ktorá nemá len
aktuálny, súèasný rozmer, ale v priebehu stároèí podliehala podstatným zmenám. Okruh
zvykov sa roz�iroval spolu s významom a �truktúrou svadby, roz�írili sa a pribúdali v�dy
nové a nové piesne. Piesne reflektujú svoju dobu, platný �týlový kánon ako po stránke poe-
tickej, tak hudobnej. Tým sa stáva svadba zrkadlom celkového vývinu slovenskej ¾udovej
piesne, v�etkých základných typov tonálnych a melodických �truktúr, v�etkých druhov po-
etickej skladby a jej výrazových prostriedkov. V tom je význam svadby a jej piesòového a
hudobného repertoáru pre celkové poznanie ¾udovej hudobnej tradície.

Svadobné piesne majú v�ak aj ïal�í rozmer, a to kultúrno-regionálny a lokálny. Obmeny
svadby a jej repertoáru sa viazali na generácie, rôzne preferencie a predstavy, ktoré boli
aktuálne v úzkom dedinskom spoloèenstve. Spoloèenstvo nebolo otvorené len celkovým
univerzálnym vplyvom a nestálo len na tradièných základoch slovanskej svadby (Komorov-
ský 1976), ale malo silnú vnútornú tvorivú potenciu, ktorou permanentne obmieòala zá-
kladné tvary a formy, ako poukázal na to K. Ondrejka (1989) na prípade svadby, svadob-
ných zvykov a tancov v Liptove a osobitne v Liptovských Sliaèoch.

Nie menej podstatným rozmerom svadby a svadobných piesní je ich väzba v stredoeu-
rópskom priestore. Je to reagovanie na zvyky, textové a hudobné typy, ktoré sa utvárali
v susedných tradièných kultúrach, v Po¾sku, na Ukrajine, v Maïarsku, na Morave a v Ra-
kúsku, tak ako sme na tieto vzájomné väzby poukázali v niektorých iných �túdiách (Elsche-
ková 1989, Elscheková 1997, 1998).

Slovenské svadobné piesne hrajú v stredoeurópskom priestore významnú úlohu svojou
repertoárovou a �týlovou �írkou, permanentnými dynamickými zmenami, ktorým podlie-
hajú svadobné piesne v jednotlivých regiónoch Slovenska.
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FUNCTIONS AND TYPES OF WEDDING SONGS

Summary
A wedding forms a single integrated functional whole, which is differentiated on the micro-

level, into the internal structure of the wedding ceremony and entertainment. The differentiation
concerns individual functional circles: asking for the bride, invitation, giving of presents, rece-
iving the family in the home of the bride, the journey to the wedding ceremony, arrival at the
home of the bridegroom, the farewell, putting the hat on the bride, the dance of the bride, going
to bed, singing at dawn, and finally many other variable elements of a wedding. The wedding
and its song repertoire has a multi-functional character. This concerns the individual phases of
the wedding, the changes of location, atmosphere, character and function of the songs, which
are included in the context of the wedding. The wedding song repertoire contains many archaic
elements, which are connected with the ceremonial and basic parts of the wedding. Apart from
this, a whole series of topicalized, contemporary songs with new variants or entirely new texts
are sung as a wedding. This also appears in the choice of tunes, which are included in the
wedding repertoire from the stylistic layers of the 19th and 20th centuries.


