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TANCE A TANEÈNÉ PRÍLE�ITOSTI V TRADIÈNEJ SLOVENSKEJ
SVADBE

STANISLAV DÚ�EK

PhDr. Stanislav Dú�ek, CSc., Ústav hudobnej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 05
Bratislava, Slovakia

From the point of view of the endurance and continuation of the Slovak dance tradi-
tion, the wedding is a key event. Dance, and also song, music and other expressions
of folk art have as rich a representation and variety here, as at any other traditional or
present day occasion. The following paper, presented at the 24th ethno-musicologi-
cal seminar in Bratislava in 1996, deals with this still inadequately researched prob-
lem. It is part of the grant supported project VEGA r.no.2-303596, the wedding as a
syncretic artistic form.
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Svadba v ¾udovom prostredí predstavuje z h¾adiska pretrvávania a pokraèovania taneè-
nej folklórnej tradície k¾úèovú udalos�. Vyplýva to najmä z konzervatívnej normatívnosti
priebehu tradiènej svadby a z úèasti a spolupôsobenia generaèných vrstiev �irokého sva-
dobného príbuzenstva, aj ïal�ích úèastníkov svadobného spoloèenstva. V nijakej inej obra-
dovej (èi zvykovej, obyèajovej) udalosti nemá spev, hudba a tanec také zastúpenie, mnoho-
tvárnos� a akèný priestor ako práve v tejto najsynkretickej�ej umeleckej forme folklórnej
tradície. Koniec koncov aj na�e v�eobecne roz�írené synonymum tejto príle�itosti � veselie
vyzdvihuje hojné uplatnenie a výrazne preva�ujúcu atmosféru, v akej sa tu presadili spomí-
nané etnomuzikologické matérie, obzvlá�� hudba s tancom.

Tance vo svadbe predstavujú pestrý, dobovo a bli��ím spoloèenským prostredím deter-
minovaný, teda v postupe èasu sa meniaci konglomerát rôznych tancov a nachádzame ich
takpovediac vo v�etkých èastiach, sekvenciách svadby. Ide tu v globále o tance párové,
�enské, mu�ské i spoloèenské tance, tance patriace k rôznym typom a typologickým skupi-
nám folklórnych tancov, tance rôznych choreografických foriem, obsahu, funkcií, tance
prislúchajúce rôznym spoloèenským vrstvám atï.
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V taneèno-zábavných vlo�kách be�nej �¾udovej� svadby sa na Slovensku stretávame
e�te aj v súèasnosti s be�nými, dobovo zau�ívanými ¾udovými, z¾udovelými i modernými èi
módnymi spoloèenskými tancami, ale v súvislosti s obzvlá�� význaènými, resp. kulminaè-
nými bodmi tradiènej svadby tie� s urèitým poètom �pecifických, regionálne príznaèných
svadobných tancov obradového pôvodu, prípadne tancov s urèitou, viac-menej tesnou väz-
bou k svadobným obradom a obyèajom. Tieto posledne menované, nazveme ich svadobné
tance v u��om slova zmysle, v na�ich súèasných, najmä tzv. moderných svadbách pochopi-
te¾ne stále èastej�ie absentujú. Poèetnos� taneèných medzihier, aktívna spoluúèas� v�etkých
generácií a �iroký diapazón tancov, vrátane zanikajúcich ¾udových, to vytvára z etnochoreo-
logického h¾adiska práve zo svadby e�te stále mimoriadne priaznivú udalos�, miesto, príle-
�itos� pre prirodzené pokraèovanie a uchovávanie rôznych tancov v�eobecne a zanikajúcej
¾udovej taneènej tradície zvlá��.

Vo svadbe podobne ako pri iných obradových èi obyèajových fenoménoch s výskytom
tancov mo�no takto pod¾a funkènej spätosti s príslu�ným celkom postrehnú� a vymedzi�
spravidla tri výraznej�ie vrstvy tancov.1 Sú to svadobné tance, resp. komponenty týchto
tancov pôvodne obradové, tance k svadobným obradom alebo obyèajom prenesené a tance
zábavné, ktoré nemajú osobité obradové alebo obyèajové znaky, via�u sa aj k iným, ale
najmä taneèno-zábavným príle�itostiam a ktoré v súèasnosti stále viac preva�ujú. Medzi
týmito vrstvami tancov i medzi jednotlivými tancami v nich v ¾udovom prostredí nebývajú
ostré predely, naopak, èasto dochádza k ich prelínaniu a kontamináciám.

Hoci svadobná tematika v rôznych aspektoch je najmä v na�ej národopisnej spisbe jednou
z najfrekventovanej�ích, zameranie a rozsah ná�ho príspevku nedovo¾uje charakterizova� a
uvies� podrobnej�ie bibliografiu a preh¾ad pramenného materiálu, týkajúci sa slovenskej
svadby, kde tanec figuruje predov�etkým v drobných, èasto dos� v�eobecne vyznievajúcich
zmienkach a pasá�ach a má tu ponajviac ráz marginálií k opisu svadby, ilustruje svadobnú
veselos� a pod. Z tohto smeru vyènievajú star�ie sumarizujúce práce o slovenskej svadbe od
A. E. Timka (1868) a Kr. Chorváta (1895, 1896), kde sa svadobným tancom venujú ucele-
né kapitolky odrá�ajúce dobové poznatky o tomto málo známom fenoméne. Z nov�ích prác
o svadbe pova�ujeme z h¾adiska tanca za in�pirujúce zasa viaceré lokálne a regionálne
svadobné �túdie a schému systematiky svadby od K. Jakubíkovej (Kropilákovej) (1968-
1988) a komparaènú monografiu slovanskej svadby J. Komorovského s obsa�nou biblio-
grafiou (1976).2

V oblasti etnomuzikológie, ak odhliadneme od poèetných, zväè�a rozptýlených zázna-
mov svadobných piesní v mnohých zbierkach ¾udových piesní, pov�imnutia hodné a prínos-
né sú poznatky o problematike svadobných piesní v lokálne zameraných �túdiách S. Burla-
sovej (1970, 1977) a v syntetizujúcich prácach A. Elschekovej (1987, 1989), z ná�ho h¾adiska,
�ia¾, bez výraznej�ieho etnochoreologického kontextu.3

Svadobným tancom doposia¾ nevenovali patriènú pozornos� ani samotní slovenskí etno-
choreológovia; prác a najmä syntetizujúcich �túdií zameraných týmto smerom je poskrom-
nej�ie. K. Ondrejka zhrnul taneèné zlo�ky tradiènej svadby v Liptove (1989) a taneène
zameraná M. Nemcová svadobné obyèaje z východného Slovenska (1979). Struèný celost-
ný poh¾ad, èo sa týka svadobných tancov, na ich zoradenie v svadobnom dianí a na ich
hudobný sprievod poskytujú sprievodné �túdie S. Dú�eka a B. Garaja v hudobnej antológii
o obyèajových tancoch (1996).4 V na�ich základných zbierkach ¾udových tancov priná�a
v rámci rôznych kapitol struèné pohybové opisy niektorých svadobných chorovodov, taneè-
ných hier a dru�bovských hajdukov C. Zále�ák (1964). Hlavný prínos K. Ondrejku (1991)
je zasa v zaznamenaní názvov tancov, vrátane svadobných z vy�e stovky slovenských loka-
lít.5
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1. �Krepèeòí� � taneèná improvizácia v sprievode na svadbe èlena dedinskej folklórnej skupiny v Brod-
skom (okr. Skalica) v roku 1976.

2. �Dru�bovski taòec� po sòatí svadobného �vinka� � �koruni� skupiny zo Zámutova (okr. Vranov) na
sú�a�i dedinských folklórnych skupín v Poproèi roku 1978.



395

3. a 4. Z priebehu dru�bovského tanca vo Ví�azi (okr. Pre�ov) pri folkloristickej dokumentácii v roku
1992.
(3.) Do tretice tancovaný �dru�bovski hajduk ponad f¾a�ku�.
(4.) �Prebaèena� � vykrútenie mladuchy star�ím dru�bom po licitácii �koruni�.
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Významné pramene pri �túdiu otázok �írky repertoáru a územného výskytu tancov v ce-
loslovenskom meradle predstavujú dokumentaèno-výskumné údaje z dotazníkových akcií
etnomuzikologického oddelenia Ústavu hudobnej vedy SAV; z roku 1947 sa síce výsledky
zachovali iba sèasti (29 názvov svadobných tancov), ale z dotazníkovej akcie z roku 1960 sa
zaznamenalo nominálne 132 tancov oznaèených ako svadobné. Obdobnú, doposia¾ nále�ite
nevyu�itú evidenciu takýchto tancov v celkovom poète 173 predstavuje archívny fond zhro-
ma�ïovaný Národopisným ústavom SAV v rokoch 1970-1975 pre potreby Etnografického
atlasu Slovenska. Novodostupným pramenným materiálom, zaujímavým aj z h¾adiska ta-
neèného, sú opisy svadby z 55 slovenských dedín získané v dotazníkovej akcii Matice slo-
venskej v roku 1942, publikované v redakcii M. Le�èáka (1996), a tie� výsledky zvyko-
slovne �ir�ie zameraného dotazníkového výskumu Etnografického seminára Filozofickej
fakulty UK v Bratislave v roku 1939, publikované v redakcii V. Feglovej a M. Le�èáka
(1995).6

Osobitný význam pre poznanie slovenských tancov, vrátane svadobných, má výskum
v rámci projektu Slovenská ¾udová taneèná hudba, realizovaný formou zvukových zázna-
mov hudobného sprievodu tancov i pracovnými záznamami ich choreografií, a to v 41 re-
prezentatívnych lokalitách Slovenska v rokoch 1991-1992.7 Napriek tomu, �e i�lo o evo-
kovanú dokumentáciu tancov, výsledky umo�òujú vyslovi� sa v hrubých kontúrach
i k proporcionalite, pomerom týkajúcim sa na�ich svadobných tancov.

Zo v�etkých tu zaznamenaných tancov iba 45, t.j. 10 % má priamu, mo�no poveda�
výluènú funkènú väzbu k obradom a obyèajom. Z nich potom podstatná èas�, 33 jednotiek,
teda a� 3/4 sa pojí so svadbou, èo jasne vypovedá o jej význame ako mimoriadnej príle�i-
tosti pre uchovávanie ¾udovej taneènej tradície v obradovo-obyèajovom kontexte. Veï v tomto
prípade ide o svadobné tance v u��om slova zmysle, nie o tance zábavné, ktoré sa na svad-
bách tancujú tie� a relatívne hojne, ale spravidla sa uplatòujú aj pri iných taneèných príle�i-
tostiach. V rámci svadobných tancov v u��om slova zmysle sú výrazne zastúpené dos� v�e-
obecne známe tance mladuchy so svadobèanmi v regionálnych a lokálnych obmenách
v poète 12 (36 %) a poètom rovnako zastúpené �enské a dievocké svadobné chorovody a
kolesá, kumulované najmä pri snímaní party mladuche najmä na strednom a východnom
Slovensku. Dru�bovské tance v poète 5 (15 %), tie� tancované pri snímaní party, ktoré
majú najmä dramaticky kulminujúci obsah s odzemkovým taneèným základom, sú roz�íre-
né predov�etkým na východnom Slovensku. Ostatné, takpovediac �men�inové� svadobné
tance, tu v poète 4 (12 %): klátový, koláèový, mamièkin tanec a ofera sú rôznorodé, rôzno-
tvaré, rozptýlené v rôznych èastiach svadby i v rôznych konèinách krajiny a spravidla zani-
kajú, èi u� zanikli, èo sa zdá by� pre obdobné taneèné �jednotliviny� signifikantné.

Vychádzajúc z uvedených podkladov a premís pokúsime sa stanovi� základný svadobný
taneèný repertoár, tance, èi skupiny tancov s urèitým integrujúcim obsahovým, funkèným a
choreografickým menovate¾om, ako ich nachádzame v sekvenciách a taneèných uzlových
miestach v tradiènej slovenskej svadbe. Uvedomujeme si, �e pri na�om pokuse o generali-
záciu v takých komplikovaných, menlivých kultúrnych komplexoch, akými sú tance a svad-
by, sa pravdepodobne �a�ko vyhneme urèitým zjednodu�eniam, nepresnostiam, èo v�ak je
v tomto �tádiu �túdia problematiky pochopite¾né.

Predohrami svadobných tancov v u��om slova zmysle, hodnými spomenutia, sú taneèné
zábavy za úèasti hlavných aktérov svadby, svadobných rodín, príp. mláde�e i �ir�ej verej-
nosti s be�nou miestnou taneènou náplòou, a to v termínoch pytaèiek, zásnub, prvých ohlá-
�ok budúcich man�elov (rukoviny, voh¾ad�iny a pod.).

�pecifické svadobné tance (formy i podujatia), tancované prednostne alebo výluène v kon-
texte s tradiènou slovenskou svadbou sú:
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5. �Redovi� � postupný tanec mladuchy so svadobèanmi na dvore svadobného domu v Zámutove (okr.
Vranov) v roku 1966.

1. Predsvadobné separované alebo spoloèné stretnutia a tance mládencov a dievok zvy-
èajne v predveèer svadby v domoch rodièov mladuchy a �enícha, príp. aj inde, sú motivova-
né a doplòované rozlúèkou snúbencov s rovesníkmi a nezriedka spojené s hotovením sva-
dobných znakov: pierok, venca, svadobného stromu, zástavy a pod. Najmä v minulosti boli
zvyèajné a regionálne diferencované. Popri be�ných ¾udových tancoch sa tu tancovali aj
osobité dievocké chorovody � kolesá s mladuchou a rozlúèkový tanec mládencov so �ení-
chom. (Pri vití pierok, venca � vinky, veniec, pokonný tanec, dobrá noc, obigrofka, dru�ob-
ský tanec, sva�èín veèer, rozberanka, várky atï.)

2. Taneèné improvizácie a tance najmä mláde�e a mládencov � jednotlivcov i skupiniek,
ale aj ïal�ích tanca za�iadaných svadobèanov v svadobných sprievodoch medzi svadobný-
mi domami, cestou na sobá�, zo sobá�a, na miesta taneèných zábav atï. (Poskakovanie,
cifrovanie, krepèení, blázniví svati a pod.) V tomto smere sú vyhranené, ustálené a taneèno-
motivicky bohaté skoèné mar�e � tance pri postupe sprievodu u dolnozemských Slovákov
a u nás sèasti u repatriantov z Maïarska.

3. Obdobný putovný ráz, av�ak pevnej�ie choreografické tvary a spravidla väzby na
urèité be�né ¾udové tance majú �enské postupové, kolesové a párové tance urèitých pre-
miestòujúcich sa skupín svatiek a neviest. Tancujú cestou a na zastávkach medzi svadob-
nými domami, na ich priedomiach, vo vstupných priestoroch. (Periniarky, duchnárky, rú�-
nice pri prená�aní výbavy � s rúchom, nevesty pri prená�aní svadobného peèiva � s koláèom,
s ríèicú, pri prená�aní darov � spie�ovcový tanec, s ruèníkom, tance dru�íc pri prená�aní
svadobného pierka, ko�ele, èepca atï.)
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6. a 7. �Redovi taòec� s mladuchou a následné pohostenie taneèníkov na svadbe v rekreaènom zariade-
ní vo Vinnom (okr. Michalovce) v roku 1992.
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4. Zaèínacie tance � �peciálne svadobné adaptácie obvyklých krútivých a kolesových
tancov v podaní mladosobá�nikov, svadobèanov, dru�íc a �ien pri poèiatku svadby, svadob-
ných hostín, veselia. (Sólo mladého páru, tanec dru�iny, prvý tanec atï.)

5. Tance nezvaných náv�tevníkov svadby, obyèajne mládencov, zriedkavej�ie dievok,
bývajú vy�iadané alebo vyhlásené. Osobitý kontext majú napr. tance mládencov s dru�ica-
mi zjednané pri zahataní cesty svadobnému sprievodu, pri vydaji na druhú dedinu. (Prie-
väz, výkupné, mládenecké, parobskô, vy�iadaný tanec dievok s nevestou � mladu�ské, tance
ma�kár � v cúty atï.)

6. Sólové, párové tance a taneèné kreácie význaèných svadobných postáv. (Obradné
vrtenie sa mladuchy na stole, obchádzanie stola mladuchou v novom domove, kolo kláta,
sólo �enícha, mladoman�elov, svadobných rodièov, mamièkin, starej�ovský tanec, ïakova-
ný tanec za�a s testinou atï.)

7. Taneèno-dramatické výstupy. V taneèných, ale i netaneèných podobách je známe
najmä predvádzanie nepravých neviest pred vyberajúceho si mlado�enícha, taneèné kreácie
falo�nej nevesty, cigánky s deckom nárokujúcich si man�elstvo alebo vyplatenie od �otca� �
mlado�enícha, výstup popálenej, obarenej kuchárky s vyberaním peòazí do �ufane a pod.
Regionálne príznaèné sú výstupy �svadebních zbojníkú� do�adujúcich sa peòazí od sva-
dobèanov, zaniknuté s tancom spojené vin�ovanie Brucháèa, Výskoka a Hvizdáka a iné.

8. Partovance � rozlúèkové tance dru�íc, svatiek, dru�bov s mladuchou pri snímaní
venca, party a èepèení. Majú chorovodno-kolesový ráz, znaènú �írku výskytu a patria k ob-
radovému a taneènému jadru svadby. (Posledný dievocký tanec, svieèkový tanec, parta, vodi�
tráèky, pokládka, ukladanie, biely tanec a pod.)

9. Viactvaré dru�bovské tance jedného alebo viacerých dru�bov, prípadne i so zapoje-
ním dru�íc i mladuchy. Podobne ako predchádzajúce partovance sa poja k obradovému

8. ��abák� � svadobná taneèná hra s erotickou motiváciou z Turej Lúky (okr. Myjava) v scénickom
podaní v roku 1992.
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jadru svadby a súvisia so symbolizovanou zmenou statusu mladuchy v mladú �enu. Mávajú
taneèno-morfologické znaky odzemkov, zriedkavej�ie mládeneckých tancov, niekde pri za-
pojení niektorých �enských svadobných postáv i krútivých alebo zástupových tancov. Dru�-
bovské tance na východnom Slovensku majú osobitnú, rozvitú, do tretice gradovanú, syn-
kretickú, taneèno-dramatickú formu vrcholiacu symbolickým zotnutím hlavy mladuche �
nastoknutím jej venca, party na kosu (�ab¾u, foko�, vidlièku) prvého dru�bu. (Dru�bovský
tanec, dru�bovský odzemok, kozák, hajduk s vencom, vyvádzka, uvádzaní nevjesty, klátový
tanec a ïal�ie.)

10. Tance mladuchy sú na Slovensku najroz�írenej�ími svadobnými tancami zavitej
mladuchy. Pri nich tancuje zaradom spravidla so v�etkými svadobèanmi, èím sa demon-
�truje jej nový status ako mladej �eny a jej podporenie. Choreografický základ má v krúti-
vých tancoch, priebeh máva synkretický ráz a poèetné regionálne, dobové, taneèno�týlové,
formové a obsahové obmeny a názvy. (Nevestický, brautský, redový tanec, zavíjanka, vykrú-
canka, vytáèka, èepèený, hrnèíèkový, tanierový tanec, rosa a ïal�ie.)

11. Rozmanité taneèné hry svadobèanov spolu s roztopa�nými netaneènými hrami (pod-
kúvanie �ien, holenie svatov, zaniknuté odsúdenie a zabitie kohúta) sa uplatòovali najmä po
�ulo�ení� mladoman�elov, pri vrcholení veselia a v závere svadby. Popri základnom herno-
zábavnom obsahu konkrétne hry majú ïal�ie rôzne významy a zamerania, ako napr. erotic-
ké, sú�a�ivé, preukazovanie obratnosti, vyberanie peòa�ného príspevku, demon�trácia roz-
pustilosti atï. Patria sem najmä rôzne tance s re�azovite pokraèujúcim výberom partnerov
prostredníctvom urèitej rekvizity. (Ruèníkový tanec, �atkovec, holúbek, vankú�ový, zrkadlo-
vý, stolkový, legátkový tanec atï.) Blízke sú im taneèné hry so striedaním partnerov. (Tance
so �tetkou, metlový tanec, káèerový tanec a pod.) Sú�a�ivé tance v obratnosti (stolièkový,
jabåèkový, metlový tanec a pod.), ïalej tance s erotickou motiváciou (�abský spodobòujúci
kopuláciu, ihlièkový èi �pendlíkový tanec a pod.) a rozpustilé zástupové, obyèajne napodo-
bòovacie tance (káèer, Adamov tanec, zbojnícka, bitá a �ticovaná namierené aj proti úèasti
ne�elaných náv�tevníkov atï.). Obdobné sú i posvadobné sprievody � hejnácie, hajnaly
podgurá�ených svadobèanov a ma�kár so samopa�nými taneènými medzihrami atï.

12. Koneène ná� výpoèet uzatvárajú tance vo väè�ích-men�ích celkoch na samotný zá-
ver a pri dozvukoch svadby. Ide zväè�a o zvyèajné tance s motiváciou zavà�enia a vïaky
hostite¾om. (Na rozchodnú, ïakovací, ostatný tanec, �enskô, poprávka, kochanina a pod.)

Nezahrnuli sme sem, pravda, viaceré taneèné celky rámcované tradiènou svadbou, ktoré
najmä v minulosti nezriedka boli urèené aj �ir�ej dedinskej pospolitosti: zábavy, muziky,
veselia odohrávajúce sa vo vyprataných izbách svadobných a taneèných domov (hospo-
dách), na dvoroch, pod �iatrami, v krèmách a sálach, ale aj na priedomiach svadobných
domov pri formovaní, príchodoch a odchodoch svadobných sprievodov a pred kostolom.
Tam, najmä v minulosti preva�ovali be�né, dnes stále výnimoènej�ie ¾udové tance. Tie vtlá-
èali svoje lokálne a regionálne taneèno�týlové znaky aj vy��ie pertraktovaným �pecifickým
svadobným tancom.

V skratke takéto, struèné i neúplné, predsa v�ak pravdepodobne aj pre samotných fol-
kloristov prekvapujúco ko�até je zhrnutie tradièných taneèných �pecifík v slovenskej svad-
be. Ukazuje sa, �e taneèno-folklórna problematika, hoci v doteraj�ej náuènej spisbe o slo-
venskej svadbe bola ponajviac okrajovou a dokres¾ujúcou, nesporne patrí k atribútom na�ej
tradiènej a koniec koncov i súèasnej svadobnej obradovosti a veselia. Predpokladáme, �e
spomínanú medzeru, nedostatok etnochoreologických poznatkov a �túdií v tomto smere
pomô�e výrazne doplni� bádanie v súèasnom, �ir�ie zameranom grantovom projekte Svad-
ba ako synkretická umelecká forma, ktorého príspevkom je i táto východisková taneèno-
folkloristická sumarizácia.
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DANCE AND DANCE OPPORTUNITIES AT THE TRADITIONAL SLOVAK
WEDDING

Summary

Dances at a wedding form a varied conglomerate of different dances, determined by period
and social environment. Today we still meet with folk, folk-like, modern and fashionable social
dances, and also with specific, regionally typical and differentiated wedding dances with vario-
us connections to the wedding ceremonies and customs. From the functional point of view, we
find wedding dances of ceremonial origin, metaphorical wedding dances and entertainment
dances without special wedding features.

In literature about Slovak weddings, we most frequently find brief mentions and passages
about dances. They usually have a supplementary, illustrative character. The works of A.E.
Timko, Kr. Chorvát, K.Jakubíková-Kropiláková and J. Komorovský stand out from the older
and more recent ethnographic works of this type. More comprehensive ethno-choreological
works concerning wedding dances are associated with the names of K.Ondrejka, M.Nemcová,
C.Zále�ák and S. Dú�ek. The questionnaire surveys from 1947 and 1960, and the documenta-
tion collected for the project on Slovak folk dance music from 1991-1992 in the Institute of
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Musicology of the Slovak Academy of Sciences, the archive of the Ethnographic Atlas of Slova-
kia in the Institute of Ethnography of the Slovak Academy of Sciences, and the newly published
supplementary source material on dance from questionnaire surveys from 1939 and 1942, are
important sources for the study of wedding dances from the whole of Slovakia.

The following can be regarded as specific wedding dances by form and event:
1. Pre-wedding dances with the motif of the engaged saying farewell to their friends. 2. Wed-

ding procession dance. 3. Dances of moving groups of older and young married women. 4. Star-
ting dance. 5. Dances for uninvited attenders of the wedding. 6. Dances for the important figu-
res at the wedding. 7. Dance-dramatic scenes. 8. Dances for taking off the wedding garland or
veil and putting the hat on the newly married woman. 9. Dances for the grooms men. 10. Dan-
ces of the newly married woman with all the guests. 11. Various dance games of the wedding
guests. 12. Dances for the conclusion and aftermath of the wedding.

There are also various wedding sequences performed at the homes of the couple, in their
courtyards, in the pubs, halls or elsewhere, where contemporary and local dance repertoire
mostly prevails. In fact, although the problem of dance folk-lore has usually had a marginal and
supplementary place in previous studies of the Slovak wedding, it is an extraordinarily impor-
tant part of a wedding and undoubtedly an attribute of traditional and contemporary wedding
celebrations.


