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¼UDOVÁ IN�TRUMENTÁLNA HUDBA V SLOVENSKEJ SVADBE
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PaedDr. Bernard Garaj, CSc., Katedra folkloristiky a regionalistiky UKF v Nitre/
Ústav hudobnej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava, Slovakia

The paper is concerned with the function of wedding instrumental music, the song
repertoire and its interpretation in three culminating moments of the traditional Slo-
vak wedding, i.e. during taking off the wedding garland or veil and putting the hat
on the newly married woman, during the dances of the grooms men and during the
solo dance of the bride or the young couple.
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Cie¾om môjho príspevku je poukáza� na to, aká dôle�itá je hudobná zlo�ka pri dokres¾o-
vaní atmosféry jednotlivých kulminaèných úsekov v slovenskej svadbe, aký piesòový re-
pertoár sa k nej via�e a ktoré sú charakteristické znaky jeho interpretácie. Mám pritom na
mysli svadbu v jej tradiènom kontexte, t.j. so v�etkými najvýznamnej�ími momentami,
ktoré adekvátne náladovo dokres¾ujú v�dy iné svadobné melódie, spravidla v podaní sláèi-
kovej, cimbalovej èi dychovej hudby.

Úvod do problematiky charakterizuje mo�no najlep�ie jeden z postrehov A. Elschekovej
v �túdii Svadba a svadobné piesne: �Dalo by sa predpoklada�, �e folklórne, ale aj iné báda-
nie venovalo svadbe osobitú pozornos�. To sa, �ia¾, nedá kon�tatova�...Balada, ktorá tvorí
sotva 1-2% ná�ho piesòového repertoáru, stojí po desa�roèia v centre bádate¾ského
záujmu...Podstatne rozsiahlej�iemu a v mnohom oh¾ade umelecky zaujímavej�iemu, hod-
notnej�iemu a pôvodnej�iemu materiálu svadobných zvykov a piesní sa venuje len okrajová
pozornos�.�1 Máme síce k dispozícii viacero lokálnych, resp. regionálnych príspevkov a
�túdií o slovenskej svadbe a niet vari jedinej piesòovej zbierky, kde by svadobné piesne
neboli zaznamenané, ale absentuje tu celostnej�í hudobno-teoretický poh¾ad a rie�enie prob-
lémov, paralel a kontrapunktov èi u� v rámci konkrétneho regionálneho, resp. celosloven-
ského kontextu. Zjednodu�ene povedané � publikovaných teoretických pojednaní o in�tru-
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mentálnej hudbe v slovenskej svadbe takmer niet a aj samotného dokumentaèného zvuko-
vého materiálu, t.j. nahrávok in�trumentálnej hudby priamo sa vz�ahujúcich na svadbu je
menej v porovnaní s vokálnym svadobným folklórom. K najdôle�itej�ím star�ím fónickým
publikáciám patrí séria siedmich gramoplatní, ktoré vy�li ako èas� �iroko koncipovaného
rozhlasového cyklu Z klenotnice ¾udovej hudby a ktoré podávajú obraz o svadbách v Lip-
tovských Sliaèoch2, Detve a Hrochoti,3 Branove,4 Selci,5 Rejdovej,6 Zamutove7 a vo Vajno-
roch.8 Ïal�ím cenným zvukovým dokumentom, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich, pô-
vodne rozhlasových relácií, vznikol ako výsledok �peciálne zameraného vedeckovýskumného
projektu pod vedením J. Gelnara, je gramoplatòa Svadba v Suché Hoøe.9 Najnov�ím prame-
òom k �túdiu in�trumentálnej svadobnej hudby je fónická antológia Slovenská ¾udová ta-
neèná hudba, ktorá vznikla na pôde Ústavu hudobnej vedy SAV a ktorej posledná zo �ty-
roch 60 minútových audiokaziet � Obyèajové tance � obsahuje z dvoch tretín výluène
nahrávky svadobných piesní, tancov a in�trumentálnych melódií.10 V príspevku sa opieram
iba o tento dokumentaèný materiál.

Dôle�ité je tie� poznamena�, �e sa nebudem venova� vo¾nej�ím, hoci z hudobného h¾a-
diska takým dôle�itým momentom svadby, akým bolo napríklad tzv. spievanie poza stoly
alebo svadobná taneèná zábava, jadrom ktorých sa stal sèasti individuálny, ale najmä �ir�í
lokálny, resp. regionálny repertoár. Sústredím sa len na vá�ne kulminaèné úseky a predely
svadby s dôle�itou funkciou hudobného sprievodu a osobitým svadobným repertoárom,
prièom mám na mysli snímanie venca a èepèenie mladej nevesty, dru�bovské tance a mla-
duchin tanec, resp. tanec mladého páru.

Prvou z horespomenutých kulminaèných fáz svadby je snímanie party a èepèenie mla-
duchy. Väè�ina piesní, ktoré sa k nim via�u, sú s ich melodickými èi textovými variantmi
známe vo viacerých regiónoch Slovenska. Takou je aj pieseò Odstúp�e sa nabok, �várna
dru�ina zo �a�kova (notový príklad è. 1). Patrí k základným svadobným nôtam, ktoré sa na
slovenskej svadbe vyskytujú v dvoch formách. Ide o piesne, ktoré sa návratne objavujú
poèas celého priebehu svadby s urèitým melodickým, ale najmä v�dy s iným textovým
variantom v súlade s konkrétnou situáciou. Na druhej strane sú to piesne, ktoré sa na svadbe
objavia len raz, rovnako v�ak s celým radom textových variantov komentujúcich èi osvet¾u-
júcich obradový kontext, hlavných aktérov a priebeh danej fázy svadby. Variant zo �a�kova
je charakteristický striedaním 2/4- a 3/4-ového taktu, ktoré pravdepodobne vyplynulo zo
snahy taneène rytmizova� rubatovú vokálnu kvinttonálnu melódiu. Základná schéma inter-
pretácie spoèíva v striedaní vokálnych èastí s vokálno-in�trumentálnymi, uvádzanými krát-
kym trojtónovým zdvihom kontrabasu, ku ktorému sa vzápätí pridáva celá ve¾ká cimbalová
hudba. Aj vzh¾adom na vek primá�a J. Hra�ka (1916) mo�no predpoklada�, �e in�trumentál-
ne stvárnenie tejto fázy svadby, ktoré má inak spravidla len spievanú podobu, je v �a�kove
v�ité u� dlh�ie. Mo�no pôvodne len vokálne prevedenie, ale najmä skutoènos�, �e ide o ob-
rad, na ktorom sa zúèastòujú v�etci svadobníci, spôsobuje, �e hudobný sprievod je v tomto
prípade predov�etkým zvukovou kulisou slú�iacou na dokreslenie nálady. Ide zároveò o
dôle�itý znak väè�iny svadobných in�trumentálnych nahrávok. Keï�e aj samotná hudba je
pevnou súèas�ou, resp. rámcovaním, ale nie hlavnou aktérkou svadobnej �akcie�, muzikanti
sprevádzajúc spev svadobnej dru�iny nemajú a ani �nezneu�ívajú� priestor na predvedenie
svojho majstrovstva. Rovnako sa to týka hry predníka, ktorý sa viac-menej pevne pridà�a
hlavnej (spievanej) melodickej línie, ale platí to aj o hre kontrá�ov, basistu a cimbalistu,
ktorých harmonický sprievod plynie v základných harmonických funkciách bez väè�ích
vyboèení. Druhý melodický a textový variant tejto piesne je z Va�ca a vymyká sa z okruhu
in�trumentálnej hudby (notový príklad è. 2). Uvádzam ho preto, lebo je názorným príkla-
dom toho, ako sa v òom prejavujú charakteristické znaky hornoliptovského viachlasného
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spevu s vedúcou úlohou predspeváèky, resp. terciovým dvojhlasom roz�íreným na trojhlas
v podobe dominantného kvintakordu na konci hudobných fráz.

Aj napriek tomu, �e dru�bovské tance sú súèas�ou väè�ích dramatických hudobno-ta-
neèných momentov svadby, samotná hudobná zlo�ka ustupuje v porovnaní s významom
hovoreného slova do pozadia. Hudobné, resp. hudobno-taneèné vstupy tu fungujú predo-
v�etkým ako formálne predely jednotlivých malých dejstiev ¾udového divadla, resp. ako
predely stupòovania gradácie pri získavaní vienka mladej nevesty. Pravda, tieto medzivstu-
py sú v ka�dej lokalite iné. Vo Ví�azi sme zaznamenali piesne, ktoré poznáme ako sprievod-
né melódie k tancu hajduk (notový príklad è. 3A). V duchu spi�sko-�ari�skej hudobno-
taneènej tradície je v�ak táto melódia interpretovaná ako rýdza krucena (3B), t.j. v pomalom
tempe, s minimálnym cifrovaním v podaní predníka, dôsledným pravidelným deleným du-
vajom11 a s jednoduchou harmonickou stavbou. V rovnakej funkcii, t.j. vo funkcii predelu
poèas stupòovania gradácie pri získavaní mladuchinho vienka vystupuje na Slovensku v�e-
obecne známa melódia pôvodne viazaná k tancu kozáèik, ktorú sme zaznamenali v Raslavi-
ciach (notový príklad è. 4). Je postavená z troch èastí, prièom prvý a tretí diel sa opakuje,
kým druhá, motivicky odli�ná èas� zároveò moduluje do subdominatnej tóniny. Výsledná
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tonálna �truktúra je potom T-S-T. Medzihra sa hrá v rýchlom tempe es-tam, harmonická
�truktúra i spôsob jednoduchého cifrovania predníka � pozri notový zápis � zostávajú stále
rovnaké. Do tretice v Zámutove vystupuje vo funkcii predelu medzi slovom prvého dru�bu
osobitá in�trumentálna medzihra v neopakovate¾nej intepretácii muziky J. Kroku-Èes¾aka
(1930), s typickou zadr�iavanou a �irokou hrou kontrá�ov, ale aj teraz takmer bez ozdôb
a s jednoducho prieh¾adnou harmóniou (notový príklad è. 5).

Piesne k mladuchinmu tancu, resp. k taneènému sólu mladého páru patria k na�im naj-
kraj�ím svadobným hudobným útvarom, prièom niektoré z nich sú v�eobecne známe a roz-
�írené vo viacerých regiónoch Slovenska. Symbióza ¾úbivých melódií s vybrúsenou hudob-
nou, a najmä spevnou interpretáciou, na ktorej sa spravidla aktívne podie¾ali v�etci svadobní
hostia, znamenal dôstojné vyvrcholenie vá�nej�ích okamihov svadby, aby sa potom pokra-
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èovalo vo vo¾nej�ej taneènej zábave a� do rána. V Èiernom Balogu sa poèas sóla mlado-
man�elov spieva jedna z na�ich najznámej�ích svadobných piesní � Na zelenej lúke kopa
sena (notový príklad è. 6). Z hudobného h¾adiska stojí za pozornos� nielen jej mol-durový
charakter, príznaèný pre star�ie harmonické piesne, ale aj celkový dôstojný charakter mla-
duchinho tanca, v ktorom sa spája podmanivá vybrúsená melódia so slávnostným spoloè-
ným spevom celej svadobnej dru�iny a s výbornou �týlovou in�trumentálnou interpretáciou
v podaní ¾udovej hudby J. Barto�a-�uka (1933). V tomto prípade ju charakterizuje jednodu-
chý paralelný terciový dvojhlas v hre primá�a a druhého huslistu s minimálnym cifrovaním,
prieh¾adná jednoduchá harmonická schéma a rytmický sprievod es-tam. Tento je v�ak v hre
výborného kontrá�a ve¾mi rozvláèny, na�ahovaný a pribli�uje sa viac k duvaju. Len v závere
svadobného tanca sa spolu so zmenou tempa mení na ostrý, a� �tekavý priznávkový sprie-
vod. Kým v Èiernom Balogu je základom tanca jedna jediná pieseò, v Detve sa v òom
odvíja celý rad taneèných melódií (notový príklad è. 7). Mladuchin tanec tu zaèína ïal�ími
dvoma najznámej�ími variantmi piesne Na zelenej lúke kopa sena (7A,B), aby sa na ne
napojili iné taneèné melódie. Tak ako vo väè�ine obcí na Slovensku je tanec zakonèený
obvykle prechodom do rýchlej�ieho tempa, podporený zmenou �a��ieho èardá�ového du-
vaj-ového sprievodu do sprievodu es-tam. V�etky ostatné interpretaèné znaky sú nezmene-
né, t.j. �týlová muzika, ¾úbivé melódie, spoloèný spev �ien a mu�ov, pomalé tempo, dôstoj-
ný, slávnostný charakter. Je príznaèné, �e ¾udová hudba Ïatelinka s predníkom O. Molotom
(1949) re�pektuje taneèný blok ako jeden celok, èím sa v priebehu interpretácie, t.j. pri
rovnakom rytmickom sprievode a pod vplyvom jasnej harmonickej schémy stiera rozdiel
medzi kvinttonálnymi (7A,B) a nov�ími harmonickými piesòami (7C,D).

Ak k najkraj�ím svadobným piesòam patria vo v�eobecnosti piesne k mladuchinmu tan-
cu, tak ku klenotom patria piesne k tomuto tancu na východnom Slovensku. Jeho základom
je domáci regionálny variant starého kútivého tanca, t.j. tanec krucena, ktorá z hudobného
h¾adiska potvrdzuje známu pravdu o jednoduchosti a kráse. Jej rytmickým základom je
delený duvaj v 2/4 takte, t.j. 4 osminové hodnoty sa via�u v�dy po dve pulzujúc pod nekom-
plikovanou, výraznou, ale najmä ¾úbivou melódiou bez akejko¾vek zmeny v miernom tem-
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pe od zaèiatku a� do konca.12 Práve mierne tempo a nepretr�itý � jednou alebo dvoma
kontrami a kontrabasom realizovaný � pravidelný pulz osminových hodnôt v rytmickom
sprievode sú jeho charakteristickými znakmi. Z h¾adiska vnútornej hudobnej �truktúry sú
pre melódie k tancu krucena charakteristické kombinácie hudobných prvkov star�ích a nov-
�ích piesòových vrstiev. Aj keï sa v in�trumentálnej hudbe napríklad cigánskymi harmonic-
kými maniérami rozdiely medzi nimi navonok zmen�ujú, ich hudobno-teoretická podstata
zostáva, pochopite¾ne, nedotknutá. Piesòový repertoár k tancu krucena (resp. do �af¾ika) na
Spi�i je postavený na najstar�ej vrstve harmonických piesní, prièom zrete¾ne dominuje molová
tónina nad durovou. Èasto je v�ak ich melodický rozsah úzky, tak�e bez zjavných identifi-
kaèných znakov, ako napríklad posun poèiatoènej melodickej frázy o terciu vy��ie (základ
mol-durovej melodiky), zriedkavej�ie o kvintu vy��ie, bolo by mo�né uva�ova� o ich kvint-
tonálom základe. Kontrast prvkov star�ích a nov�ích piesòových vrstiev reprezentuje 4-
dielna, ale len zriedkavo sa vyskytujúca uzavretá forma. Sumarizujúc mo�no poveda�, �e
piesne k tancu krucena � i keï u� z¾ahka zahalené do habitu molovo-durových tónin, a tak
otvárajúce dvere do kvalitatívne úplne nového harmonického sveta � nesú e�te mnohé zna-
ky star�ích, predov�etkým modálnych alebo e�te star�ích kvinttonálnych piesòových vrs-
tiev. Z celého radu tancov tohto typu uvádzame braldovski taòec z Bystrian (notový príklad
è. 8). Ide o blok piatich piesní, ktoré sa menia pod¾a odohrávajúceho sa svadobného kontex-
tu.13 Fungovanie piesní v pevnej väzbe na obrad, resp. ku konkrétnej fáze svadby, ako i tra-
dièná forma spoloènej interpretácie hudby a spevu neodkrývajú muzikantom priestor na
rozvinutie bohatej ozdobnej hry. V Zámutove je základom redoveho tanca jedna z najzná-
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mej�ích východoslovenských svadobných melódií s celým radom textových strof, osvet¾u-
júcich vz�ah taneèníkov k mladej neveste a pod., na ktorú a� v závere tanca nadväzujú ïal�ie
piesne, vytvárajúc tak ustálený piesòovo-taneèný blok (notový príklad è. 9). Rovnako ako
v Èiernom Balogu a v Detve aj tu sláèiková muzika J. Kroku-Èes¾aka (1930) prechádza
z pomalého duvaj-ového rytmického sprievodu v tretej piesni do rýchleho spevu taneèní-
èok (a capella), èím sa akcentuje finále celého, na východoslovenských svadbách èasto viac
ako hodinu trvajúceho tanca.14
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Keï�e ide � ako som v úvode príspevku naznaèil � o doteraz nie ve¾mi prebádanú tému,
namiesto sumarizovania chcem v závere poukáza� na tri momenty. Je zrejmé, �e in�trumen-
tálna hudba hrá dôle�itú úlohu nielen v spomínaných kulminaèných predeloch svadby, ale
prakticky v celom jej priebehu. Ako príklad mo�no spomenú� tzv. svadobnú fantáziu zo
Zámutova, ktorá len v in�trumentálnej podobe rámcuje v�etky ostatné, doteraz nespomína-
né sekvencie hovoreného slova alebo dotvára atmosféru pri odpytovaní mladej nevesty, resp.
mladého páru od rodièov.

Je potrebné opakovane poukáza� na skutoènos�, �e z h¾adiska in�trumentálnej hudby
v slovenskej svadbe je mimoriadne dôle�ité tzv. spievanie poza stoly, kedy svadobní hostia
majú prakticky jedinú � èasto i sólovú � príle�itos� ukáza� svoje spevácke kvality, prípadne
vytiahnu� sa zaujímavou, novou piesòou pred ostatnou svadobnou dru�inou, ale kedy aj
samotní muzikanti musia presvedèi� svojím majstrovstvom a pohotovos�ou pri sprevádzaní
nezriedka pre nich neznámych melódií.

Na záver chcem upozorni� na potrebu zaznamenáva� svadobnú hudbu v jej �ivom kon-
texte, teda priamo na svadbe. Ukazuje sa a potvrdili mi to aj vlastné výskumy vo viacerých
lokalitách západného a stredného Slovenska, �e na svadbách v súèasnosti mo�no pozorova�
celý rad mimoriadne zaujímavých zmien týkajúcich sa rovnako repertoárovej skladby pies-
ní, ako aj ich in�trumentálneho podania.15 Vïaka tomu, �e dnes je videozáznam be�ným
a ¾ahko dostupným médiom, a teda �e väè�ina svadieb sa nakrúca èi u� niekým z radov
svadobných hostí alebo prizvaným videokameramanom, je materiálu dos�. Osobne pova�u-
jem toto médium v súvislosti so svadbou za skutoène jedineèný zdroj poznatkov a za doku-
mentaèný raj pre dne�ných bádate¾ov, výskumníkov, nehovoriac o jeho uchovaní a hodnote
pre ïal�ie generácie.
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12 Pozri tie� GARAJ, B.: K výskumu ¾udovej in�trumentálnej hudby Spi�a. Musicologica Slovaca, ASCO-
Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1996.

13 Piesne sa menia pod¾a toho, s kým mladá nevesta práve tancuje. V textoch piesní je tak vyjadrená
rozlúèka nevesty s rodièmi, súrodencami, priate¾kami atï. Ak tancuje s nevestou významnej�í sva-
dobný hos�, mô�e sa jeho ob¾úbená pieseò tie� vèleni� do mladuchinho tanca. Tak sme to napr. zdo-
kumentovali vo Ví�azi.

14 V roku 1988 sme v spolupráci s PhDr. S. Dú�ekom, CSc. na pôde ÚHV SAV v rámci dlh�ieho
terénneho výskumu na východnom Slovensku zdokumentovali �redovi taòec� v Pozdi�ovciach. I�lo
o 30-minútovú (kontinuálne snímanú, a teda nezostrihanú) rekon�trukciu dne�nej �ivej podoby toh-
to tanca. Výsledkom je videofilm Tance z Pozdi�oviec, ulo�ený v archíve ÚHV SAV.

15 Pozri napr. GARAJ, B.: ¼udová hudba a jej premeny. EthnoMusicologicum II., Ústav hudobnej vedy
SAV Bratislava 1995, s. 139-146. Tejto problematike v �ir�om kontexte sa vo svojich referátoch
venoval aj P. Michaloviè a I. Murín na 25. Etnomuzikologickom seminári, ktorý sa konal 15.-16.
októbra 1997 v Starej Myjave.
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FOLK INSTRUMENTAL MUSIC AT THE SLOVAK WEDDING

Summary

The aim of the paper is to point to the importance of the musical element for completing the
atmosphere of the culminating sections of a Slovak wedding, what song repertoire is associated
with it, and what are the characteristic features of its interpretation.

The first of the important phases of a wedding reception is the taking off of the wedding
garland or veil and putting the hat on the bride�s head. The majority of songs, which are
connected with it, have melodic or textual variants known in various regions of Slovakia. (Exam-
ples with notes nos.1 and 2) It is a ceremony in which all the guests participate, so the musical
accompaniment is mainly a background sound, serving to supplement the mood. In practice,
this means that the musicians accompany the singing of the guests, and do not attempt to intro-
duce their interpretative abilities. This also concerns the playing of the leader, who more or less
firmly maintains the main melodic line of the song, but this also applies to the playing of the
secondary violin players, bass and dulcimer players, whose harmonic accompaniment flows in
basic harmonic functions, without greater deviation.

The dances of the grooms men are part of the greater dramatic musical-dance features of
the wedding reception. The musical component also retreats into the background here, in com-
parison with the important spoken words. The musical or musical-dance parts function here
mainly as formal divisions, between small scenes of folk theatre, or as divisions, rising in steps
during winning of the bride�s garland. Either some familiar song from the local wedding reper-
toire or a brief instrumental interlude is given this function. (Examples with notes nos. 3-5)

The songs for the bride�s dance or the solo dance of the young couple are among the most
beautiful wedding music. Some of them are generally known and spread in various regions of
Slovakia. The symbiosis of romantic melodies with refined musical and especially vocal inter-
pretation, in which it is usual for all the guests to actively participate, meant a dignified culmi-
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nation to the more serious moments of the wedding. Then freer dance entertainment continued
until morning. The basis of the dance is either a single song (examples with notes nos.6 and 9)
or a group of songs (examples with notes nos.7 and 8). One of the most beautiful forms of
bride�s dance can be found in Spi�. The domestic, regional variant of the old whirling dance -
the krucena dance became its basis there. (Example with notes no.8) The rhythmic accompani-
ment pulsing, and with an uncomplicated, expressive but above all romantic melody, without
any changes in its moderate tempo from beginning to end, is formed by the second violin and
bass player. It consists of playing 4 quavers, always connecting after two, in the framework of a
2/4 rhythm. The song repertoire for the bride�s dance in Spi�, is composed of the oldest layer of
harmonic songs, with minor notes clearly predominating over major notes.


