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Vexilla Regis
Predhovor

Spev duchovných piesní je na Slovensku spoločensky závažným fenoménom, ktorý sa
pestoval a rozvíjal po stáročia a v katolíckom prostredí významným spôsobom vyústil do
vydania Jednotného katolíckeho spevníka M. Schneidra-Trnavského (1937). Toto kľúčové dielo sa na desaťročia stalo synonymom ľudového náboženského spevu u nás a zdá
sa, že bude predstavovať živú tradíciu aj naďalej. No ako Schneider-Trnavský bol nielen
strážcom našej tradície, ale i skladateľom, inovátorom a hybnou silou ďalšieho vývoja,
tak aj úsilie dnešných tvorcov chce priniesť svoj vklad ako svedectvo, ktoré vypovedá
o súčasnej ére a jej duchovnej kultúre.
Popri stabilnom repertoári tradičných kancionálových piesní, ktoré reprezentujú osvedčené estetické prístupy, sa v našich chrámoch objavuje aj nová tvorba. Od jej autorov sa
očakáva alternatíva, ktorá – ako to pri všetkých inovačných snahách býva – niečo staré
narušuje a nastoľuje niečo nové. V pozitívnom zmysle narušuje tradičné poslucháčske
stereotypy, ktoré účastník liturgie nadobudol desaťročiami dominancie klasicko-romantického štýlu a reprezentuje stupeň súčasného hudobného myslenia.
Široký záujem o komponovanie nových liturgických spevov v slovenskom jazyku podnietila koncom 60. rokov 20. storočia reforma Druhého vatikánskeho koncilu. Cirkev prejavila, že si neželá stagnáciu v oblasti hudobného repertoáru bohoslužieb a že je otvorená
pre hodnoty tradičné i nové. Väčšina pokusov však bola poznačená výhradne amatérskym prostredím a dodnes cítiť deficit kompozične hodnotných spevov, pochádzajúcich
od erudovaných autorov. Ambíciu zaplniť túto medzeru má aj skladateľská tvorba Stanislava Šurina.
Organista a cirkevný hudobník, ktorý patrí k umeleckej špičke vo svojom odbore a množstvo svojho tvorivého potenciálu venuje hudobnému životu Trnavy a regiónu Západného
Slovenska, sa popri interpretačných, pedagogických a organizačných aktivitách v ostatných rokoch venuje aj komponovaniu. Do jeho tvorby patrí hudba na texty slovenských
a francúzskych básnikov (E. Ondrejička, V. Turčány, M. Válek, P. Verlaine, G. Apollinaire), vokálno-inštrumentálna liturgická hudba väčších foriem (Missa Tirnaviensis)
i desiatky kratších spevov pre liturgiu.
Šurinove antifóny a piesne predstavujú významnú vrstvu aktuálnej tvorby slovenských
liturgických spevov a majú veľký predpoklad na široké uplatnenie v bohoslužbách,
v mnohých prípadoch presahujúc hranice jednotlivých kresťanských konfesií. Už vo
forme rukopisu sa s nimi oboznamovali chrámoví speváci, poslucháči cirkevnej hudby
a teológie po celom Slovensku. Stali sa súčasťou výučby na kurzoch pre chrámových
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hudobníkov, súčasťou repertoára niektorých vokálnych zoskupení a schól v kňazských
seminároch. Používajú sa v liturgii, nevynímajúc významné bohoslužby v katedrálnych
chrámoch a mediálne prenosy. Časť tvorby už bola publikovaná v notovej prílohe časopisu
Adoramus Te a zvukovo zaznamenaná na reprezentačnom CD Katolíckej univerzity
v Ružomberku (2007). Niektoré hymny a antifóny sa nachádzajú v notovanej časti Benedikcionála (SSV, 2008).

Veni, creator Spiritus

Rastúci počet Šurinových liturgických kompozícií priniesol myšlienku ich riadneho tlačeného vydania v podobe autorského spevníka, čo sa uskutočnilo vďaka priaznivej odozve
vo vydavateľstve Spolku sv. Vojtecha v Trnave v roku 2011. Zbierka pozostáva zo skladieb dvojakej formy. Jednou sú strofické piesne – prevažne preklady starodávnych latinských hymnov (na konci spevníka v latinskej verzii) a niekoľko zhudobnených textov
z novej tvorby slovenských poetov. Druhou formou je antifóna, spravidla aj s príslušným
žalmom. Ide o prastarú formu striedavého spevu (uplatňovanú najmä ako úvodný spev
omše, spev na prinášanie darov alebo na prijímanie), ktorá bola donedávna známa len
z latinského gregoriánskeho repertoára. Po koncilovej liturgickej reforme sa stala novou
formou pre spev ľudu v národnom jazyku.
Všetky skladby sú komponované pre jednohlasný spev ľudu so sprievodom organa. Táto
príručka menšieho formátu obsahuje ich jednohlasný notovaný zápis pre spev. Je nanajvýš užitočné, ak je k dispozícii chrámový zbor alebo aspoň niekoľko spevákov, ktorí ľud
pri oboznamovaní sa s novými spevmi účinne vedú. Od chrámových spevákov veľmi
závisí prijatie nových spevov aj u ostatných účastníkov liturgie. Predpokladá nielen pravidelnú prítomnosť spevákov, ale aj ich pozitívny prístup a dobrú interpretačnú úroveň.
Autorské spevníky tohto typu sú vo svete bežnou formou obohacujúcou repertoár celonárodných a diecéznych liturgických spevníkov. Štandardom sa stávajú aj zvukové nahrávky vydávané spolu so spevníkmi. Osvedčilo sa to aj na Slovensku pri inštruktívnych
audiokazetách k Liturgickému spevníku (1991 – 1993). Je užitočné, že aj uplatnenie tohto
spevníka sprevádza zvukové CD, ktorého cieľom je vytvoriť adekvátnu ukážku správnej
interpretácie. (CD je súčasťou väčšieho formátu spevníka, kde sú organové sprievody.)
Skôr, než chrámoví speváci uvedú tieto spevy do praxe, majú sa možnosť zoznámiť priamo so zvukovou predstavou autora.
Antifóny a piesne Stanislava Šurina spĺňajú vysoké kritériá ideálu liturgickej hudby. Po
hudobnej stránke sa nepodkladajú nízkemu vkusu, vyzývajú k hľadaniu a nachádzaniu
duchovnej krásy v nových vyjadrovacích prostriedkoch, ktoré sa ponúkajú na pôde
súčasného hudobného myslenia. Po stránke textovej je vysokou hodnotou ich pôvod vo
Svätom písme a liturgických prameňoch. Na základe týchto kvalít prajem zbierke antifón
a piesní Stanislava Šurina, aby dosiahla plné uplatnenie v liturgickej praxi a prostredníctvom dôstojnej interpretácie prinášala účastníkom bohoslužieb duchovný úžitok.
Rastislav Podpera
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Tantum ergo
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Ani márnotratných
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Blahoslaviť ma budú

2

Blízko je Pán, blízko sŕdc
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Bože, vymôž mi právo
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Ctime túto Sviatosť
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Magnificat

Stabat Mater

Daruje nám Boh

6

Dobrý pastier

7

Duch Pána napĺňa

8

(pokračovanie na ďalšej strane)
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Duše spravodlivých

10

Hľa, prichádza Kristus

11

Choďte do celého sveta

8

Jesu dulcis memoria
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Audi, benigne Conditor
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Creator alme siderum
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Keď sa Boh nevládnym
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Keď sa všetko pohrúžilo
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Keď, Ježiš sladký

10

Ad cenam Agni
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Zišli sme sa

Zvelebujte Pána
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Kráľ slávy

15

Kráľom je Hospodin

16

Kristus Pán
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Kto o zákone

19

Mužovia galilejskí

20

Nad vodami

21

Nevinné deti
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Zástavy Kráľa
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Velebí moja duša Hospodina

44

Všetci králi zeme

45

Obnovme sa v duchu
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Otvor náruč

23

Pán je svetlo národov

24

Vznešený Tvorca
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Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo
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Peruťami svojimi

27

Temnotu ožiaril
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Už zora jasá
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Plesaj hlasno
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Stvoriteľ dobrý
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Požehnaná si, Panna Mária

28

Požehnaný na nebeskej oblohe
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Pri Baránkovej večeri

Ste mojimi priateľmi
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Stála Matka

Príď, Duchu Svätý, tvorivý

(pokračovanie na ďalšej strane)
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Raduj sa, Jeruzalem

33

Radujme sa všetci

34

Skúste a presvedčte sa

35

Skúste a presvedčte sa – šťastný človek

18

Slovo sa telom stalo

36

Spievajme Panne

37

19

