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Hudobná krása liturgie

V liturgii je najdôležitejšia neviditeľná, nadprirodzená skutočnosť ukrytá pod rúškom 
viditeľných znakov. Logickým dôsledkom takéhoto myslenia je krása prítomná v liturgii. 
Boh ako prameň krásy očakáva od nás lásku. Láska komunikuje jazykom znakov, jazykom 
umenia – vitráže, ktoré svojim mysticizmom vyvolávajú asociácie tajomstiev kresťanské-
ho života, obrazy a sochy vyvolávajúce náboženské emócie a myšlienky, texty, ktoré „trá-
penie pretvárajú na úžas“ (J. Szymik), hudba, ktorej môže každý rozumieť neopakovateľ-
ným spôsobom. Hudba totiž patrí k najdemokratickejším prejavom umenia, pretože má 
v úcte ľudskú slobodu. Je to však nebezpečenstvo subjektivizmu, diskusií o gustách...

Ten, kto prichádza do kostola a je v kostole na liturgii, mal by horlivo hľadať krásu. 
Krása je však výsledkom práce, námahy, mozoľov (porov. C. K. Norwid), často sa rodí v 
bolestiach. Nakoniec ide aj o službu spoločenstvu svojim talentom (hudobným), ktorý by 
mal vyjadrovať celú stupnicu ľudských skúseností: od utrpenia po dôveru a radosť.

Formovanie takto chápanej krásy možno nazvať „ars celebrandi“, teda umením celeb-
rácie. Inými slovami, slávenie liturgie, jej hudobná podoba, má byť dielom umenia. 

Ján Pavol II. v katechéze o žalmoch 27. februára 2003 povedal: „Je nutné nanovo odha-
ľovať a neustále prežívať krásu modlitby a liturgie. Treba sa modliť k Bohu nielen správ-
nymi teologickými formuláciami, ale aj s nádychom krásy a dôstojnosti. Kresťanské spolo-
čenstvo si musí spytovať svedomie a čoraz viac navracať do liturgie krásu hudby a spevu. 
Je potrebné očistiť kult zo štylistických nánosov, z nedbalých výrazových foriem z povrch-
ných melódií a textov, ktoré sa nezhodujú s povahou sláveného tajomstva“. 

Pápežovo vyjadrenie dopĺňa výpoveď belgického kardinála Merciera, ktorá sa týka po-
svätnosti v umení: „Čo by zostalo z veľkého umenia, keby vo chvíli akéhosi ošiaľu van-
dalizmus laicizátorov zniesol z povrchu zeme všetko, čo sa v sochárstve alebo architek-
túre, v poézii, v hudbe alebo maliarstve zakladá na náboženskej, kresťanskej či katolíckej 
idei?“ 

Je to dramatická otázka, zvlášť po tragických udalostiach dvoch vojen a smutnej unifor-
mite komunizmu. Táto otázka je neustále aktuálna, pretože tendenčnosť, gýč a triviálnosť 
(čítaj hlúposť) chcú prekročiť prah svätyne. 

Hudobný aspekt tejto problematiky komentuje pápež Benedikt XVI. vo svojej „Sprá-
ve o stave viery“: „Všade tam, odkiaľ bola vyhodená krása a kde sa cenia iba užitočné 
veci, čoraz výraznejšie je viditeľné zarážajúce zúboženie (...). Cirkev, ktorá sa obmedzí 
iba na reprodukciu „módnej, populárnej“ hudby, stráca vitalitu a stáva sa nepotrebnou. 
Cirkev (tu možno dodať: liturgia) s nemôže uspokojiť s každodennou úžitkovou stravou. 
Musí zobúdzať hlas vesmíru oslavujúc Stvoriteľa a odhaľujúc jeho nádheru, čím ho sprí-
stupňuje ľuďom. Ak má Cirkev naďalej viesť k obráteniu, teda robiť svet ľudskejším, ne-
môže vyhodiť z liturgie krásu. Krásu tak silne spojenú s Láskou“.

K tejto peknej výpovedi sv. Otca možno iba pripojiť želanie, aby každý celebrant, každý 
organista, každý hudobník, každý veriaci prítomný na liturgii staral sa o jej krásu podľa 
svojich možností. 

Môžeme si želať, aby nás krása liturgie povzbudzovala k Láske. K Láske, ktorá je najdo-
konalejším darom a neopakovateľnou formou krásy. Toto všetko treba dávať Bohu.

Wiesław Hudek
Z poľštiny preložil R. Adamko
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Kniha žalmov v židovskej komunite
FRANTIŠEK TRSTENSKÝ

Židovstvo pred zničením jeruzalemského chrámu

Ofi ciálne židovstvo nebolo jednotné. Tvorili ju tri 
hlavné náboženské skupiny: farizeji, saduceji a eséni. 
Voči vtedajšiemu najdôležitejšiemu symbolu židovstva, 
akým bol chrám, mali farizeji a saduceji pozitívny vzťah, 
keďže cez veľkňazský úrad a ďalšie pozície mali vplyv 
na politický, sociálny a náboženský život v krajine.1 Po-
stoj esénov bol v tomto odlišný.  Chrám ako taký síce 
neodmietali, ale odmietali jeho súčasnú podobu, ktorú 
považovali za znesvätenú. Jozef Flávius uvádza: „Židia 
mali tri veľké fi lozofi cké sekty charakteristické pre nich: sek-
tu esénov a sektu saducejov a treťou skupinou mienok boli tí, 
ktorých volali farizeji, o ktorých som už hovoril v druhej knihe 
Židovskej vojny“ (Židovské starožitnosti 18,11).

Význam slova farizeji znamená „oddelení“ od hebrej-
ského slovesa paraš – oddeliť. Začiatky farizejov siahajú 
pravdepodobne do začiatku 2. stor. pred Kr., keď do Pa-
lestíny začal prenikať vplyv gréckej kultúry.2 Ich vznik 
bol reakciou a protestom proti skutočnosti, že mnohí čle-
novia židovského národa preberali helénske zvyky a za-
nechávali židovskú vieru. Pravdepodobne preto aj ich 
názov „oddelení“ chcel vyjadriť, že sa usilovali chrániť 
od všetkých vplyvov, ktoré by ich odlúčili od Mojžišov-
ho zákona.3 Oddeľovali sa od ľudu krajiny, lebo ten ne-
dodržiaval presne do detailov 613 predpisov. Týchto 613 
prikázaní sa delilo na 365 príkazov, ktoré určovali, čo má 
človek robiť. Ich počet zodpovedá počtu dní v roku, čím 
sa chce povedať, že každý deň sa máme usilovať plniť 
Božiu vôľu. Ďalej to bolo 248 zákazov, ktoré určovali, čo 
nemáme robiť. Ich počet zodpovedá počtu údov v ľud-
skom tele, čím sa chce povedať, že celou našou bytosťou 
sa máme usilovať vyplniť Božiu vôľu. 

Niektorí biblisti ich spájajú s hnutím „Asidejcov“ 
(z hebrejčiny chasidim - zbožní) známym z 2. stor. pred 
Kr., ktorí sa vyznačovali vernosťou Mojžišovmu zákonu. 
Historik Jozef Flávius spomína, že v 1. stor. po Kr. bolo 
približne 6000 farizejov.4

Verili v nesmrteľnosť ľudskej duše;, v odmenu a trest 
po smrti,; o vzkriesenie tela po smrti, anjelov. Boli pres-
vedčení, že čokoľvek sa udeje, má svoje miesto v Božej 
prozreteľnosti. Či už ľudské skutky boli dobré alebo zlé, 
Boh ich predvída. Pre saducejov bola slobodná vôľa člo-
veka úplná a nezrušiteľná, skutky človeka záviseli od ne-
ho samého a nebolo ich treba pripisovať Bohu.5

1 Porov.: SCHIFFMAN, L. H.: Reclaiming the Dead Sea Scroll. The 
Jewish Publication Society : Philadelphia/Jerusalem 1994, s. 72. 
2 Porov.: GOTTWALD, N. K.: The Hebrew Bible. A Socio-Liter-
ary Introduction, Fortress Press: Philadeplhia 1985, s. 440.
3 Porov. MANNS, F.: Il giudaismo, EDH : Bologna 1995, 154-
155.
4 Porov.: NEWMAN, H.: Proximity to Power and Jewish Secta-
rian Groups of the Ancient Period. Brill : Leiden/Boston 2006, s. 57.
5 Porov.: MÉBARKI, F. - PUECH, É.: Les Manuscrits de la mer 
Morte. Éditions du Rouergue : Rodez 2002, s. 180.

Saduceji svoj názov odvodzovali od Sadoka, kňaza 
za kráľa Dávida a Šalamúna. Zo Sadokovej rodiny po-
chádzal veľkňazi až po obdobie vlády Hasmoneovcov. 
Niektorí exegéti sa domnievajú, že ich názov pochádza 
z hebrejského slova „sadík“ – spravodlivý. 

Na scéne dejín sa objavili spolu s farizejmi a esénmi 
niekedy v polovici 2. stor. pred Kr. Flávius ich predstavu-
je ako blízkych vplyvným a veľkňazským rodinám a na 
ich adresu tvrdí, že na svojej strane mali boháčov, ale nie 
obyčajných ľudí. Usilovali byť umiernenými helenista-
mi, ktorí po náboženskej stránke praktizujú židovstvo, 
ale po kultúrnej stránke boli pod vplyvom helénskeho 
prostredia. 

Saduceji odmetali „tradicie otcov“, ktoré farizeji po-
važovali za zákon. Preto ich neskorší judaizmus vykres-
lil ako tých, ktorí odmietajú ústny zákon. Niektorí autori 
hovoria, že saduceji boli prísni literalisti, ktorí dodržia-
vali iba to, čo bolo napísané v Mojžišovom zákone a od-
mietali ústne dodatky k tomuto zákonu. Dnes sa však 
poukazuje na skutočnosť, že odmietanie ústneho záko-
na zo strany saducejov nie je správna interpretácia. Skôr 
je potrebné povedať, že saduceji odmietali interpretáciu 
Mojžišovho zákona, ako ju podávali farizeji.6

Od farizejov sa odlišovali v dôležitých teologických 
otázkach. Popierali odmenu a trest po smrti; neprijímali 
nesmrteľnosť duše, lebo boli presvedčení, že duša zomie-
ra spolu s telom; neverili v existenciu anjelov a duchov. 
Po zničení Jeruzalema v roku 70 po Kr., keď sa končí úlo-
ha kultu a kňazskej triedy v chráme, končia sa aj dejiny 
saducejov. 

Eséni boli členovia náboženskej sekty, ktorá jestvovala 
od 2. stor. pred Kr. do 1. stor. po Kr. na území Palestíny. 
Spomínajú ich viacerí starovekí grécki a latinskí autori. 
Medzi nimi sú najdôležitejšie svedectvá Filóna z Alexan-
drie, Jozefa Flávia a Plínia Staršieho. Život esénov sa vy-
značoval predovšetkým týmito charakteristikami:7

♦ Izolovanie od sociálno-politického života
♦ Komunitný spôsob života
♦ Vzájomná rovnosť
♦ Vnútorná organizovaná štruktúra
Jozef Flávius spomína, že prijatie za člena esénskej 

komunity trvalo 3 roky. Počas prvého roka uchádzač žil 
mimo spoločenstva, ale podľa zásad komunity. V dru-
hom a treťom roku sa mohol zúčasťňovať obradného 
kúpeľa, ale nemohol spolu s ostatnými členmi stolovať. 
Príprava sa zavŕšila slávnostnou prísahou, po ktorej sa 
stal plnoprávnym členom spoločenstva. Členmi  boli iba 
dospelý, lebo dieťa mohlo rozvrátiť spoločenstvo  z po-
vahy svojej prirodzenosti alebo z nedostatku vážnosti. 

6 Porov.: NEWMAN, H.: Proximity to Power and Jewish Secta-
rian Groups of the Ancient Period. Brill : Leiden/Boston 2006, s. 75.
7 Porov.: NEWMAN, H.: Proximity to Power and Jewish Secta-
rian Groups of the Ancient Period. Brill : Leiden/Boston 2006, s. 83. 
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Sekta esénov sa vyznačovala prísnou hierarchickou 
štruktúrou. Nič sa nedialo bez schválenia starších, voči 
ktorým členovia mali plnú dôveru a ktorých si volili 
spomedzi seba. Eséni zanechali biologické rodiny, aby 
sa stali členmi novej rodiny. Učenie sekty sa nesmelo 
prezrádzať tým, ktorí neboli jej členovia. V prípade ne-
poslušnosti minimálne 100 členov tvorilo súd. Najprís-
nejším trestom bolo vylúčenie. 

Eséni mali spoločné vlastníctvo. Tí, ktorí vstúpili do 
spoločenstva, odovzdávali svoj majetok, takže nikto ne-
bol bohatší ako druhý. Filón uvádza, že dokonca aj jedlo 
a odev boli spoločné. 

Židovstvo po zničení chrámu

Židovstvo po zničení jeruzalemského chrámu v roku 
70 po Kr. prešlo niektorými dôležitými etapami vo vzťa-
hu ku Knihe žalmov:
♦ Stanovenie kánona inšpirovaných kníh koncom 
 1. stor. po Kr.
♦ Rozptýlenie židovských spoločenstiev po celom 
 svete.
♦ Používanie žalmov v židovskej liturgii.
♦ Komentáre ku Knihe žalmov od významných 
 židovských autorít stredoveku.

Stanovenie kánona 

Po zničení jeruzalemského chrámu sa židovstvo do-
stalo do krízy, akú prežívalo niekoľko storočí predtým 
počas babylonského zajatia (6. stor. pred Kr.). Židovstvo 
prišlo o chrám a tým aj kňazstvo a kult stratilo svoju úlo-
hu. Do popredia sa preto dostalo Písmo a dôležitú úlo-
hu začala zohrávať synagóga. Z náboženských skupín 
prežili iba farizeji, ktorí prešli prerodom. Pre farizejov 
bol dovtedy centrom diania jeruzalemský chrám. Po je-
ho zničení sústredili svoju pozornosť na každodenný 
život – príbytok, stolovanie, spoločenské udalosti. Preto 
sa usilovali preniesť predpisy o obradnej čistote určené 
pre chrámový kult do každodenných predpisov. 

V 1. stor. po Kr. sme svedkami situácie, keď dve 
rozdielne komunity – židovská a ranokresťanská – po-
užívajú tie isté starozákonné texty. Predovšetkým kres-
ťania argumentovali naplnením starozákonných textov 
na osobe Ježiša z Nazaretu. Tradične sa za miesto sta-

novenia židovského zoznamu inšpirovaných kníh pova-
žuje mesto Jamnia, kde po zničení Jeruzalema v období 
rokov 70 – 100 po Kr. sídlili dôležité židovské autority. 
Ich prvou úlohou bolo stanoviť, ktoré spisy patria do 
zoznamu inšpirovaných kníh, a ktoré nie. O Knihe žal-
mov nebolo pochýb. Najväčšie pochybnosti sa dotýkali 
knihy Kazateľ a knihy Pieseň piesní. Zoznam stanove-
ný v tomto období je záväzný pre židovstvo až do dneš-
ných dní. Druhou úlohou bolo ujednotiť, ktorý hebrejský 
text bude záväzný, keďže kolovalo niekoľko verzií bib-
lického textu. Túto úlohu prevzal na seba Rabbi Akiba 
(50-132 po Kr.). Stanovil metódu výkladu Písma, podľa 
ktorej aj tá najmenšia zvláštnosť a najmenšia časť textu 
majú v sebe posolstvo.8 Dôležitú úlohu plnia tzv. Sofe-
rím, ktorých úkohou bolo spočítavať slová a verše biblic-
kého textu a bdieť tak nad pravosťou textu. Niekedy ro-
bili poznámky pri ťažkých textoch  na okraji rukopisov, 
aby zaručili ich správny čítanie a výklad. Rabíni, ktorí sú 
typickým znakom židovstva po roku 70 po Kr. vznikli 
pravdepdobne spojením farizejov a soferim.9

V 1. stor. po Kr. mali na židovstvo vplyv predovšet-
kým dva smery – Hilelova a Šamajova škola. Vo vše-
obecnosti Šamajova škola zastávala prísnejší spôsob in-
tepretácie, kým Hilelova škola bola miernejšia. Šamajova 
škola sa usilovala o doslovnejšie chápanie Biblie. Hilelo-
va škola brala ohľad aj na úmysel textu.10

Rozptýlenie židovských spoločenstiev 

 V 1. stor. po Kr. boli židovské komunity rozptýle-
né po celej vtedajšej Rímskej ríši, predovšetkým v regi-
ónoch Stredozemného mora. Významné spoločenstvá 
sa nachádzali v Alexandrii, Egypte, Palestíne, Sýrii, 
na gréckych ostrovoch a v meste Rím. V rokoch 132-135 
po Kr. sa židovský národ pokúsil neúspešne ešte raz vzbú-
riť proti Rímu. Výsledkom bolo, že židom bol zakázaný 
vstup do mesta Jeruzalem. Preto aj v Palestíne sa centrá 
židovského náboženstva a kultúry stali mestá v Galilei. 
V stredoveku sa židia rozdelili do dvoch hlavných ko-
8 Porov.: VARŠO, M.: Zjedz, čo máš po ruke… Zrno : Nitra 
1998, s. 42.
9 Porov.: Kolektív autorov: La Bibbia nel suo contesto. Paideia 
Editrice : Brescia 1994, s. 274.
10 Porov.: STEMBERGER, G.: Talmud a midraš. Úvod do rabínské 
literatry. Vyšehrad : Praha 1999, s. 92. 

Žaltár objavený v Kumráne
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munít. Prvou sú tzv. Sefarditi, ktorí 
obývali Babylon a predovšetkým se-
vernú Afriku, Španielsko a južnú časť 
Francúzska. Aškenázi obývali sever-
nú časť Francúzska, Taliansko, Ne-
mecko, strednú Európu vrátane Slo-
venska, Litvu a západné Rusko. Toto 
delenie jestvuje v židovstve až dote-
raz. Práve aškenázski židia sa stali 
hlavným terčom strašného prena-
sledovania počas II. svetovej vojny.

Na začiatku 3. stor. židia v Ba-
bylone založili dve veľké akadémie 
v mestách Sura a Nehardea, ktoré 
zohrali dôležitú úlohu pri stanovení 
konečnej podoby samohlások v Pís-
me, keďže hebrejské Písmo v staro-
vekých rukopisoch bolo písané iba 
spoluhláskami. Boli to masoréti, ktorí 
sa zamerali na zavádzanie samohlá-
sok do textu a robili poznámky k slo-
vám alebo veršom. Ich pôsobenie pat-
rí do obdobia 6. – 10 stor. po Kr. Často 
išlo o jednu a tú istú rodinu, v ktorej 
sa táto úloha odovzdávala. Vytvorili 
sa dve hlavné centrá masorétov: Ba-
bylon a Palestina a dve najznámejšie 
rodiny boli Ben Naftali a Ben Ašer. 
Práve rodina Ben Ašer sa vyznačo-
vala snahou o najvernejšiu tradíciu 
čítania biblických textov a ich systém 
vokalizácie hebrejského textu sa po-
užíva v dnešných vydaniach hebrej-
skej Biblie. 

Židovský kánon inšpirovaných 
kníh

Samotné slovo kánon zname-
ná normu, meradlo alebo pravidlo. 
Označuje zoznam kníh, ktoré sa po-
važujú za Bohom inšpirované a ako 
také slúžia ako norma pre život veria-
ceho človeka. Kánon je teda uzavretá 
listina spisov, z ktorej nie je možné niektorý spis vybrať 
ani doložiť.11 

Kresťanstvo rozdeľuje Bibliu na Starý a Nový zákon. 
Starý zákon je dedičstvom židovského národa. Názov 
„Starý zákon“ je kresťanský, ale Židia neoznačujú svoje 
Sväté spisy týmto názvom. Pre nich sú to Sväté písma ale-
bo Písma. Svoje Sväté spisy rozdeľujú na tri veľké skupi-
ny: Zákon, Proroci a Spisy, ktoré hebrejsky voláme Tóra, 
Nebiim, Ketubim (skratka podľa začiatočných písmen 
TaNaK). Zatriedenie kníh je odlišné než v katolíckom 
kánone. Kniha žalmov patrí do tretej kategórie (Spisy) 
spolu s knihami Jób, Príslovia, Rút, Pieseň piesní, Kaza-
teľ, Náreky, Ester, Daniel, Ezdráš a Nehemiáš, 1-2 Kniha 
kroník. Medzi knihy Tóry patria: Genezis, Exodus, Levi-
tikus, Numeri, Deuteronómium. Medzi Prorokov patria 
11 Porov.: LOHFINK, N.: Jedna Biblia/dve Zmluvy. In: Braulik, 
G.: Rozumieť Starému zákonu. KBD : Svit 2002, s. 154.

Jozue, Sudcov, 1-2 Kniha Samuelova, 1-2 Kniha kráľov, 
Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, 
Micheáš, Jonáš, Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Malachiáš, 
Ageus, Zachariáš.

Židovský kánon má 39 kníh, rovnaký počet má 
aj evanjelický kánon. Katolícky zoznam inšpirovaných 
kníh má 46 kníh, keďže medzi starozákonné knihy zapo-
čítava aj: Tobiáš, Judit, Baruch, Kniha múdrosti, Siracho-
vec, 1-2 Kniha Machabejcov a niektoré časti knihy Ester 
a Daniel. V odbornej terminológii sa tieto knihy označujú 
ako deuterokánonické.

Používanie žalmov v židovskej liturgii

Kult v jeruzalemskom chráme sa sústredil predovšet-
kým na krvavé obety zvierat. Prinášali sa ranné a večer-
né obety a obety v sobotu, novmesiac a sviatky. Židov-
ská Mišna pripomína, že leviti v nedeľu recitovali Ž 24; 

Ortodoxný Žid pri modlitbe
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v pondelok Ž 48; v utorok Ž 82; v stredu Ž 94; vo štvrtok 
Ž 81; v piatok Ž 93 a v sobotu Ž 92.12  

Po zničení chrámu sa ťažisko liturgie prenieslo do sy-
nagógy, ale nie obety. Jediným miestom na prinášanie 
obiet zostal jeruzalemský chrám. Preto synagóga je mies-
tom modlitby, štúdia Tóry, slávenia sviatkov a niekto-
rých životných udalostí, ale nie je obetným miestom. 
V synagóge sú tri základné služby: denná liturgia, sobot-
ná liturgia a liturgia pri príležitosti sviatkov a slávností. 
Denná liturgia je rozdelená na tri časti podľa dňa: ranná, 
popoludňajšia a večerná. V každej z nich je recitovaný 
niektorý žalm. Pri ranných modlitbách je to napríklad 
Ž 5; 20; 26; 69 a 95, pri popoludňajšej Ž 145 a pri večernej 
Ž 20, 78 a 134. 

Sobotná liturgia sa skladá z pravidelného čítania 
Tóry, po ktorej nasleduje čítanie z niektorej prorockej 
knihy (Jozue, Sudcov, 1-2 Samuelova, 1-2 Kráľov, Izaiáš, 
Jeremiáš, Ezechiel a dvanásť menších prorokov).

Privítanie soboty, ktoré sa koná v piatok večer, zahŕňa 
modlitbu Ž 29 a Ž 95-99. V zimných mesiacoch sa pri po-
poludňajšej sobotnej liturgii recitujú Ž 104 a 120-134, po-
čas sviatkov Veľkej noci Ž 113-118. Celkovo ide asi o 57 
žalmov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v židovskej li-
turgii. Okrem toho aj v židovstve je zaužívaný nábožný 
zvyk čítať celý Žaltár.

Komentáre ku Knihe žalmov

Pre židovskú interpretáciu majú osobitnú vážnosť 
tri komentáre z obdobia stredoveku. Prvý je komentár 
Rabbiho Solomona ben Izáka, ktorý je známy pod me-
nom Raši (1040 - 1105). Pochádzal z Francúzska a napísal 
komentáre takmer ku všetkým knihám Starého zákona 
a celému Talmudu. Keď mal asi 27 rokov, založil vlastnú 
akadémiu.

Druhou postavou je Abraham ben Meir ibn Ezra zná-
my pod menom Ibn Ezra (1093-1167). Pochádzal zo Špa-
nielska, ale život prežil na rôznych miestach, až napokon 
zomrel vo Francúzsku. Bol všestranne orientovaný. Za-
oberal sa fi lozofi ou, astronómiou a exegézou biblických 
textov. Známe sú predovšetkým jeho komentáre k Pen-
tateuchu a ku Knihám kroník. Napokon tretím význam-
ným komentátorom je David Kimchi (1160-1235), kto-
rý je známy aj pod menom Radak. Napísal komentáre 
k prorockým spisom a osobitne sú známe jeho komentá-
re k žalmom. Bol autorom aj hebrejského slovníka.

Záver

Žaltár sa stal meditačnou knihou rovnako kresťan-
stva ako židovstva. Je učebnicou života. Práve Kniha 
žalmov je veľmi dobrým príkladom židovsko-kresťan-
ského dialógu. Obidve tieto náboženstvá začlenili žalmy 
do svojej liturgie a sú neodmysliteľnou súčasťou osobnej 
zbožnosti ako aj zbožnosti spoločenstva.  

12 Porov.: HOLLADAY, W. L.: The Psalms through Three Thou-
sand Years. Minneapolis 1993, s. 139.
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Stále miesto, tak v liturgii ako aj v ľudovej zbožnosti, 
patrí mariánskym antifónam. Samotný termín antifóna 
označuje hudobný útvar, ktorý sa zvyčajne spája so žal-
mom. Z hudobného hľadiska indikuje v akom tonuse 
sa bude spievať žalm a z liturgického hľadiska je zasa 
akýmsi kľúčom, ktorý napovedá hlavnú ideu žalmu 
a spôsob ako ho interpretovať. Táto terminológia sa však 
používa aj pre zopár mariánskych spevov, ktoré sú skôr 
mariánskymi modlitbami ako antifónami. Ide o nádher-
né fragmenty poézie a hudby k oslave Panny Márie, kto-
ré sú samostatné, oveľa vypracovanejšie a rozsiahlejšie 
ako bežné antifóny. O ich divulgáciu sa zaslúžili predo-
všetkým rehole Františkánov, Cistercitov a Dominiká-
nov v XIII. storočí. Jedným z príkladov ich šírenia bolo 
napríklad nariadenie generálnej kapituly františkánov 
v roku 1249 striedavo používať štyri antifóny „post Com-
pletorium decantandis“.1

Jednou zo štyroch takzvaných „veľkých antifón“ 
je Regina caeli, ktorá sa používa vo veľkonočnom období. 
Stará legenda by chcela pripísať autorstvo tejto antifóny 
anjelom, ktorí ju spievali nad Hadrianovým mauzóleom 
(alebo takzvaný Anjelským hradom) počas sprievodu 
rímskeho ľudu, ktorý viedol sv. Gregor Veľký k bazilike 
sv. Petra s prosbou za odvrátenie moru. Keď sa sprievod 
priblížil k mauzóleu, bolo počuť ako anjeli spievajú Regi-
na caeli ... sicut dixit. Pápež k spevu anjelov pridal prosbu 
„ora pro nobis Deum“.2 V tej chvíli jeden z anjelov odlo-
žil meč na znamenie skončenia moru. Na pamiatku tejto 
udalosti sa začala spievať táto antifóna.

Napriek tomu, že tradícia pripisuje autorstvo Grego-
rovi Veľkému a podľa iných zase pápežovi Gregorovi V. 
(†999), neexistujú žiadne bibliografi cké dôkazy spred 10. 
storočia, ktoré by potvrdzovali takúto udalosť a tak pra-
vý autor ostáva stále neznámy. Najpravdepodobnejším 
autorom by však mohol byť Goffredo, opát z Vendome, 
pretože rovnaké frázy aké sú v antifóne sa nachádzajú 
aj v jeho poetických dielach.

Teologickým obsahom tejto antifóny je pozvanie 
Márie radovať sa nad vzkriesením jej syna Ježiša. Slo-
vá antifóny sú akoby novou ozvenou spevu Magnifi cat, 
v ktorom Mária vyslovuje proroctvo o sebe: „Blahoslaviť 
ma budú všetky pokolenia“. Radosť, ktorá vyviera z každej 
vety opakuje často liturgia latinskými výrazmi Beata es, 
Beata Dei Genitrix, Felix es, Gaude Maria Virgo, ktoré sú sy-
nonymami raduj sa, buď šťastná. 
1 HEINZ, A.: Die marianischen Schluβantiphonen im Stunden-
gebet. In: Lebendiges Stundengebet. Ed.: Klöckener M. – Rennings 
H., s. 342-367.
2 Porov. LODI, E.: Preghiere mariane. In: Rivista di pastorale li-
turgica, 225, 2/2001, s. 20-29.

Autor textu v prvom verši používa sloveso, ktorým 
sa obrátil anjel na Máriu pri zvestovaní: „raduj sa, laetare, 
chaíre“ (Lk 1, 28); v treťom verši sa zasa opakujú slová, 
ktorými sa anjel prihovoril zbožným ženám v Ježišovom 
hrobe: „Z mŕtvych vstal jak predpovedal“ (Mt 28, 6; Mk 16, 
6; Lk 24,6). Alleluia, ktoré sa opakuje v každom verši ako 
refrén nie je len akýmsi doplnkom, ale je znakom radosti 
z veľkonočných udalostí, ktoré chcú preniknúť ku všet-
kým. 

Regina caeli, podobne ako Salve regina, bol pôvodne 
tropovým spevom, z ktorého sa vyvinula Antifóna.3 

Regina caeli laetare, alleluia
Cum laetae mentis iubilo,
Tesoro terresti nubilo,
Nato conregnans unico
Caelestis regni solio.

Quia quem meruisti portare allelluia
Carens carnali carie,
Gemma virtutis variae,
Primus fons pudicitiae,
Flos roris et munditiae.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia
Dans morte vitam mortuis,
Qui pro nostri piaculis
Mortis desgustans pocula,
Conservet nos per saecula.

Ora pro nobis Deum, alleluia.
Domine nate matris, Deus alme,
Quoniam te decet laus et honor, Domine
Qui de morte surrexisti hodie,
Fac nos post te surgere,
Alleluia.

Text je zložený zo štyroch veršov vo voľnom rytme. 
Prvé dva verše sú osemslabičné s pohyblivými prízvuk-
mi a združeným rýmom. Tretí verš je opäť osemslabičný, 
avšak s pravidelnými prízvukmi a leonianskou asonan-
ciou. Posledný verš je sedemslabičný.

Regina caeli ako Antifóna sa začala pôvodne spievať 
počas procesií. Neskôr, ako to dokumentuje napr. 
Antifonár San Pietro, bola začlenená do Liturgie hodín ako 
Antifóna na Benediktus a Magnifi kát cez Veľkonočnú 
oktávu a v 13. storočí sa dostala na záver Offi cia, najprv 
do Františkánskeho, neskôr za pápeža Klementa VI. 

3 RAINOLDI, F.: Psalite sapienter. Roma, 1999, s. 337.

Historický a hudobný výklad antifóny 
Regina caeli

JÁN VEĽBACKÝ
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(1350) aj do Rímskeho breviára.4 V roku 1568 Pius V. 
ju vložil do zreformovaného breviára katolíckej cirkvi. 
Nariadením Pápeža Benedikta XIV. z roku 1742 sa 
spevom Regina caeli vo veľkonočnom období nahrádza 
modlitba Anjel Pána. 

Antifóna má až tri melodické verzie. Originálna me-
lódia, ktorá pochádza z 10. storočia je skomponovaná 
v 1. moduse. 

I

Re-gi-na cae-li, laeta-re, al-le-lu-ia: Qui-a quem 

me-ru-i-sti porta-re, al-le-lu-ia: Re-su-re-xit si-cut 

di-xit, al-le-lu-ia: O-ra pro no-bis De-um, al-le-lu-ia. 

Iná je melodická verzia pochádzajúca z 13. storočia. 
Tento nápev je charakterizovaný lyrizmom, vyjadre-
ným v dvoch slovách s rovnakým zakončením: 1) laeta-
re - so svojim bohatým ukončením pripomínajúcim istý 
druh melodickej rotácie; 2) portare - rozvedené do šírky, 
formou ktorá sa opakuje, ozdobujúc takto slovo, ktoré 
označuje jedinečnú dôstojnosť Božej Matky. Posledné tre-
tie alleluia oproti prvým dvom, je prejavom slávnostnosti 
a jasotu, tak ako je to v ostatných Alelujových spevoch 
nachádzajúcich sa v gregoriánskom repertoári. Antifóna 
je skomponovaná v 6. tonuse s konštantným be - molom 
v celej skladbe, v rozsahu jednej kvinty. Tóny presahujú-
ce tento rozsah smerom hore a dole nie sú štrukturálny-
mi notami, ale iba ornamentom.

VI

Re-gi-na cae-li, laeta-re, al-le-lu-ia, 

qui-a quem me-ru-is-ti por-ta-re, 

al-le-lu-ia, re-surre-xit si-cut di-xit, al-le-lu-ia, 

o-ra pro no-bis De-um, al-le-

lu-ia. 

4 Porov. TODDE, M.: Regina caeli: appunti storico-spirituali. In: 
Regina Martyrum. 1987, roč. 5, č. 2, s. 8-9.

Nasledujúcu melodickú verziu, ktorá je najznámejšia 
a najčastejšie používaná upravil dom Pothier roku 1912.5 
Pri porovnaní tejto melodickej verzie s predchádzajú-
cou je na prvý pohľad evidentná redukcia ornamentá-
cie, ktorá sa vytratila zo slabiky ta v slove laetare. Slovo 
portare zasa stratilo svoju melodickú samostatnosť a ná-
sledne sa stalo súčasťou melodickej línie oblúka, ktorý 
vytvára v slovách „meruisti portare alleluia“ rad postup-
ne klesajúcich a stúpajúcich tónov. Tento nápev ponú-
ka jednoduchú a ľahkú melódiu skomponovanú v sy-
labickom žánri, v ktorej rytmus určuje text. Dve kvinty 
Quia (v 1. riadku) a Ora (v 3. riadku) si vyžadujú isté 
predlženie prvej slabiky, aby sa vyhlo prízvukovaniu 
nasledujúcej slabiky (ako sa to bežne zvykne nesprávne 
interpretovať). V závere skladby v poslednom Alleluia 
sa objavuje tonálny tón Mi, charakteristický pre celý rad 
kompozícii z obdobia dekadencie gregoriánskeho spevu, 
ktorý poukazuje na postupné vzďaľovanie sa od čistého 
modálneho štýlu.6 

VI

Re-gi-na cae-li  laeta-re al-le-lu-ia: Qui-a quem 

me-ru-i-sti porta-re, al-le-lu-ia: Re-surre-xit, si-cut di-xit, 

al-le-lu-ia: O-ra pro no-bis De-um, al-le-lu-ia. 

Antifóna Regina caeli, podobne ako všetky Mariánske 
Antifóny, obsahuje tak z hudobného ako aj textového 
hľadiska toľko krásy, bohatstva a teológie, že v každom 
období a štýle bola pre tisícky skladateľov tak vokál-
nej ako aj inštrumentálnej hudby prameňom inšpirácie. 
Spomeňme si len na Mozartovú Regina Caeli, množstvo 
ďalších skladieb s názvom Antiphone fi nales z obdobia 
renesancie.

Čím je tento spev taký podmanivý: je to textom, 
melódiou, historickým a liturgickým začlenením, 
alebo niekoľko storočnou nepretržitou tradíciou? Nech 
je to akokoľvek, vyníma sa ako skvost umenia a viery, 
ktorý napomáha veriacemu človeku pri modlitbe vyjadriť 
to, čo je slovami nemožné.

5 Porov. BUGNINI, A.: Liturgia e musica. Roma, 1963, s. 205-
206.
6 Porov. TURCO, A.: Il canto gregoriano. Roma, 1996, s. 31-34.
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Impulz na uskutočnenie výskumu medzi kňazmi 
vznikol z otázky, či sa nová paradigma liturgickej hud-
by, diskutovaná muzikológmi a liturgistami, nachádza 
aj v zmýšľaní a postojoch kléru. Kňazi v pastoračnej 
praxi majú totiž veľký vplyv na formovanie povedomia 
účastníkov liturgie o chrámovej hudbe i na jej samotné 
pestovanie, či už v zmysle rozvoja, stagnácie alebo de-
kadencie. Nasledujúci text ponúka čitateľovi jednak 
vstupné informácie o výskume postojov kňazov k hud-
be a jednak súhrn časti výsledkov tohto výskumu, ktorá 
je už spracovaná.1

S cieľom zhromaždiť postoje kňazov k rozličným 
otázkam hudby v liturgii sme si zvolili vzorku správcov 
všetkých (t. j. 26) bratislavských farností. Kvalitatívny 
výskum metódou pološtruktúrovaného rozhovoru sme 
na tejto vzorke realizovali roku 2006 a 2007.

Rámcová štruktúra rozhovorov: 1) situácia v ob-
lasti chrámovej hudby vo farnosti; 2) vývoj liturgickej 

1 Podrobná analýza bola publikovaná v rámci projektu Nová 
paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociál-
nom prostredí (Ústav hudobnej vedy SAV, Katolícka univerzi-
ta v Ružomberku, 2005 – 2007) vo forme štúdie. Podpera, Ras-
tislav: Liturgická hudba z pohľadu kňazov : otázky liturgickej 
výchovy, priestoru pre hudbu v liturgii a činnej účasti ľudu. In: 
Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania litur-
gickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy 
SAV, 2007. ISBN 978-80-89135-18-9, s. 19-86.

hudby na Slovensku najmä po roku 1989; 3) osobný 
vzťah k hudbe; 4) funkcie hudby v liturgii; 5) pries-
tor, ktorý dávate hudbe v liturgii; 6) hudobné žán-
re v súčasnej liturgii; 7) tradícia verzus modernosť; 
8) chrámoví hudobníci amatéri verzus profesionáli.

Prepisy výpovedí respondentov boli okódované, 
z čoho vzišlo 98 téz (v texte označené signatúrou T a po-
radovým číslom, napr. 12. téza = T012). Obsah téz sa po-
hybuje naprieč ôsmimi tematickými okruhmi rozhovoru, 
dokonca ich presahuje. Jedenásť z 98 téz má svoju anti-
tézu, to znamená, že v jedenástich otázkach liturgickej 
hudby sme zaznamenali u kňazov úplne protichodné 
postoje. Výskyt každej z téz sme zaznamenali v rámci 26 
rozhovorov súhrnne minimálne raz, maximálne 92-krát. 
Počet týchto výskytov pre nás predstavuje mieru dôleži-
tosti, ktorú danému javu respondenti pripisujú.

Tézy, ktoré vzišli z realizovaných rozhovorov, vypo-
vedajú o postojoch k liturgickej hudbe, o podmienkach 
na jej pestovanie a o jej súčasnom stave nielen v Bratisla-
ve. Niektoré tézy síce súvisia so špecifi ckým prostredím 
hlavného mesta a iných väčších miest, napr. fl uktuácia 
účastníkov bohoslužieb i chrámových hudobníkov me-
dzi viacerými kostolmi či farnosťami. Ostatná väčšina 
téz však vychádza z postojov a podmienok, ktoré nájde-
me viac či menej zastúpené v každom regióne Slovenska. 
Prehľad 20 téz, ktoré sa v rozhovoroch najviac vyskytujú:

Hudba v postojoch kňazov a liturgickej praxi: 
prezentácia čiastkových výsledkov výskumu 

RASTISLAV PODPERA
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TézaFrekv.
T005Účastníci liturgie sú dnes pasívni. (antitéza k T039)92
T039Účastníci liturgie sú aktívni, radi spievajú. (antitéza k T005)58
T032Pridávanie spievaných omšových prvkov sa neriadi inštrukciou Musicam sacram.53
T020Veľmi je potrebná liturgická výchova, často sa na ňu zabúda.51
T014Hudba musí vyjadrovať organické spojenie súčasného človeka s liturgiou.39
T016Polyštýlovosť je otázkou heterogénnosti ľudu, výchovy i vedomia historicity.36
T048Úradné kroky v oblasti liturgickej hudby sú pomalé a zaostávajú za vývojom.34
T021Hudobníci potrebujú formáciu a odbornú pomoc.33
T022Je nevyhovujúci stav obsadenia miest chrámových hudobníkov.32
T017Treba sa úradne zaoberať tzv. mládežníckou hudbou a kvalitné piesne pre litur giu zlegalizovať.31

T037Inštrumentálna a zborová hudba sú chúlostivé žánre spojené s posudzovaním, hodnotením a 
predvádzaním sa.27

T001Kňaz alebo hudobník sleduje novú tvorbu a nové smernice a zavádza ich.25

T013Nové liturgické spevy nie sú prijímané pozitívne, často sú pokladané za príliš umelé či náročné. 
(antitéza k T040)24

T019Predpokladom oživenia liturgie a spevu sú malé komunity a autentický život z viery.22
T026Pestovanie hudby vo farnosti závisí od vzťahu kňaza k hudbe a liturgii.22
T003Ľud spieva, aj keď na bohoslužbe nie je organista.21

T059V Jednotnom katolíckom spevníku treba odstrániť nedostatky a novým generá ciám ho nanovo 
sprístupňovať, vysvetľovať.20

T060Nové duchovné piesne (tzv. mládežnícke) majú mnohé nedostatky, preto treba ich skúmať a len 
s rozvahou používať v liturgii.20

T018Existencia hudobného prejavu spoločného pre viaceré generácie nie je utópiou.19
T006Chrámoví hudobníci z farnosti pôsobia aj v iných častiach mesta.16

Ďalším krokom bolo združovanie téz do väčších sku-
pín podľa problémových okruhov, o ktorých vypovedali. 
Tak vzniklo sedem problémových okruhov: 1) kňazi 
a liturgická hudba: formácia, vzťah, priestor; 2) činná 
účasť veriacich na liturgickej hudbe; 3) dilema medzi uš-
ľachtilosťou a spontánnosťou; 4) potreba zmeny a túžba 
po novom; 5) gregoriánsky cho rál a latinčina; 6) chrá-
moví speváci a hudobníci; 7) nevyriešené úlohy. Tieto 
problémové okruhy ukazujú, o čom respondenti v sú-
vislosti s liturgickou hudbou naj viac hovoria a čo pokla-
dajú v tejto oblasti za najdôležitejšie. Jadrom zmienenej 
štúdie je štruktú rovaná prezentácia ich postojov, vrátane 
citovania konkrétnych výpovedí, doplnená o ko mentár, 
konfrontáciu s teoretickými liturgickými normami a hľa-
danie súvislostí. Podstatnou súčasťou práce je úsilie o po-
chopenie a vysvetlenie skúmaných javov, okrem iného aj 
hľadaním súvislostí s mimoliturgickými faktormi. Spra-
cova nie všetkých siedmich problémových okruhov nie 
je v tomto čase uzavreté a je také rozsiahle, že nateraz 
oboznamujeme čitateľa len s výsledkami 1. a 2. okruhu.

Ukazuje sa, že spájanie javov, ktoré sú typické pre 
hudbu v súčasnej liturgii s vonkajšími (mimoliturgický-
mi) reáliami je pri jej aktuálnom skúmaní nanajvýš po-
trebné. Oblasť liturgickej hudby nie je izolovaná od mi-
moliturgického ani mimocirkevného prostredia. Pátranie 
po príčinách niektorých interesantných javov ponecháva, 
žiaľ, zopár otázok nezodpovedaných, väčšinou sa však 
podarilo nájsť súvislosti, ktoré vývin súčasného stavu 
liturgickej hudby na Slovensku i postojov k nej ovplyv-

ňujú. Odkrývajú sa nám determinanty socio-kultúrne, 
esteticko-vkusové, demografi cké, vzdelanostné, kompe-
tenčné, generačné, náboženské a i. Odpovede na mnohé 
otázky, ktoré sme si kládli, presahujú hranice hudobnej 
i liturgickej vedy a dotýkajú sa viacerých špeciálnych ob-
lastí (od akustiky až po pastorálnu psychológiu).

Hoci štúdia analyzuje kvalitatívnym spôsobom len 
dva problémové okruhy (1. kňazi a liturgická hudba, 
2. činná účasť veriacich na liturgickej hudbe), prináša 
kvantitatívne vyhodnotenie celého výskumu postojov 
kňazov bratislavských farností k liturgickej hudbe. Ako 
vidno z tabuľkového prehľadu najfrekventovanejších 
téz, medzi najzávažnejšie otázky kléru v tejto oblasti 
patria: a) činná účasť veriacich, b) problematickosť de-
terminantov rozhodovania o priestore pre hudbu v litur-
gii, c) potreba liturgickej formácie bohoslovcov, kňazov 
i účastníkov liturgie, d) schopnosť hudby vyjadrovať 
organické spojenie súčasného človeka s liturgiou, e) po-
lyštýlovosť ako problém heterogénnosti zhromaždenia, 
výchovy i vedomia historicity, f) zaostávanie úradných 
krokov v oblasti liturgickej hudby za vývojom hudby 
i príslušnej society, g) potreba vzdelávania a odbornej 
pomoci chrámovým hudobníkom.

Teraz už ku konkrétnym výsledkom analýzy rozho-
vorov s kňazmi.

Kľúčom k rozvoju liturgickej hudby je dostatočná 
liturgická a hudobná výchova poslucháčov teológie. 
Bez podpory kňaza hudobník, hoci schopný, urobí veľmi 
málo. Kňaz môže výrazne napomôcť alebo naopak inhi-
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bovať rozvoj liturgickej hudby vo farnosti. 
Vzťah kňaza k liturgickej hudbe pritom nie 
je záležitosťou veku. Pri skúmaní kvalitatív-
nej stránky tohto vzťahu sme však zistili, že 
mladší kňazi chápu hudbu v jej širších mož-
nostiach, súvislostiach a funkciách a popri 
tom prejavujú prvoradé úsilie o jej hlavný 
cieľ v liturgii – aby napomáhala modlitbe, 
ba aby sama bola modlitbou. U niektorých 
starších kňazov sa toto zužuje na forsírova-
nie vonkajšej aktívnej účasti ľudu na speve.

Mladší alebo vzdelanejší kňazi si viac uve-
domujú svoju hudobnú nekvalifi kovanosť, 
túžia po kvalitnej hudbe a profesionálnom 
regenschorim, ktorému by mohli s dôverou 
zveriť plnú kompetenciu nad hudobnou 
stránkou liturgie. Kňazi nižšieho vzdelania 
alebo vyššieho veku sa často zhosťujú svo-
jej zodpovednosti za liturgiu (a tým aj za li-
turgickú hudbu) vo farnosti presadzovaním 
svojho vkusu a názorov, ktoré zväčša pochá-
dzajú z čias ich teologických štúdií a ďalej 
sa nevyvíjajú. Málo kňazov má vedomosti 
o hudbe a málo chrámových hudobníkov 
o liturgii. Komplexná služba hudby v liturgii 
(vrátane jej prípravy), ktorá obvykle priná-
leží chrámovému hudobníkovi, sa niekedy 
v praxi delí medzi organistu a kňaza. Kňaz 
sa obvykle považuje za odborníka na texto-
vú zložku.

Nie je prekvapením, že časť návštevníkov 
bohoslužieb si vyberá kostol alebo konkrét-
nu pravidelnú bohoslužbu podľa jej hudob-
nej stránky. Analýzou sme vysvetlili dôvo-
dy nášho tvrdenia, podľa ktorého podoba 
liturgickej hudby v konkrétnom kostole 
či bohoslužbe môže byť častejšie výsledkom 
kňazovej predstavy o liturgickej hudbe, ako 
výsledkom práce chrámového hudobníka alebo úsilia 
rôznych skupín farníkov angažovať sa svojou hudbou.

V niektorých farnostiach zaznamenávame veľkú 
a pozitívnu angažovanosť kňaza vo zveľaďovaní hud-
by. Intelektuálne založení kňazi obvykle netlačia liturgiu 
a jej hudbu do mantinelov tradičných, tzv. ľudových fo-
riem zbožnosti, ale usilujú sa hlbšie rozumieť súčasné-
mu človeku a jeho prejavom religiozity. Niektorí zvlášť 
mladší kňazi rozvíjajú aktivity v oblasti hudby a vytvá-
rajú hudobníkom priestorové a materiálne podmienky 
na jej pestovanie. Kde je nedostatok vhodných osôb na 
rozvoj chrámovej hudby, starostlivosť o liturgickú hud-
bu kňaz obvykle zúži na pastoračné udržiavanie ľudo-
vého spevu. Zaregistrovali sme aj úmyselnú nečinnosť 
kňazov v otázkach hudby. Je nedostatok kňazov so vži-
tým novým zmýšľaním o hudbe v liturgii. Pokrok podľa 
nich možno očakávať, až keď v tomto smere kňazi „do-
zrejú“ a vnútorne tie novoty prijmú. Súčasnosť je však 
poznačená premenami a ešte stále nedokončenou prá-
cou na implementácii koncilovej reformy. A napokon, 
nepochopenie a vnútorné nestotožnenie sa s novými 
úpravami utvára vrstvu kňazov, ktorých postoje môžu 

priamo inhibovať rozvoj liturgickej hudby. Nejde pritom 
o problém špecifi cky slovenský. Respondenti konštatujú 
nedostatok kňazov so vžitým novým zmýšľaním o hud-
be v liturgii. Pokrok podľa nich možno očakávať, až keď 
kňazi v tomto smere „dozrejú“ a vnútorne novoty prij-
mú. Prostredie slovenského chrámového spevu narušuje 
mnoho prvkov nejednoty.

Hudba má byť liturgii vždy podriadená. Dva posto-
je, ktoré v slovenskom prostredí túto zásadu živia, sú: 
1) akustický – apeluje na akustické vlastnosti hudby 
a spôsoby samotnej interpretácie, zároveň úplne obchá-
dza jej sémantické schopnosti, má teda povahu degra-
dačnú; 2) motivačný – skrýva sa za ním problém s využí-
vaním inštrumentálnej hudby a zboru v liturgii, pričom 
delikátnosť oboch žánrov spočíva v najrozmanitejšej 
motivácii osôb, ktoré ich produkujú a tiež v dôsledkoch, 
ktoré s touto motiváciou súvisia: potreba jednotlivca vy-
niknúť, ukázať sa pred spoločenstvom, predvádzať svo-
je hudobné schopnosti a pod.

Uplatnenie sólovej organovej hudby v omšovej litur-
gii je v praxi veľmi skromné a často interpretačne málo 
hodnotné. Navyše, ťažko sa nachádza pre ňu v litur-
gii priestor: obmedzuje sa na hľadanie momentov, kde 
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možno zahrať pár taktov bez spevu. Ich trvanie závisí 
od dĺžky liturgických úkonov a spevov, niekedy aj od 
zhovievavosti celebranta. Nezriedka dosahuje dĺžku len 
niekoľkých sekúnd. Respondenti však vyjadrujú k in-
štrumentálnej hudbe v liturgii pozitívny postoj. Väčšinou 
nie sú za jej použitie v dĺžke trvania celého liturgického 
úkonu (t. j. aby nahradila spev), ale v určitom časovom 
vyvážení so spevom. Uvítajú tento žáner na communio, 
gratiarum, po homílii a na záver po prepustení zhromaž-
denia.

Viacerí kňazi cítia svoju hudobnú nedostatočnosť, 
resp. že ich zvládnutie spevov celebranta i ostatných hu-
dobných úloh nie je také, aké by malo byť. Možno ich 
rozlíšiť na šesť skupín: 1) majú hudbu radi, majú vkus 
vycibrený dobrými interpretmi alebo nahrávkami, vedia 
odlíšiť umenie od gýča, ale pri svojom vlastnom speve 
majú hlasové či intonačné problémy; 2) majú vzťah k hud-
be a zároveň sebakritiku a spievajú iba to, čo po stránke 
nápevu dobre ovládajú; 3) majú vzťah k hudbe a hlasové 
alebo iné zdravotné problémy, spievajú teda to, čo vlá-
dzu a môžu; 4) spievajú iba to, čo je v liturgii „nevyhnut-
né“ spievať, rešpekt voči liturgickým normám ich nabá-
da zaintonovať aspoň niektoré krátke pasáže; 5) kňazi, 
ktorých spev nie je po stránke nápevu, techniky a pod. 
správny ani esteticky únosný, no napriek tomu spievajú; 
6) nepovažujú sa za zorientovaných v liturgickej hudbe 

natoľko, aby svojich chrámových hudobníkov a spevá-
kov nejako usmerňovali.

Malá pozornosť niektorých kňazov voči hudbe je dô-
sledkom šírky ich aktivít a rýchleho životného štýlu. 
1) Niektorí hudobne nadaní kňazi z nedostatku času 
nerozvíjajú svoj talent v prospech obohatenia litur-
gie. 2) Kňazi, ktorí majú k hudbe blízko a sú pohltení 
množstvom iných aktivít, vyjadrujú túžbu mať viac času 
a energie na rozširovanie svojich vedomostí o liturgickej 
hudbe a zveľaďovanie hudobnej stránky liturgie. 3) Malá 
alebo žiadna aktivita smerom k liturgickej výchove ve-
riacich je dôsledkom mylného dojmu kňazov, že dnešný 
vzdelaný človek liturgické obrady a hudbu správne chá-
pe a vysvetľovanie alebo formáciu nepotrebuje.

Výrazne sa potvrdila téza o potrebe a nedostatku li-
turgickej výchovy. S chýbajúcimi vedomosťami a infor-
máciami o hudbe v liturgii, jej pravidlách a súčasných 
možnostiach, sa priznávajú aj samotní kňazi. Dôležitou 
súčasťou liturgickej formácie účastníkov liturgie je vý-
chova k správnemu chápaniu zmyslu hudby v liturgii 
a správna motivácia účasti ľudu na speve. Výskum do-
spel k siedmim záverom: 1) absolútna pasivita účastníka 
liturgie priam volá po liturgickej formácii, 2) formáciu 
potrebujú aj skupiny veriacich, ktorí majú sklon k indi-
vidualistickému prežívaniu religiozity, bez pochopenia 
spoločenskej povahy liturgie, 3) aj v kostoloch s premen-

livým zložením účastníkov liturgie sa dá 
uskutočňovať liturgická výchova príkla-
dom kňaza a výkladom, 4) formáciu po-
trebujú aj isté skupiny účastníkov liturgie, 
ktorí spievajú len z tradície, konformity 
a pod., 5) liturgická formácia sa stretáva 
s pochopením i nepochopením, 6) u mla-
dých ľudí možno formáciou navodiť 
vzťah k hodnotnejšej hudbe, 7) zanietené 
uvádzanie veriacich do správneho chápa-
nia spevu a hudby v bohoslužbe prináša 
ovocie. Dôležitým aspektom formácie 
ľudu je príklad samotného kňaza. Potre-
ba liturgickej výchovy sa ukazuje v týchto 
oblastiach: správny postoj k tradícii Cir-
kvi, gregoriánskemu spevu, tradičnému 
kancionálovému spevu a ďalším žánrom, 
oboznamovanie s novou tvorbou najmä 
slovenských antifón a piesní, vedenie k to-
lerancii medzi generáciami, k osvojeniu si 
nových liturgických úprav, k porozume-
niu hudbe, ktorú veriaci počúvajú a majú 
spievať, poučenie o personálnej stránke 
liturgickej hudby, o zlučovaní a nezlučo-
vaní hudobných úloh v bohoslužbe. Veľ-
ký problém v absentujúcej výchove k ti-
chu v liturgii a k aktívnemu počúvaniu, 
postavenému na základe vnútornej účasti 
na bohoslužbe, je aj dôsledkom termino-
logickej dezorientácie mnohých kňazov 
a ich nesprávneho chápania pojmu „ak-
tívnej účasti“. Výchova k tichu a výchova 
k aktívnemu počúvaniu tvoria jednu líniu 
a v súčasnosti predstavujú veľkú výzvu 
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pre novú vlnu liturgickej formácie veriacich. Viacerí 
respondenti majú v liturgickej formácii veriacich vyni-
kajúce výsledky. Kňazi chápu liturgickú výchovu ľudu 
ako úlohu pre seba i chrámového hudobníka: spoloč-
nými silami ľud motivovať, povzbudzovať, vysvetľo-
vať a potom pri vhodných podmienkach citlivo vnášať 
aj veci nové, neznáme. Ozajstnú zmenu povedomia resp. 
zmýšľania bežných účastníkov liturgie o hudbe môže 
zaručiť len systematická a trpezlivá liturgická formácia. 
Táto sa, prirodzene, realizuje oveľa jednoduchšie a s väč-
ším úspechom tam, kde je stála komunita veriacich ako 
vo farnostiach, kde sa zloženie návštevníkov bohoslu-
žieb stále mení.

Rozhodovanie o tom, aký priestor dostane hudba v tej-
ktorej bohoslužbe, je determinované viacerými faktormi. 
Tie sú najmä pastoračného rázu, prípadne vychádzajú zo 
subjektívneho názoru celebranta, a len v malej miere koreš-
pondujú s inštrukciou Musicam sacram (čl. 27-31). S pries-
torom pre hudbu sa narába výrazne subjektívne (konkrét-
nym faktorom je napr. muzikalita kňaza resp. jeho vzťah 
k hudbe), úplne nezávisle od toho, či kňaz chápe uvedenú 
inštrukciu. Je mnoho kostolov, v ktorých sú – najmä z pas-
toračných dôvodov – niektoré bohoslužby dlhodobo zave-
dené ako „tiché“ (najčastejšie ráno v pracovných dňoch). 
Bežné je, ak kňaz prispôsobuje mieru hudby v bohoslužbe 
podľa stupňa slávenia, ktoré pripadá na daný deň, nepostu-
puje však podľa inštrukcie. Časť respondentov uvádza aj 
iný postoj, ktorým sa miera hudby v liturgii ešte viac vzďa-
ľuje od normatívnosti a naplno sa prispôsobuje aktuálnym 
podmienkam konkrétneho slávenia. Určujúcimi faktormi 
sú tu atmosféra, dĺžka trvania homílie, prítomnosť/neprí-
tomnosť kantora, momentálna hlasová (in)dispozícia, zdra-
votný stav. Iný pohľad na mieru hudby v liturgii vychádza 
z vnímania priority textu: kňazom sa javí ako prirodzenejšie 
niektoré texty radšej čítať ako spievať. Ukazuje sa, že mnohí 
kňazi o smernici v Musicam sacram vôbec nevedia, alebo jej 
obsah podrobnejšie neskúmajú a neuvažujú o možnostiach 
jeho realizácie. V praxi je zaužívaná postupnosť pridávania 
spievaných prvkov takto: pri prvom stupni sa spievajú iba 
piesne z Jednotného katolíckeho spevníka, potom sa pridáva-
jú ďalšie liturgické spevy ľudu a až nakoniec spevy kňaza. 
Tento model je postavený na priorite ľudového spevu (naj-
mä piesní) a je v absolútnom protiklade s „úradným“ mo-
delom, vychádzajúcim z teologickej závažnosti jednotlivých 
prvkov liturgie. Príčiny a zmysel tohto „ľudového modelu“ 
sme objavili a vysvetlili v troch rovinách: v rovine piesňo-
vej tradície, v rovine aktívnej účasti a v rovine kontrastu.

Dôležitou súčasťou problematiky hudby v súčasnej 
liturgii je činná účasť veriacich, ktorú vyzdvihla litur-
gická reforma Druhého vatikánskeho koncilu a cirkevné 
dokumenty ju veľmi akcentujú. V praxi sa málo rozlišujú 
pojmy aktívnej, plnej, uvedomelej a činnej účasti.

Široké vrstvy kňazov sa už pred niekoľkými desať-
ročiami s radosťou chopili novej normy o aktívnej účas-
ti ľudu a dodnes sa jej pridŕžajú rigidnejšie než mno-
hých ďalších predpisov. Jej prílišné nadraďovanie nad 
ostatné princípy spôsobilo problémy trojakého druhu: 
1) v otázkach chápania spôsobov účasti ľudu na boho-
službe, 2) v otázkach chápania legitímneho miesta pre 

rozličné hudobné žánre v liturgii, 3) v otázkach chápania 
hudobných úloh rozličných kategórií účastníkov liturgie. 
Príkladom prvého môže byť to, že desaťročia po Koncile 
tu máme problémy s postojmi k inštrumentálnej hudbe, 
zborovému spevu a tichu v liturgii. Príkladom druhého 
a tretieho je výrazne oklieštený pohľad na bohatý arze-
nál a možnosti posvätnej hudby pod vplyvom dlhodo-
bého forsírovania činnej účasti. Oklieštenosť pohľadu sa 
prejavuje v názore, že jediným žánrom hudby v boho-
službe sú duchovné piesne a jediným interpretom je ľud.

Téza, že ľudia sa v liturgii málo zapájajú do spevu 
(T005), sa potvrdila s vysokým náskokom oproti ostat-
ným tézam. Na základe analýzy výpovedí responden-
tov sme formulovali 13 príčin neúčasti ľudí na speve: 
1) nedostatočná (alebo neúspešná) liturgickej formácia, 
2) v mladosti človek nebol k spevu vedený, 3) konzumná 
kultúra, 4) slabé alebo nevhodné vedenie spevu zo stra-
ny kantora alebo inštrumentálneho sprievodu, 5) deviač-
ný alebo intonačne veľmi problematický spev niekto-
rých jednotlivcov, 6) piesne alebo iné spevy, ku ktorým 
človek vkusovo či vekovo nemá vzťah, 7) piesne alebo 
iné spevy, ktoré sú po hudobnej stránke neznáme alebo 
náročné, 8) nepoužívanie spevníkov a iných materiálov, 
9) vyčerpanosť, túžba oddýchnuť si v kostole, 10) osobné 
duchovné a iné problémy, 11) cudzie prostredie, nestála 
komunita, 12) akustické problémy, 13) ostych spievať.

Okrem hodnotenia súčasnej situácie s účasťou ľudu 
na speve smerovali respondenti aj k hľadaniu riešenia. 
Najčastejším a najdiskutovanejším riešením je otázka 
polyžánrovosti resp. polyštýlovosti hudby v jednej bo-
hoslužbe (T016). Zaujímavé sú pomerne vyhranené ná-
zory na budúcnosť ľudového liturgického spevu (T033, 
T028, T089), na postoje k optimálnemu uplatneniu zboru 
a inštrumentálnej hudby (T031, T036) a najprijateľnejší 
žánrovo-štýlový model hudby v liturgii (T027). Silnou 
témou medzi kňazmi je aj autentické prežívanie vie-
ry ako riešenie otázky aktívnejšieho prežívania liturgie 
(T019). Poslednou skupinou analyzovaných téz ohľadom 
činnej účasti sú pozitívne skúsenosti s ňou. Popri téze, 
že účastníci liturgie sú aktívni a radi spievajú (T039), kto-
rá je kvantitatívne druhou najzastúpenejšou tézou vo vý-
skumných rozhovoroch, sa ukazujú aj sprievodné mo-
menty aktivity ľudu v liturgii: dostupnosť liturgických 
príručiek a jednotnosť chrámového spevu (T079), tradícia 
(T003), absencia organového sprievodu (T082), vzájomná 
tolerancia vkusových vrstiev či generácií (T094). Napokon 
za dôležité pokladáme aj potvrdenie existencie hudob-
ných prejavov spoločných pre viaceré generácie (T018). 

Okrem otázky účasti ľudu na speve pri absencii or-
ganového sprievodu, ktorá je súčasťou tejto štúdie, 
ostatné načrtnuté tézy čakajú na spracovanie. Zvole-
ná metóda osobných rozhovorov s kňazmi priniesla 
veľké množstvo dát, ktoré sa dajú ďalej spracovávať 
a variabilným spôsobom vyhodnocovať. Obsahujú ši-
rokú názorovú základňu a reprezentujú spektrum 
postojov, ktoré sa v tejto oblasti na Slovensku vysky-
tujú. Dokončenie a publikovanie zostávajúcich prob-
lémových okruhov by malo priniesť ďalšie zaujíma-
vé výsledky a komplexný pohľad na problematiku.
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V otázkach hudby v kostole (mimo liturgie) panujú 
časté nejasnosti. Diskutuje sa, ktoré druhy hudby sú zlu-
čiteľné so svätosťou miesta, a nakoľko možno kostolný 
priestor využívať aj pre svetských hudobných usporia-
dateľov.

Nemecká biskupská konferencia publikáciou Hud-
ba v kostole mimo liturgie chce pomôcť radou a pomocou 
(Arbeitshilfe 194, Bonn, 2005). Kardinál K. Lehmann 
to v Predhovore označuje ako „pastorálnu šancu“ dneška.

Kostolný priestor a hudba sú dve historicky úzko 
späté veličiny. Prianie, aby to tak ostalo aj v budúcnosti, 
záväzne vyjadrila liturgická komisia Druhého Vatikán-
skeho koncilu. Dávna tradícia mimoliturgických hudob-
ných podujatí v kostolných priestoroch sa hodnotí ako 
„kultúrna služba blížnym“ a súčasne naplnenie úlohy 
„byť misionárskou cirkvou“. Toto osobitné spojenie kul-
túrnej diakonie a kresťanského zvestovania sa považuje 
za jedinečný atribút európskej kultúrnosti. 

V kapitole o tradičnej viachlasej kostolnej hudbe 
sa konštatuje, že jej obmedzenie v rámci liturgického po-
užitia (napr. upúšťanie od tzv. fi gurálnych omší na veľ-
ké sviatky), nemožno zamieňať s jej vyhostením, a ne-
smie viesť k jej zániku. Keďže tieto diela (napr. fi gurálne 
omše, oratóriá, veľké organové skladby, atď.) sú často 
kultúrnymi pokladmi vysokej hodnoty, nesmú upadnúť 
do zabudnutia. Bolo by škoda prenechať ich predvádza-
nie iba „svetským“ usporiadateľom a pódiám. Ak dnes 
nenachádzajú primerané uplatnenie v rámci liturgie, tre-
ba nájsť možnosti, aby svoju úlohu duchovného povzne-
senia nachádzali mimo bohoslužieb, vo svojich originál-
nych priestoroch – v kostoloch. Sakrálna architektúra 
a sakrálna hudba tu vytvárajú šťastnú syntézu a celostne 
vplývajú na poslucháča. Že súhra hudby a bohoslužob-
ného priestoru vyvolávajú osobitne silné emócie, pre-
žívajú mnohí ľudia bez ohľadu na svoje svetonázorové 
založenie. V tomto rámci „koncerty duchovnej hudby“ 
či „kostolné koncerty“ pôsobia ako prostriedok zvesto-
vania: hudba ako forma proroctva a božského zjavenia 
– ako reč srdca, ktorá začína tam, kde končí reč slov. 

V prostredí koncertných siení (mnohí sme toho boli 
svedkami hlavne v období protináboženských zásahov), 
oslovuje táto hudba aj nábožensky neutrálnych či menej 
orientovaných ľudí. V západnom svete, pri súčasnom po-
ľutovaniahodnom odlive návštevnosti bohoslužieb, kon-
certy v kostoloch, ako aj projekty „Citypastoral“ , napr. 
„Poludňajšia hudba v kostole“, „Sviatočné organové me-
ditácie“, „Dlhé noci otvoreného kostola s hudbou“, atď. 
sú prostriedkom, ktorý inovatívne a podprahovo pri-
náša dotyky návštevníkov i náhodných pasantov s kos-
tolom a s vierou. Osobitne v čase, keď treba pestovať 
duchovný protipól k morálnej prázdnote, ktorú zhubne 
napĺňa všadeprítomná vtieravá, agresívna, komerčná a 
gýčovitá hudba s vulgárnymi textami, sú takéto poduja-

tia priam žiadúce, predstavujú aj u nás skutočnú šancu 
(ako to výstižne vyjadril kardinál Lehmann).

V mnohých obciach či mestách chýbajú vhodné sie-
ne pre koncerty. Práve tu je veľký dopyt po kostolných 
priestoroch, pretože predstavujú jedinú možnosť pre 
hodnotné podujatia a pre zaznenie pokladov svetovej 
hudby. Kostoly pritom majú vysokú kultúrnu identifi -
kačnú hodnotu: ich oslovujúce vyžarovanie, ich dobrá 
akustika a centrálna poloha v mieste, prispievajú k ich 
obľube pre cirkevných, ale aj „svetských“ hudobníkov 
a ensembly, i pre poslucháčov. Tým sa koncerty v kos-
toloch môžu stať prostriedkom kresťanskej kultúrnej 
diakonie. Predstavujú nepodceniteľný prínos pre stret-
nutie širšieho okruhu ľudí s hodnotnou hudbou, ľudí, 
ktorí inak nemajú možnosti poznať ju, prežiť živý kon-
takt s ňou, či už z dôvodu vzdialenosti alebo fi nančnej 
náročnosti. 

V publikácii sa vymedzujú pojmy liturgickej, du-
chovnej a náboženskej (religióznej) hudby. Dôležité 
je konštatovanie, že za „náboženskú“ (ako nadradený 
pojem) možno považovať všetku hudbu, ktorú jej auto-
ri, interpreti alebo poslucháči subjektívne vnímajú ako 
takú, a ktorá je zo svojej vnútornej intencie a pôsobivosti 
zameraná na transcendentnosť a duchovno. Otázka reli-
gióznosti v hudbe často podlieha subjektívnemu vníma-
niu ľudí. Objektívne kritériá tu nejestvujú. Bolo by teda 
krátkozraké za religióznu považovať len hudbu podľa jej 
názvu či obsahu zhudobneného textu. Religiozita hudby 
spočíva hlavne v jej najvnútornejšej ídei, ktorá sa účinne 
prejaví v jej vnímaní poslucháčom. 

V ďalších statiach sa rozoberajú predpoklady a po-
žiadavky na interpretov, poslucháčov a usporiadateľov. 

Hudobník v kostolnom priestore nesie zodpovednosť 
voči dielu, poslucháčovi i kostolu. To vyžaduje určité 
schopnosti, ako aj intelektuálne uchopenie obsahu. Preto 
je starostlivá príprava a snaha o zvukovú krásu požia-
davkou nielen pre profesionála, ale práve aj pre amaté-
ra. Posvätnosť priestoru vyžaduje najvyššiu kvalitu tak 
liturgických ako mimoliturgických výrazových foriem 
a obsahov, ako uvádza inštrukcia „Musicam sacram“ 
(1967).

Hudba je schopná vyjadriť obsahový základ modlit-
by, vďaky, chvály, uctievania, vyznania, radosti, prosby 
i žiaľu svojim nonverbálnym pôsobením. Vnímanie vlast-
ných duševných hnutí cez hudbu môže byť veľkou du-
chovnou pomocou pre poslucháča. Hlavne v situáciách, 
pri ktorých človek stráca reč, smie svoju radosť, smútok, 
osamelosť, túžbu a vďaku vnímať ako zahalenú do zvu-
kov hudby, ako obetu Bohu. Hodnotná hudba vyžaduje 
aktívne počúvanie, lebo nemá za úlohu len vyvolávať 
chvíľkovú zvukovú pohodu, ale hlboko zaujať, strhnúť, 
dotknúť sa, vyburcovať, sprostredkovať posolstvo, ktoré 
zanechá u poslucháča niečo trvácne. Cituje sa apoštol Pa-

Hudba v kostole
FERDINAND KLINDA
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vol : „Viera je z počutia, a počutie skrze slovo Kristovo“ 
(Rim. 10, 17). To vyžaduje od poslucháča s celou silou 
srdca sa koncentrovať na „neslýchané“ a nechať sa napl-
niť posolstvom hudby.

Dôležitým faktorom je stvárnenie a vhodnosť progra-
mov koncertov pre rozličné účely aj poslucháčov. Ohľa-
dy na poslucháčstvo však neznamená upúšťanie od ná-
ročnosti, nadbiehanie nevkusu, preneseného z lokálnych 
a súčasných zvyklostí. Druhý Vatikánsky koncil pripo-
mína: „Aj umenie našej doby a všetkých národov a krajín 
má dostať v kostole slobodu zaznenia... (Lit. konštitúcia 
č. 123)“. Mnoho diel súčasnej hudby vskutku prináša 
svedectvo hlbokej duchovnej inšpirácie. Čaro novoty, 
hoci na prvý krát možno ešte nepochopené, vzbudzuje 
aj údiv a zvýšenú pozornosť – čo je ideálnym predpok-
ladom pre otvorenie sa novým duševným horizontom. 
Usporiadatelia, organizátori a farskí činitelia môžu roz-
ličným spôsobom prispieť k úspešnosti takýchto podu-
jatí.

Kto vstúpi do kostola a dá sa uchvátiť jeho atmosfé-
rou – kresťan či nekresťan, veriaci alebo hľadajúci, hu-
dobník i poslucháč sa stávajú v priestore a v čase blízky-
mi Bohu. Nemeckí biskupi napísali: „Kostolný priestor 
sa stáva domom Božím a domovom človeka. Máme úlo-
hu otvoriť ho a tak uspôsobiť, aby ľudia jednak v tichosti 
zmĺkli pred Nepochopiteľným, na druhej strane musíme 
v pravý čas prehovoriť o človeku, ktorý sa stal Bohom. 
Kde sa podarí táto vyváženosť, stane sa duchovným po-
zvaním a obohatením prítomných“

V publikácii sa zdôrazňuje osobitný význam kostol-
ných koncertov v európskom priestore. Ako starodávny 
nositeľ kultúry sa katolícka cirkev cíti povolaná k tomu, 
aby v prostredí svetonázorovo neutrálneho spoločenské-
ho zriadenia (štátu) a popri súkromných sekulárnych 
aktivitách ponúkala vlastné kultúrne hodnoty a tým 
doplnila súčasnú ponuku duchovne orientovanými po-
dujatiami. Tieto práve svojou spirituálnou symbolikou, 
morálnou citlivosťou a sociálnou blízkosťou získavajú 
osobitný a nezameniteľný význam a účinnosť. Koncer-
ty v kostoloch teda presahujú vnútrocirkevné dimenzie 
a prinášajú hodnoty pre celú spoločnosť. Umožňujú prí-
stup k všeľudským kultúrnym pokladom a v určitých 
regiónoch sú často jedinými hodnotnými kultúrnymi 
podujatiami vôbec. Tým slúži kostol zároveň šľachet-
nému cieľu celospoločenského kultúrneho povznesenia, 
na ktorom sa podieľala cez mnohé storočia. 

Publikácia sa venuje aj praktickým otázkam pri uspo-
riadaní koncertov. Vyzdvihuje sa užitočnosť písaných 
alebo čítaných úvodných textov, ktoré by mali presiah-
nuť čisto vecné informácie a poukázať aj na duchovné 
rozmery hranej hudby. 

Konštatuje sa vysoká úroveň pestovania hudby v ne-
meckých kostoloch a kvalifi kácia kostolných hudobní-
kov, čo zabraňuje zaznieť hudbe s triviálnym obsahom 
a celkom automaticky vylučuje z produkcií pochybné 
žánre, aj bez vrchnostenskej cenzúry. Nie všetko mo-
mentálne páčivé a populárne patrí aj do kostola, lebo 
predstavuje len podenkové hodnoty. Tzv. Sacro-pop 
a Sacro-rock nepatria do kostola, tak ako napr. bulvár-
ne obsahy a vyjadrovanie sa nepatrí do homílií. Môžu sa 

uplatniť v iných mládežníckych podujatiach, zhromaž-
deniach, táboroch, atď.

Cirkev je popri štáte vlastne najväčším nositeľom 
kultúry, čo znamená, že úroveň cirkevnohudobných 
produkcií je meraná štandardom verejného kultúrneho 
sektora.

 Otváraniu kostolných priestorov pre iných usporia-
dateľov sa v zmysle vyššie uvedených zásad nekladú 
prekážky. Poukazuje sa však na občasné nekalé praktiky 
usporiadateľov, sledujúcich hlavne materiálny prospech. 
Nie každý koncert, ktorý sa deklaruje ako benefícia, ten-
to cieľ skutočne splní. Varuje sa pred neserióznosťou 
mnohých pseudoreligióznych názvov súborov (ako All 
Saints Gospelchoir, Schola monastica, Originálny orto-
doxný zbor Kozákov, Academia Santa Catarina, atď.), 
ktoré sledujú iba komerčný charakter. 

Vzhľadom na nutné výdavky, spojené s akciami, 
sa pripúšťa vyberanie vstupného ako podieľanie sa po-
slucháčov na nákladoch. Vyslovene obchodná prax sa, 
pravdaže, odmieta.

Cantus fi rmus celej publikácie Nemeckej biskupskej 
konferencie je posmeliť a podporiť pestovanie tradič-
ných hodnôt hudby v kostoloch a ich otváranie sa nie-
len pre lokalitu miestnych veriacich. Prezentovaním du-
chovných horizontov majú vytvárať protiváhu k upada-
júcim duchovným hodnotám. Majú pôsobiť ako kontrast 
voči všeobecne upadajúcemu vkusu, stúpajúcemu nási-
liu a ponižovaniu morálky, i proti rozličným škodlivým 
výstrelkom. 

Aj pre naše pomery je text Nemeckej biskupskej kon-
ferencie poučný a aplikovateľný, lebo vychádza zo skú-
seností so súčasnými trendmi spoločenského života, kto-
ré nie sú naklonené duchovnosti. Je žiaduce poskytnúť 
póly pokoja a stálosti, príležitosti na stretnutie s darmi 
Ducha. Potom bude mať pozitívny účinok aj neverbálna 
komunikácia s ľuďmi prostredníctvom mimoliturgickej 
kostolnej hudby a mnohým prinesie naplnenie Izaiášo-
vých slov „...našli ma tí, ktorí ma nehľadali“ (Iz. 65, 1).

Uzavierka ďalšieho čísla 
(AT 3/2008) je 

31. 8. 2008  
Prosíme všetkých prispievateľov, 

aby svoje príspevky zasielali 
v elektronickej forme 

s RESUMÉ, NADPISOM 
a KĽÚČOVÝMI SLOVAMI

v slovenskom a anglickom jazyku 
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UBI CARITAS EST VERA
(spev na prípravu obetných darov)
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RAJSKÉ MESTO JERUZALEM
(hymnus na slávnosť posvätenia chrámu)

2. Zlatá dlažba, hviezdna strecha,
 kde má bývať on a ty,
 sťa nevesta schádzaš z neba,
 zo svadobnej komnaty,
 Pán ťa berie oblečenú
 v ľalie a zamaty.

3. Plné perál žiaria brány
 sprístupnenej svätyne,
 žiadnu čnosť a úkon lásky

 odmena tu neminie
 toho, kto pre meno Krista
 žil a trpel nevinne.

4. Pod údermi, tvrdým brúsom
 vyleštené kamene
 Staviteľ do múru vkladá,
 nazve každý po mene
 a v tej večnej, svätej stavbe
 odolajú premene.

5. Vždy a všade česť a sláva
 Bohu, nášmu Pánovi,
 moc a chvála Otcu, Synu,
 Duchu Tešiteľovi
 včuľ i vo večnosti, keď sa
 zem i nebo obnoví. 
 Amen.
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Spevy pri vysluhovaní sviatosti krstu
alebo pri požehnaní nového krstného prameňa

alebo



ADORAMUS TE 2/200821 NOTOVÁ PRÍLOHA

Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia  *
 a tvoja vernosť až k oblakom.
Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny,  †
 tvoje súdy ako morská hlbina:  *
 ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. — Ant.

Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo!  *
 Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
Opájajú sa blahobytom tvojho domu  *
 a pijú z potoka tvojich rozkoší. — Ant.

Veď u teba je zdroj života  *
 a v tvojom svetle uvidíme svetlo.
Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú,  *
 a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. — Ant.

Sláva Otcu i Synu  *
 i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky  *
 i na veky vekov. Amen. — Ant.
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alebo

alebo
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Spevy pri pokropení ľudu
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alebo
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Pojem schola cantorum (z lat. škola spevákov) je vzhľa-
dom na nedávnu minulosť skloňované oveľa častej-
šie a jeho význam je známy relatívne širokej verejnosti 
aj vďaka súčasnému pôsobeniu viacerých schól na Slo-
vensku. Ide o špecifi cké vokálne teleso (skupinu a cappel-
la, t.j. spevákov bez hudobného sprievodu), ktorého cie-
ľom je interpretácia liturgických spevov, predovšetkým 
však gregoriánskeho chorálu. 

V ranom období kresťanstva bola liturgia veľmi 
skromná, pozostávala predovšetkým z čítaní a spevu 
žalmov. Vykonával ju celebrant, lektor a ľud. Spevy boli 
jednoduché a nevyžadovali osobitnú účasť nejakého spe-
váckeho zoskupenia. Situáciu sťažovala aj skutočnosť, že 
prvotná Cirkev bola do roku 313 prenasledovaná, a tak 
sa miestami liturgických stretnutí stávali katakomby, 
privátne domy či ústrania voľných priestranstiev. Ofi -
ciálnym jazykom Cirkvi v prvých dvoch storočiach bola 
navyše gréčtina. V dejinách Cirkvi sa schola cantorum 
spomína až na rozhraní 5. a 6. storočia, pričom označuje 
viacmenej skupinu lektorov.1 Prvé písomné svedectvo 
o schóle ako o skupine spevákov, školených na inter-
pretáciu liturgických spevov, pochádza z čias pápeža 
Sergeja I. (687-701),2 hoci všeobecne známe je tvrdenie, 
podľa ktorého zakladateľom scholy cantorum bol pápež 
Gregor Veľký (590-604).3 V nasledujúcich storočiach 
sa rímska schola cantorum teší veľkému rozkvetu a stá-
va sa vzorom pre vznik ďalších vokálnych telies, ktoré 
sa zakladali pri katedrálnych chrámoch a v kláštoroch. 
Organizačne schóla predstavovala skupinku spevákov, 
ktorú tvorili mladší členovia a sedem dospelých, z nich 
4 boli subdiakoni (primicerius, secunderius, tertius scholae, 

1 PIKULIK, J.: Muzyczna działalność Grzegorza Wielkiego. CT 
40: 1970, z. 3, s. 39-40.
2 PAWLAK, I.: Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II 
w świetle dokumentów Kościoła. Lublin: Polihymia 2000, s. 244.
3 Svedčí o tom dielo Vita Sancti Gregorii od životopisca Jána 
Diakona (Johannes Diaconus, nazývaný tiež Hymmonides) cca 
z roku 872, kde jedna z kapitol nesie názov Antiphonarium cen-
tonizans cantorum constituit scholam (zostavil antifonár a založil 
školu spevákov). Nepriamym svedectvom je tiež hexametrický 
prológ (trópus) k introitu prvej adventnej nedele Ad te levavi 
animam meam, ktorý sa nachádza v mnohých zachovaných li-
turgicko-hudobných rukopisoch a ktorý medzi iným obsahuje 
slová Gregorius Praesul ... tunc composuit hunc libellum musiace 
artis scholae cantorum (sv. Gregor skomponoval túto knižočku 
hudobného umenia). Na základe niektorých vedeckých štú-
dií, ktoré však túto skutočnosť spochybňujú, pretože niektoré 
tvrdenia historicky nekorešpondujú, domnievame sa, že tento 
svätec bol predovšetkým veľký liturgický reformátor a konkrét-
nym spôsobom mohol výrazne podnietiť organizovanú činnosť 
speváckych telies. Porov. BEDNÁRIKOVÁ, J. Základy grego-
riánskeho chorálu. Ružomberok: Katolícka univerzita 2003, s. 13.

archiparafonista) a 3 paraphonisti. Do pápežskej schóly pri-
jímali pravdepodobne chlapcov (pueri symphoniaci), ktorí 
spievali na špeciálnych slávnostiach.4 Schóla stála v polk-
ruhu v blízkosti oltára a bola usmerňovaná gestuálnymi 
pohybmi primicéria. V období, keď sa gregoriánsky cho-
rál konsolidoval do takej podoby, v akej sa nám zachoval 
až dodnes (teda v čase vlády Karola Veľkého medzi 8. 
a 9. storočím, kedy sa zmiešaval starorímsky repertoár 
s franským), si speváci čoraz častejšie vymieňali názory 
v otázkach správneho vedenia melódie.5 

V súvislosti s postupným vývojom, dopĺňaním a zdo-
konaľovaním gregoriánskeho repertoáru sa ich úroveň 
stávala kvalitnejšou až bravúrnou, takže obyčajný ľud 
sa do týchto spevov nemohol vôbec zapojiť. 

S nástupom dekadentných znakov gregoriánskeho 
chorálu, ktoré sa pomaly začali prejavovať od 9.-10. sto-
ročia (vznik nových hudobných foriem, ako sekvencie, 
trópy, liturgická dráma, kondukty, zavedenie notovej 
linajky a následne notovej osnovy, presúvanie citlivých 
tónov e a h o poltón vyššie, skracovanie, resp. vynechá-
vanie meliziem v rámci evanjeliovej chudoby, nástup po-
lyfónie a v neposlednom rade zmena architektonického 
štýlu v stavbe chrámov, t.j. prechod z románskeho oblú-
kovitého slohu na vysoký a interpretačné nuánsy pohl-
cujúci gotický),6 sa podstata schól začala meniť. Jedno-
hlasné telesá sa pretransformovávali na viachlasé, v 15.-
16. storočí sa mužské hlasy začali nahrádzať ženskými. 
Mení sa aj postavenie schól, ktoré sa presúvajú zdola 
na chór. Pri katedrálach, kláštoroch či farnostiach začali 
tiež vznikať školy pre chlapcov (scholares), ktoré mali za 
úlohu pripraviť chlapcov do služby Božej. Vyučovanie 
predmetu liturgický spev patrilo medzi najdôležitejšie 
oblasti prípravy.7

V súčasnosti má schólu tvoriť skupinka spevákov, 
ktorá intonuje a podporuje spevy ľudu, ale má tiež sa-
mostatne spievať jednohlasné skladby. Schóla by mala 
pozostávať z hudobne pripravených spevákov s dob-
re osvojenými zásadami spievania liturgického spe-
vu, prípadne gregoriánskeho chorálu (čo v nemalej 
miere záleží na dirigentovi, resp. vedúcom schóly). 

4 POŹNIAK, G.: Schola liturgiczna. Studium teologiczno-mu-
zykologiczne na przykladzie diecezji opolskiej. Opole 2006, s. 66.
5 Podľa písomných svedectiev bol Karol Veľký počas Veľkej 
noci v roku 774 v Ríme a je veľmi pravdepodobné, že tam mal 
vlastnú schólu spevákov, ktorí si všimli výrazné rozdiely v po-
rovnaní s rímskou verziou a viedli o nich ostré spory. Porov. 
ŠTRBÁK, M.: Základy sanktgallenskej notácie a jej prepojenie s ná-
ukou o módoch. Ružomberok, Katolícka univerzita 2004, s. 15.
6 BEDNÁRIKOVÁ, J. Základy gregoriánskeho chorálu. Ružom-
berok: Katolícka univerzita 2003, s. 64-65.
7 PAWLAK, I.: Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II 
w świetle dokumentów Kościoła. Lublin: Polihymia 2000, s. 245.

Schola cantorum 
– minulosť, súčasnosť, budúcnosť (?)

JANKA BEDNÁRIKOVÁ
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Žiaľ, na Slovensku je takýchto telies stále akútny nedos-
tatok. Takýto stav je zapríčinený predovšetkým násilným 
vákuom počas bývalého režimu, kedy teoretické i prak-
tické štúdium liturgického spevu minulosti i vtedajšej 
súčasnosti prakticky neexistovalo a kontakt so západný-
mi krajinami, kde bolo možné takéto vedomosti a zruč-
nosti získať, bol nemožný. V predloženom príspevku 
spomenieme niekoľko vokálnych zoskupení, ktoré sa ve-
nujú interpretácii latinského gregoriánskeho repertoáru 
po páde komunizmu. Zatiaľ je ich len niekoľko, a ak tu 
niekoho nespomenieme (rozhodne nie zo zlého úmyslu, 
ale z obyčajnej neznalosti), budeme radi, ak do redakcie 
dajú o sebe a svojom pôsobení vedieť.

Keďže gregoriánsky chorál je spievaná modlitba, 
najvhodnejším prostriedkom na jeho šírenie sú práve 
gregoriánske schóly. Tie sa prirodzeným spôsobom 
formovali vo všetkých kňazských seminároch, kde 
sa tento spev v  rámci možností vyučuje a praktizuje 
na bohoslužbách. Do širokého povedomia sa dostala 
ako prvá Schola cantorum zo Spišskej Kapituly, a to 
zásluhou dvoch audiokaziet s gregoriánskym chorálom, 
ktoré boli prvými nahrávkami gregoriánskeho chorálu na 
Slovensku.8 Jej prvým dirigentom bol vtedajší bohoslovec 
Štefan Tuka, následne viedli schólu ďalší seminaristi 
(Rastislav Adamko, Martin Štrbák a iní).

Od roku 1999 zaznamenáva svoju činnosť Schola can-
torum v Ružomberku, ktorá pôsobí na Katedre hudby 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Študenti sa 
venujú praktickému štúdiu gregoriánskych spevov, ako 
aj súčasných liturgických spevov, ktoré sa postupne za-
vádzajú do praxe, a ktoré pravidelne prezentujú na bo-
hoslužbách a koncertoch duchovnej hudby na Slovensku 

8 Prvá audiokazeta vyšla v roku 1994 a obsahuje gregorián-
ske spevy vianočnej omše v noci. O rok neskôr (1995) vyšla 
druhá magnetofónová kazeta s rôznymi spevmi cirkevného 
roka (na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, Bielu sobotu, Nane-
bovstúpenie Pána). Obidve nahrávky boli realizované pod 
dirigentským vedením R. Adamka. MG Vianočné gregorián-
ske spevy. Schola cantorum Spišská Kapitula. Spišská Nová Ves, 
Aton Multimedia 1994. MG Gregoriánske spevy. Schola cantorum 
Spišská Kapitula. Spišská Nová Ves, Aton Multimedia 1995.

i v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, 
Česko, Francúzsko). V roku 2003 
sa Schola cantorum podieľala na na-
hrávaní CD Dixit Dominus, v roku 
2005 registrovala niekoľko grego-
riánskych spevov na CD Benedictus 
v Mníchove a v roku 2007 vyšlo 
3CD Gaudete in Domino semper.9 

V roku 2002 vznikla v Bratislave 
na podnet dirigenta Milana Kolenu 
Schola Gregoriana Bratislavensis. 
Okrem početných verejných vystú-
pení sa interpretačne podieľala na 
digitalizácii Bratislavského antifo-
nára I. a III.,10 kde je zaznamena-
ných niekoľko nahrávok gregorián-
skych spevov z tohto stredovekého 
prameňa.

V Bratislave pôsobí ešte jedna 
schóla, známa pod názvom Gloria 

Dei – homo vivens. V roku 2003 ju na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity založila a vedie Gloria Braunstei-
ner.11 Počas svojej existencie schóla naštudovala a v bra-
tislavských chrámoch prezentovala viacero omšových 
ordinárií a proprií. 

Od roku 2004 pôsobí v Košiciach Schola Gregoria-
na. Vznikla z iniciatívy Mareka Kleina a pravidelne sa 
zúčastňuje na latinských bohoslužbách v Dóme sv. Alž-
bety, kde prednáša gregoriánske spevy. V tejto schole sa 
nachádzajú predovšetkým členovia zo zboru sv. Cecílie, 
ktorí pôsobí ako katedrálny zbor sv. Alžbety v Košiciach.

Okrem horeuvedených zoskupení pracujú na Slo-
vensku i ďalšie, menej známe schóly, pôsobiace najmä 
v kňazských seminároch (Košice, Banská Bystrica - Ba-
dín), ktoré je možné príležitostne si vypočuť na boho-
službách v katedrálnych kostoloch.12 Potešujúcim faktom 

9 Schola cantorum Katolíckej univerzity z Ružomberka sa podieľa-
la na nahrávaní nasledujúcich CD nosičov:

CD Dixit Dominus (Schola cantorum: vstup č. 9, 10, 11), vyd. 
Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2003.

CD Benedictus (Schola cantorum: vstup č. 1-6), vyd. Pedro Re-
cords, Produktion: Jozef Halmo, Mníchov, 2005.

CD Stanislav Šurin: Antifóny (Schola cantorum: vstup č. 1-3), 
vyd. Pedro Records, Produktion: Jozef Halmo, Mníchov, 
2005.

3CD Gaudete in Domino (1.CD: Schola cantorum – vstup č. 1, 
2, 5, 8; 2.CD: Schola cantorum – vstup č. 1-9, 12-19), vyd. 
Jaroslav Stráňavský MUSIC MASTER, Katolícka univerzita 
v Ružomberku, 2007.

10 Bratislavaer Antiphonar I. 2004 Memoria Slovaciae Medii 
Aevi manuscripta, UNESCO – Memory of World, Begleitsstu-
dien: Július Sopko, Dušan Buran, Ľubomír Jankovič, Eva Vese-
lovská. Martin 2004.
11 Na tomto mieste by sme chceli uviesť na pravú mieru 
technickú chybu, ku ktorej došlo v článku M. Štrbáka 1. me-
dzinárodný festival gregoriánskeho chorálu – Bratislava 18.- 21. 
10. 2007, s. 32, kde pri uvedení spomenutej schóly Gloria Dei 
– homo vivens nie je uvedená jej dirigentka Gloria Braunsteiner.
12 Dovolíme si poznámku, že hoci sa vokálne zoskupenia 
v kňazských seminároch tradične pomenúvajú schola cantorum, 
ich repertoár vytvárajú rôzne viachlasné duchovné skladby, 
resp. mládežnícke piesne, pričom gregoriánske spevy tvoria 
obyčajne minimum repertoáru.
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je skutočnosť, že viaceré spevácke zbory sa sporadic-
ky popasujú s naštudovaním nejakých gregoriánskych 
spevov. Ako príklad uvádzame Zbor Konzervatória 
v Bratislave, ktorý vystúpil s niekoľkými spevmi z Brati-
slavského notovaného misála v rámci otvorenia výstavy 
Stred Európy okolo roku 1000 v júli 2002 na Bratislavskom 
hrade.13

Ako je zrejmé z predchádzajúceho, zastúpenie latin-
ského spevu v slovenskej liturgii je minimálne a repre-
zentuje ho len niekoľko schól. Nemôžeme očakávať, že 
na našom malom územnom teritóriu ich bude pôsobiť 
niekoľko desiatok či stoviek. Prísľubom v tejto veci sú 
súčasní i niekdajší členovia gregoriánskych schól, ktorí 
po ukončení štúdia i pôsobenia v schólach môžu po-
kračovať v tejto skúsenosti vo vlastných speváckych te-
lesách, kde aspoň z času na čas naštudujú a prezentujú 
niektoré gregoriánske spevy. 

Formovaniu gregoriánskych schól by sa mali na oveľa 
vyššej úrovni venovať predovšetkým bohoslovci v semi-
nároch. Štúdium teológie, spirituality a v neposlednom 
rade latinčiny ich v plnom slova zmysle zvýhodňuje 
v chápaní a ponímaní tohto spevu. Žiaľ, nie je tomu tak, 
spev je často podceňovaný a nevenuje sa mu dostatočná 
pozornosť.14 

Potešujúcim faktom však je, že na Slovensku sa us-
kutočnilo niekoľko významných seminárov, konferencií 
i festivalov gregoriánskeho chorálu s medzinárodnou 
účasťou, ktoré prakticky obohatili nielen domáce, ale 
predovšetkým zahraničné schóly s oveľa dlhšou a menej 
komplikovanou tradíciou. Medzi prvými to boli Dni gre-
goriánskeho chorálu, ktoré sa uskutočnili v Bratislave v ro-
ku 1993 pod vedením Johanna Berchmansa Göschla z 
Mníchova. Jeho prednáška bola zameraná na gregorián-
sku semiológiu, obsah ktorej potvrdil koncertným vys-
túpením jeho schóly St. Ottilien vo Františkánskom kos-
tole. Prednáška s koncertom vzbudili mimoriadne pozi-
tívny ohlas. Pod dojmom tohto stretnutia seminaristi zo 
Spišskej Kapituly vydali o rok neskôr dve audiokazety s 
gregoriánskym chorálom, ktoré boli prvými nahrávkami 
svojho druhu na Slovensku. Od roku 1994 sa organizovali 
ďalšie stretnutia, predovšetkým na Teologickom inštitúte 
Aloisianum v Bratislave, ale aj v Spišskej Kapitule či Dolnej 
Krupej, ktoré zabezpečoval maďarský kňaz Georg Béres. 
Vysvetľoval základné pojmy gregoriánskeho chorálu a 
prakticky vyučoval spôsob jeho interpretácie. Zo zúčast-
nených záujemcov vždy vytvoril gregoriánsku schólu, 
s ktorou po ukončení spoločných stretnutí vystúpil na 
svätých omšiach. V roku 2005 sa v Košiciach konal kurz 
gregoriánskeho chorálu, vedený Jiřím Hodinom z Prahy, 
o dva roky neskôr sa na Liturgickom inštitúte Jána Jalo-
veckého pri Teologickej fakulte opäť v Košiciach konali 
13 Dva zo šiestich naštudovaných spevov - komúnio Regina 
mundi a alelujový spev Sancte Rex Stephane - tvoria súčasť CD 
platne Hospodin je môj Pastier. Komorný zbor Konzervatória 
v Bratislave. Nadácia Konzervatória v Bratislave 2005. Porov. 
URDOVÁ, S.: Znovuuvedenie vybraných spevov z Bratislavského 
notovaného misála. In: Adoramus Te, 2/203, s. 36.
14 BEDNÁRIKOVÁ, J.: Aktuálne liturgické a spoločenské po-
stavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku. In: Vývinové oso-
bitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Ed. Rastislav 
Podpera. Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV 2007, s. 96.

dva semináre z tejto oblasti: prvý viedol Alberto Turco, 
taliansky odborník na gregoriánsku modológiu, v rám-
ci druhého bol hosťom David Eben z Karlovej univer-
zity v Prahe.15 V roku 2006 sa na Katedre hudby PF KU 
uskutočnila prvá významná medzinárodná konferencia 
pod názvom Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej pra-
xi a o rok neskôr prebehol v Bratislave 1. medzinárod-
ný festival gregoriánskeho chorálu v Bratislave, ktorého 
cieľom bolo zjednotiť zúčastnené gregoriánske schóly 
na spoločnom speve gregoriánskeho chorálu.16 

Gregoriánsky chorál je našej reči i mentalite možno 
vzdialený, avšak jeho hodnoty sú univerzálne, aktuálne 
a platné v každej dobe a v každej ľudskej spoločnosti. 
Kiežby sa darilo súčasným i budúcim schólam na Slo-
vensku šíriť jeho krásu takým spôsobom, aby zaujal 
čo najviac ľudí a svojou hĺbkou im pomohol prekonávať 
ťažkosti tohto hektického obdobia.
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Ohlasovanie Dobrej Noviny sa uskutočňuje v Cirkvi 
a skrze Cirkev a svoju povahu prejavuje a plní zvlášť 
v liturgii a sviatostiach.1

„Keryx“, čiže vyslanec zvestujúci spásu, má byť ve-
riacim človekom, naplneným Duchom Svätým, člove-
kom, ktorý sa stotožňuje s vykupiteľskou misiou Ježiša 
Krista. Intelektuálna formácia „keryxa“ sa má prejavo-
vať tak vo všeobecnom vzdelaní, ako aj v poznaní Svä-
tého písma a tradície. Musí tiež poznať hodnoty vedy 
a kultúry tých osôb, ktorým bude adresovať svoje posla-
nie. Okrem toho v oblasti duchovnej a morálnej formá-
cie má viesť kresťanský život prezieravým a nezištným 
spôsobom a byť verným v konaní dobrých skutkov. Za-
chovanie týchto pravidiel mu pomôže dostať sa ku všet-
kým ľuďom a zahájiť dialóg tak s blúdiacimi vo viere, 
ako aj s neveriacimi. Takéto požiadavky na „keryxov“ 
mal sv. Gregor Naziánsky a sv. Klement Alexandrijský.2

Teda ak liturgia sama plní kerygmatickú úlohu, je po-
trebné položiť otázku, aká funkcia v tomto podaní viery 
patrí hudbe?

Hudba ako samostatné umenie je z prirodzenosti in-
diferentná voči akejkoľvek spätosti s podaním. Ale hud-
ba spojená so slovom alebo obradom stráca svoj neutrál-
ny charakter. Cirkev preto od svojho počiatku využívala 
hudbu na zdôraznenie a priblíženie právd viery.

Hudba a slovo sú dve skutočnosti, ktoré sa navzájom 
stále vyhľadávajú, dopĺňajú a obohacujú. Niekedy slovo 
ochudobnené o hudobnú expresiu neprejaví svoj plný 
význam, stáva sa málo presným a málo účinným. Preto 
tam, kde chceme vyjadriť dôležitú pravdu, privolávame 
na pomoc hudbu. Pri podávaní pravdy totiž ide o niečo 
viac ako len o správne pochopenie textu. Výskumy psy-
chológov dokazujú, že jestvuje zásadný rozdiel medzi 
schopnosťou intelektuálneho pochopenia istých právd 
a schopnosťou citovo sa zaangažovať. Ten druhý prvok 
predchádza rozumové prijímanie právd viery.3 Obyčajne si 
tiež v sebe ľahšie uchováme spievané slovo ako hovorené. 
Ono v nás môže ďalej pôsobiť a čoraz viac vtláčať svoj 
význam do nášho myslenia a tiež do nášho svedomia.4

Žiadna ľudská reč nie je schopná obsiahnuť bohatstvá 
a hlboký obsah viery. A preto slovo viery, Zjavenia, mod-
litby, zvelebenia musí spolupracovať s hudbou. Ona má 

1 BRZUSZEK, B.: Kerygmat. W teologii dogmatycznej. In: Ency-
klopedia katolicka. Diel 8. Red. Migut, B. Lublin 2000, čl. 1363.
2 DRĄCZKOWSKI, F.: Kerygmat. W pismach patrystycznych. 
In: Tamtiež.
3 WIERSZYŁOWSKI, J.: Zarys psychologii muzyki. Warszawa 
1966 s. 105 nn.
4 WALOSZEK, J.: Teologia muzyki. Wspolczesna mysl teologicz-
na o muzyce. Opole 1997 s. 193.

svedčiť o tom, že v danom výroku je možné zachytiť ta-
jomnú skutočnosť, ktorá nie je len vecou intelektu, ale 
celého človeka.5 Hudba hovorí aj tam, kde chýbajú slová. 
Odkrýva hĺbku skutočnosti, vysvetľuje tie pravdy, ktoré 
je možné zachytiť jedine vďaka intuitívnemu poznaniu 
a ktoré môžu byť vyjadrené výlučne jazykom umenia.6 
Významné je tvrdenie Martina Luthera: „Boh ohlasoval 
Evanjelium hudbou“. Duch Svätý totiž pôsobí nielen 
skrze čítané či hovorené slovo, ale tiež skrze modlitbu 
bez slov. Preto aj čisto inštrumentálna hudba je schopná 
plniť úlohu nositeľa Zjavenia.7

Po tomto teoretickom úvode je potrebné zaoberať 
sa v krátkosti kerygmatickou úlohou jednotlivých ohni-
viek tvoriacich hudbu. Ide o autora, interpreta a prijíma-
teľa hudobného diela.

1 Autor a jeho dielo

Mohlo by sa zdať, že autor hudby nemá priamy vplyv 
na jej odkaz. A predsa veľmi veľa závisí od autora tónov, 
do akých oblečie slovo, alebo tiež od hudobného umenia 
bez slov, čiže vokálnej alebo tiež čisto inštrumentálnej 
hudby. Skladateľ si má uvedomovať fakt, že jeho diela 
nesú konkrétne poslanie a v prípade liturgickej tvorby 
– evanjeliové posolstvo. Takýto autor má byť človekom 
Cirkvi, pretože až vtedy bude schopný prehovoriť jazy-
kom Cirkvi. Stane sa to vtedy, keď sa bude zúčastňovať na 
modlitbe spoločenstva a sviatostnom živote. Aj neveriaci 
skladateľ síce môže napísať peknú skladbu, z pohľadu 
skladateľského remesla bez výhrad, ale najčastejšie v ňom 
bude chýbať to, čo opisujeme ako „sensus Ecclesiae“.

Preto tiež pápež Pius XII. v encyklike „Musicae sacrae 
disciplina“ (1955) sa odvážil takto vyjadriť: „K nábožen-
skému umeniu by nemal prikladať ruku taký umelec, 
ktorý neverí, alebo svojim duchovným, ako aj vonkajším 
životom stojí ďaleko od Boha – chýba mu totiž ten vnútor-
ný zrak, ktorý by mu dovoľoval vidieť to, čo si vyžaduje 
Boží Majestát a Boží kult. Nemôže tiež rátať s tým, že by 
jeho diela, ktoré sa nezrodili z náboženského presvedče-
nia, mohli dýchať vierou a nábožnosťou, čo si vyžaduje 
Boží dom a jeho svätosť, dokonca aj vtedy, keby prejavo-
vali nadanie a technickú zbehlosť svojho tvorcu“ (č. 11).

„Taký umelec, ktorý je sám skutočne veriacim a vedie 
život hodný kresťana, pod vplyvom Božej lásky, ktorá 
ho oživuje, využívajúc Stvoriteľom dané schopnosti, 
bude chcieť a vedieť farbami, líniami, zvukmi a piesňa-

5 WALOSZEK, Teologia muzyki, s. 193.
6 WALOSZEK, Teologia muzyki, s. 192.
7 Porov. VAGAGGINI, C.: Theologie der Liturgie. Einsiedeln 
1959 s. 448.

Liturgická hudba 
– služobníčka kerygmy
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mi tak skvelo 
a sladko ako 
aj vďačne vy-
jadrovať prav-
du ktorú vyzná-
va, že už toto 
samotné pesto-
vanie umenia 
mu bude akoby 
životom z vie-
ry a vzdáva-
ním úcty Bohu 
a ľud bude 
nadprirodzene 
povzbudzovať 
a zapaľovať 
pre vyznávanie 
viery a vedenie 
zbožného ži-
vota. Takýchto 
umelcov si Cir-
kev vždy vážila 
a naďalej bude 
vážiť; široko im 
tiež otvára brá-
ny svojich svä-
týň, so žičlivos-
ťou prijíma ich 
cenný príspevok, aký jej prinášajú svojou umeleckou 
činnosťou, vďaka čomu môže účinnejšie plniť svoj apoš-
tolský úrad“ (č. 12).

V dobe laicizácie života a systematickej desakralizácie 
liturgie môžu byť tieto slová uznané za veľmi radikálne. 
A predsa prijatie myšlienky Cirkvi, zachytenie ducha li-
turgie a jej ohlasovania bude určite ľahšie pre veriaceho 
autora hudobného umenia.

Aká hudba má teda vychádzať spod ruky skladateľa, 
aby mohla byť uznaná za hodnú svätyne? Musí byť spo-
jená s liturgickými textami a so svätými obradmi, čiže 
musí mať s nimi vnútornú spojitosť. „Cirkev uznáva 
všetky formy skutočného umenia a pripúšťa ich do Bo-
hoslužby“, ale len vtedy, „keď majú požadované vlast-
nosti“ (SC, č. 112).

Liturgická kompozícia nemôže byť výrazom čistého 
estetizmu. Na druhej strane však nie je potrebné prehna-
ne sa obávať dekoračnej funkcie hudby. Sviatok si totiž 
svojou povahou vyžaduje ozdobu, splendor, jas a cere-
mónie, keďže sa riadi nie len právom spravodlivosti, 
ale aj lásky, ktorá smeruje k maximalizmu a nie mini-
malizmu. Počas slávenia Božích tajomstiev je spoločen-
stvo povinné nádherne a veľkodušne vytvárať chválu 
a vďakyvzdanie, a nie ich redukovať.8 Liturgia totiž nie 
je úlohou, ktorá sa musí riešiť čo najpraktickejšie a eko-
nomicky; to nie je žiaden podnik, ktorý je potrebné zraci-
onalizovať, aby sa ušetrilo.9

8 WALOSZEK, J.: Dlaczego muzyka w sprawowaniu Eucharys-
tii? In: Kultura i sztuka w sluzbie Ewangelii. Sympozja 24. Red. 
Pierskala, E. i Pospiech, R. Opole 1997, s. 114-115.
9 KURZSCHENKEL, W.: Die theologische Bestimmung der 
Musik. Neuere Beitrage zur Deutung und Wertung des Musizierens 
im christlichen Leben. Trier 1971, s. 523.

Preto aj hudba, ktorá nenarúša nič v podstate obra-
dov a obsahu slov, teda v skutočnosti nič neodoberá ani 
nepridáva, si vyžaduje väčší náklad vyjadrovacích pros-
triedkov. Slovo, ktoré v reči trvá len chvíľku, sa v dô-
sledku udeleného mu hudobného stvárnenia premieňa 
na časovo dlhšiu časť.10 Tak boli komponované napr. 
gregoriánske „aleluja“ so svojimi jubilaciami.

Práve vďaka hudbe je možné priezračne vyjadriť 
dialógovú štruktúru modlitby Cirkvi, alebo tiež zásadu 
jej hierarchickosti alebo rozdelenia funkcií. To vďaka 
hudbe, okrem jednoduchých jednohlasných spevov ce-
lého spoločenstva, využitím rozvinutých a niekedy do-
konca skomplikovaných kompozícií, je možné praktic-
kým spôsobom zažiť, čo znamená vzájomne sa povzbu-
dzovať vo viere, slúžiac celému spoločenstvu talentom, 
ktorý človek dostal od Boha.11 Bolo by to neprípustné 
premrhanie kerygmatického bohatstva liturgickej hud-
by, keby sme sa v mene zadosťučinenia - najčastejšie zle 
chápanej - požiadavke „participatio actuosa“, obmedzili 
jedine na jednohlasné spevy.

Hudba je tiež nenahraditeľným prostriedkom mani-
festovania a zdôrazňovania eschatologického rozmeru 
kresťanského ohlasovania a pozemskej liturgie Cirkvi. 
Tam, kde hudba chýba, tam sa ľahko podľahne dojmu, 
že kresťanom chýba viera v božstvo, v nadprirodze-
nosť, v neobmedzenú moc spočívajúcu v tom, na čom 
sa zúčastňujú. Mohlo by sa zdať, že neberú vážne fakt, 
že spása sa už uskutočnila a že kresťan má preto dôvod 
na oslavu.12

10 WALOSZEK, Dlaczego muzyka, s. 115.
11 WALOSZEK, Dlaczego muzyka, s. 118.
12 WALOSZEK, Dlaczego muzyka, s. 119.
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Univerzálne rozmery kresťanskej liturgie rozhodujú 
okrem iného o tom, že je v nej miesto aj pre hudbu bez 
slov, vrátane čisto inštrumentálnej hudby, čiže získava-
nej z mŕtveho predmetu.

Žiadna skutočne cirkevná hudba, aj tá s umeleckými 
ambíciami, nestojí proti liturgii, skôr naopak, predstavu-
je nevyhnutnú formu vyjadrenia viery vo všeobjímajúcu 
chválu Boha.13

Samotná hudba musí uznať svoju nemohúcnosť voči 
absolútnej transcendencii zjavenej pravdy. Ani ona nie 
je schopná vyjadriť celú nadprirodzenú skutočnosť. 
Umožňuje však lepšie vyjadriť a pocítiť jej hodnotu 
a svätosť.14

2 Interpret a výber repertoáru

Apoštol Pavol v liste Rimanom napísal: „A ako uveria 
v toho, o kto rom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ 
(Rim 10, 15).

Práve túto úlohu, priameho hlásateľa, podávateľa 
pravdy pomocou hudby, plní interpret. 

On musí podávať konkrétne hudobné dielo, vyčítať 
jeho poslanie, poznať jeho spletitosti aj technické ťažkosti 
a napokon sa nechať očariť jeho krásou a hodnotou, aby 
ho mohol podať poslucháčovi. Interpret je sprostredko-
vateľom medzi autorom a prijímateľom hudobného die-
la. Toto prostredníctvo je základom, podmienkou exis-
tencie hudby, príčinou jej jestvovania. Interpret, ktorý 

13 WALOSZEK, Dlaczego muzyka, s. 120.
14 WALOSZEK: Teologia muzyki, s. 234.

má k dispozícii textovo-notový alebo výlučne notový 
zápis, vyčarí z neho očarujúcu poeticko-hudobnú víziu 
omamujúcej krásy.15 Tá istá hudobná skladba získava 
úplne iné tvary v interpretácii rôznych interpretov, tak 
akoby tá istá pravda bola zakaždým predstavená z inej 
strany, v inom svetle. Práve na onom veľkom, rozľah-
lom, rozvetvenom, viac úrovňovom umení tlmočenia 
je založená celá hudobná kultúra civilizovaného sve-
ta.16 Toto umenie interpretácie je tiež nenahraditeľnou 
podmienkou kerygmy, ktorú sprostredkúva hudba.

Čo teda tlmočí interpret, keď oživuje zvukovú štruk-
túru a konkretizuje formu hudby?

Ak je zodpovedajúco citlivým a chápajúcim hudobní-
kom, ak je umelcom, tak tento zmysel a význam hudby 
tlmočí priamo, predstavuje ho veľmi výrazne, so všetkou 
estetickou silou znenia a štruktúr, substancií a akcidencii 
hudby. Výsledok tohto tlmočenia môže byť dokonalý, 
ak máme dočinenia so skvelým interpretom.17 A práve 
takých potrebuje liturgická hudba. Nevzdelaný, nevy-
formovaný, zlý interpret hudby, utvrdzuje všeobecné 
presvedčenie o podradnosti tohto umenia v liturgii. Ok-
rem toho zastiera obsah evanjeliového posolstva. Avšak 
aj dokonalý interpret, ale vykonávajúci umenie len aby 
sa predviedol, „ad vanam coptandam gloriam“, podáva 
dôkaz svojej nezrelosti ako „keryx“.

15 POCIEJ, B.: Muzyka-tekst-tlumaczenie. Uwagi o metodzie 
starego interpretatora. In: Muzyka, slowo, sens. Mieczyslawowi 
Tomaszewskiemu w 70. Rocznice urodzin. Red. Oberc, A. Kraków 
1994, s. 172.
16 POCIEJ, Muzyka-tekst-tlumaczenie,  s. 171.
17 POCIEJ, Muzyka-tekst-tlumaczenie,  s. 171.
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V našich kostoloch hudobná prax potvrdzuje pravdu 
o nedostatku zodpovednosti mnohých interpretov. Čas-
to ešte podliehajú pokušeniu tzv. operných manierov, 
kedy neraz podávajú dôkazy veľkého umeleckého kum-
štu, ale zároveň účastníkom obradov ponúkajú reperto-
ár úplne cudzí liturgii. Čo má totiž s kerygmatickým obsa-
hom spoločné napr. „Ave Maria“, Largo z opery „Xerxes“ 
G. F. Haendla, „Poém“ Fibicha, alebo svadobné pochody 
hrané počas vysluhovania sviatosti manželstva, alebo 
aj smútočné pochody (F. Chopina, L. van Beethovena) 
prezentované v liturgii za zomrelých?

Nevyhnutnou podmienkou hudobnej kerygmy 
je preto náležite for movaný interpret. Týka sa to tak só-
listu (celebrant, asistent, kantor, žalmista, organista), ako 
aj skupiny (schola, zbor, orchester). Interpreti mu sia byť 
teda nie len dobre odborne pripravení z čisto hudobného 
hľadiska, ale tiež citliví z pohľadu chápania liturgie, spä-
tosti s ňou, fascinovaní výrečnosťou obradov.

Pred chvíľou sme sa dotkli problému zodpovedajúceho 
repertoáru. Pri tejto otázke sa zastavíme. Liturgický spev 
Cirkvi bol zo začiatku improvizovaný. Kedy ešte neboli 
ustálené formy a melódie, spevák využíval tzv. moduly, 
čiže základné melodické vzorce, ktoré skladal do jedného 
celku so sebe vlastným majstrovstvom. V známom centre 
St. Gallen sa vyžadovalo, aby každý kantor poznal ume-
nie ozdobovania melódie dodatočnými tónmi. Základné 
recitované formuly tvorili len schémy podriadené melo-
dickým zmenám počas spevu. Táto prax bola podriade-
ná liturgickej činnosti, ktorá sa diala „hic et nunc“. Bolo 
to teda nielen reprodukovanie, ale aj tvorenie živej hudby 
v závislosti od druhu sviatku, liturgického obdobia a – sa-
mozrejme – od schopností sólistu. Gregoriánsky chorál 
v sebe obsahuje veľa takých „pracovných vzorcov“, zvlášť 
v recitovaných formulách. Vtedajší kantori teda úplne ve-
dome podávali liturgický obsah, pričom sa stávali „kery-
xami“ a vytvárali atmosféru sústredenia a povznesenia. 
Takéto možnosti stoja aj pred súčasnými kantormi, do-
konca aj keď vykonávajú recitované spevy v národných 
jazykoch. Teda gregoriánska monodia a monodia v ľudo-
vom jazyku – to je základná úloha interpretov, ktorí tú-
žia podávať zjavené pravdy. K tomu sa pridáva poklad 
celej cirkevnej tradície obsahujúci diela klasickej polyfó-
nie, novšej viachlasnej hudby, vokálno-inštrumentálnej 
hudby, či čisto inštrumentálnej, zvlášť organovej hudby.

Potrebné je teda položiť otázku: máme takých inter-
pretov? Je nimi reprezentovaný repertoár hodný svätosti 
liturgie?

3 Prijímatelia

Ani skladateľ, ani interpret neurčujú hudbu výlučne 
pre seba. Potrebujú poslucháča, ktorý tvorí nevyhnutný 
prvok hudobného doplnenia. Problém spočíva v tom, že 
liturgické zhromaždenie sa neskladá z hudobných profesi-
onálov. Priam naopak – väčšinu tvoria amatéri, čiastočne 
tiež ľudia ľahostajní k tónom, ba dokonca s negatívnym 
postojom voči nim.

Dnes veľa účastníkov liturgie pochybuje o potre-
be akejkoľvek hudby vo svätých činnostiach. Hudba, 
vrátane spevu, sa často považuje za niečo dodatočné, 
čo vytláča zmysel slova. Podľa tohto názoru, ak Cirkev 

prestala používať latinčinu, urobila to preto, aby bolo 
slovo viac zrozumiteľnejšie. „Dodatočný jazyk“, akým je 
hudba, sa teda stal nepotrebný. Hudba je niečím povr-
chným a teatrálnym, preto dnešnému človekovi, nasme-
rovanému racionálne a nie emocionálne, hudba preká-
ža. Z tohto dôvodu je dokonca nevyhnutná istá desak-
ralizácia liturgie, aby mohla byť postavená „na zemi“. 
Kto nespieva doma, v práci alebo aj za iných okolností, 
nemá spievať ani vo svätyni. Takéto názory sú z jednej 
strany výrazom spoločenských nálad, z druhej zas vy-
plývajú z nízkej úrovne všeobecnej kultúry spoločnosti.18

Potreba kultúry, hoci má súvis s psychickými predis-
pozíciami človeka, vyžaduje dlhoročné rozvíjanie a formo-
vanie od najmladšieho veku. Kultúra človeka je totiž pre-
dovšetkým výsledkom výchovy. Nedostatok umeleckých 
záľub, záujmov a potreby pekných vecí svedčí o nedostat-
ku dobrého výchovného systému. Ak sa teda u človeka 
v období detstva nevytvorí potreba prežívania estetických 
zážitkov a s nimi spojených náboženských zážitkov, žiad-
ne neskoršie pedagogické zásahy nedokážu napraviť toto 
zanedbanie.19 Kto nikdy nechodil na koncerty, nepestoval 
hudbu a nedostal žiadne hudobné vzdelanie, je odkázaný 
výlučne na masové komunikačné prostriedky, ktoré ho 
vo väčšine kŕmia pseudohudbou komerčného alebo nar-
kotického typu. Takéto zvuky v ňom formujú hudobnú 
„chuť“.20 Pohybujúc sa v kruhu výlučne tohto „jazyka“, 
človek ho uzná za jediný správny, za svoj, a chce ho počuť 
aj v liturgii. Podporovanie lacných spoločenských chúťok, 
kŕmenie veriacich podradnou hudbou pesničkového ale-
bo diskotékového typu, potláča v nich citlivosť na krásu 
a roznecuje potrebu šumu, hluku a silných rytmov. Po-
mocou takých prostriedkov sa nedá hlásať novina spásy.

Počas dejín bola Cirkev vždy mecenášom umenia, 
a to aj hudobného a vždy určovala požiadavky nie len 
skladateľom a interpretom, ale aj prijímateľom. Aj dnes 
sa teda rodí potreba formovania poslucháča-účastníka 
liturgie, aby sa stával schopným chápať „jazyk“ liturgie 
a s ňou spätej hudby.21

Veriaci zhromaždení, aby sa zúčastnili obradov, 
sú nielen poslucháčmi, ale aj činnými prijímateľmi hud-
by. Prejavuje sa to m. in. v dialógoch, aklamáciách, litáni-
ových spevoch, či procesiových spevoch. Táto účasť má 
svoje miesto vtedy, keď napríklad spievajú piesne.

Pieseň sa vyznačuje tým, že inšpirovaná liturgickým 
rokom, tajomstvom alebo životom svätých, nielenže 
priamo vyjadruje dogmatickú pravdu, ale ju aj aktuali-
zuje. Pieseň funguje univerzálnejšie ako nejeden biblický 
či liturgický text. Pokladnica cirkevných piesní, napriek 
istým obsahovým nepresnostiam, svojskej „ľudovej te-
ológie“, je neobyčajne bohatá. Piesne v sebe spájajú vie-
ru Cirkvi s vierou a nádejou ľudu. Je teda nepochybné, 
že plnia dôležitú úlohu v kerygmatickom ohlasovaní.22

18 RAK, R.: Muzyka koscielna w aspekcie socjologicznym. In: Ruch 
Biblijny i Liturgiczny. 1978, roč. 31, č. 3, s. 130-131.
19 WIERSZYŁOWSKI, Zarys, s. 107-109.
20 HARNONCOURT, N.: Muzyka mowa dzwiekow. Warszawa 
1995, s. 26.
21 PAWLAK, I.: Muzyka liturgiczna po Soborze Watykanskim II 
w swietle dokumentow Kosciola. Lublin 2002, s. 118.
22 SIMON, H.: Tworzywo liturgiczne w kazaniu. In: Studia teolo-
giczno-historyczne Slaska Opolskiego. Opole, 1995, roč. 15, s. 275.
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Pozdvihovanie hudobnej kultúry veriaceho, povzbu-
denie k činnému počúvaniu a aktívnej účasti na spevoch, 
sa teda úzko spája s liturgickou kerygmou. 

Tieto nevyhnutné zbežné poznámky o kerygmatic-
kom význame hudby vedú k záveru, že hudba nie je v li-
turgii umením samým pre seba, ale má slúžiť kerygme. 
„Musica missae, non missa musicae famuletur“.23

Hudba neneguje svoj služobný charakter, priam naopak, 
práve v službe liturgii vidí prameň svojej najväčšej hodnoty.24 
Z „pokornej služobnice“ sa pretvorila na „najšľachetnejšiu 
služobnicu“. Hudba bola akoby zhora predestinovaná 
pre živé a neustále vzdávanie úcty Bohu. Javí sa tiež ako 
nástroj pre zaangažovanie človeka do modlitbového 
postoja. Tým spôsobom vyzdvihuje význam liturgického 
slova a obradu, modlitbe dáva plnší výraz a sebe vlastnými 
prostriedkami robí človeka citlivejším na Božie veci.

Samozrejme, nedá sa porovnávať účinok liturgickej 
hudby, hoci aj najkrajšej, so spásnou mocou sviatostí ale-

23 BERNAT, Z.: Śpiew i muzyka w odnowionej liturgii. In: Wpro-
wadzenie do liturgii. Red. Blachnicki, F. Poznań, 1967, s. 489.
24 WALOSZEK, Teologia muzyki, s. 116.

bo Božieho slova. Nesmie sa však 
nedoceňovať úloha tohto nástroja 
schváleného Magisterium Ecclesiae.

Už skoro pred sto rokmi na to 
upozorňoval sv. Pius X. vo svo-
jom Mottu proprio: „... jej (hudby) 
hlavným cieľom je zodpoveda-
júcou melódiou zaodiať liturgic-
ký text, predstavený pochopeniu 
veriacich a jej náležitou úlohou je 
dodať samotnému textu viac sily, 
aby boli veriaci jej prostredníctvom 
ešte ľahšie povzbudení k zbožnosti 
a pripravení zbierať v sebe ovocie 
milosti, ktoré narastá pri slávení svä-
tých tajomstiev“ (č. 1).25

Záver

Liturgická pastorácia zohráva 
vedúcu úlohu v ohlasovaní spásy, 
keďže liturgia sama sebou nesie 
evanjeliové posolstvo. Všetko teda, 
čo tvorí obrady, má slúžiť kerygme. 
Slúži jej aj hudba spojená s liturgic-
kými textami a obradmi.

Aby kerygmatická úloha hudby 
bola správne pochopená a využí-
vaná, musia byť splnené isté pod-
mienky.

Po prvé je potrebné veľkú po-
zornosť obrátiť na autorov hudby 
a ich diela. Skladateľ preniknutý 
duchom liturgie bude písať diela 
vhodné pre obrady, teda také, ktoré 
budú nositeľmi ohlasovania a oslo-
via účastníkov liturgie.

Po druhé je potrebné pripraviť 
interpretov. Tí majú nielen repre-
zentovať vysoký umelecký kumšt, 

ale tiež byť ľuďmi viery. Až vtedy budú môcť interpre-
tovať hudobné diela v duchu Evanjelia. Vedome tiež 
budú pre liturgiu vyberať také skladby, ktoré sú vzdiale-
né svetskému štýlu.

Po tretie je napokon nevyhnutná aj formácia odbera-
teľov hudby, čiže účastníkov liturgie. Napĺňanie lacných 
spoločenských chutí stojí proti kerygme. Hudba totiž, 
aj tá v liturgii, má spĺňať výchovnú úlohu a pozdvihovať 
úroveň kultúry liturgického zhromaždenia. Veriacich 
je tiež potrebné učiť zodpovedajúce spevy, napr. piesne, 
tie ktoré dýchajú duchom nábožnosti a angažujú nielen 
intelekt, ale aj emocionálnu sféru človeka. Takéto piesne 
prinášajú ovocie počas celého života kresťana.

Takto chápaná služobná úloha liturgickej hudby 
vyžaduje obrovskú vnútornú disciplínu, prináša však 
pozitívne výsledky v spoločenskom aj osobnom živote 
spoločenstva. 

Z polštiny preložil Amantius Akimjak

25 PAWLAK, Muzyka liturgiczna, s. 62-63.
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Začiatkom júla sa v Terchovej konal týždenný kurz pre 
chrámových organistov a kantorov, ktorý organizovala 
Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. Kurzu sme sa zúčastnili asi dvadsiati 
z veľkej časti amatérski organisti a kantori z rôznych 
kútov Slovenska – od Skalice po Rožňavu, či od Zuberca 
po Bratislavu.

Počas celého týždňa sa nám venovali pedagógovia 
z Katolíckej Univerzity v Ružomberku a z Cirkevného 
konzervatória v Opave. Umožnili nám zoznámiť 
sa a zdokonaliť sa v hudobnej teórii, v hudobnej harmónii, 
v liturgickej hudbe, hre na organe, improvizácii, dirigovaní 
zboru, hlasovej výchove, v nácviku a prednese piesní ako 
aj gregoriánskeho chorálu. Všetko, čo sme sa počas dňa 
naučili, sme mali možnosť prezentovať pri večernej sv. 
omši alebo pri ranných chválach či večerných vešperách 
v miestnom kostole sv. Cyrila a Metoda.

KURZ PRE ORGANISTOV A KANTOROV
Terchová 2008

Hoci každý z nás bol iného veku (od 13 do 53), mal iné 
hudobné vzdelanie (od žiadneho cez absolvovanie LŠU/
ZUŠ po štúdium na konzervatóriu) a mal iné skúsenosti 
s hraním a kantorovaním pri sv. omšiach, naši pedagógovia 
dokázali veľmi rýchlo odhadnúť našu úroveň a potreby 
a okamžite tomu prispôsobiť individuálnu výučbu. Kurz 
nám umožnil nielen si navzájom vymeniť skúsenosti ale 
najmä sa zorientovať v širokej oblasti liturgickej hudby 
a získať veľa cenných poznatkov a praktických rád.

Srdečne za to ďakujeme našim pedagógom: 
Doc. Rastislavovi Adamkovi, PhD., Dr. Zuzane 
Zahradníkovej, PhD., Dr. Miriam Žiarnej, PhD., MgA. 
Davidovi Postráneckému, Dr. Petrovi Hochelovi, PhD. 
Za ústretovosť ďakujeme miestnej pani organistke Eve 
Halasovej a pánovi farárovi ThLic. Jánovi Halamovi.

Nikoleta Habudová - účastníčka kurzu
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Pán profesor, ako sa podľa Vás prejavila v oblasti 
rozvoja sakrálnej hudby u nás skutočnosť, že po 
roku 1989 sa Cirkev konečne mohla slobodne ujať 
správy svojich vecí a rozvinúť svoje aktivity?

Zdá sa, že priamo sa to príliš neprejavilo, používajú 
sa tie isté praktiky, ako pred rokom 1989. Už aj vte-
dy múdri kňazi pripomínali, že liturgia je jednou 
z mála oblastí, na ktorú má štátna moc pomerne 
malý vplyv, o čistotu liturgie bolo možné sa usilo-
vať aj pred rokom 1989. Na sklonku toho obdobia 
štátna moc (dr. Hrebíková, riaditeľka Cirkevného 
nakladateľstva) podporila reedíciu JKS ako pro-
tiakciu voči vydaniu Liturgického spevníka I, vše-
obecne sa vedelo, že cirkevní tajomníci na národ-
ných výboroch mali inštrukcie, aby nebránili spevu 
mládeže s gitarami počas regulárnych bohoslužieb, 
niekde sa tolerovali dokonca aj nácviky chrámovej 
hudby mimo bohoslužieb, hoci na základe výslu-
chov na ŠTB sa to považovalo za nezákonné spol-
čovanie.

Po zmene politického režimu je pozitívne to, že 
progresívni kňazi získali svoje kompetencie. Správ-
covia farností sa dnes nemusia nechať terorizovať 
zo strany organistov, spolupracovníkov ŠTB ani 
cirkevných tajomníkov Národných výborov. 

Za najvyšší prínos po zmene politického režimu po-
važujem rozvoj vzdelania v oblastiach, ktoré majú 
dopad na stav duchovnej hudby v kostoloch, naj-
mä vzdelania kléru. To sa musí postupne prejaviť 
aj na stave pestovania duchovnej hudby v sloven-
ských kostoloch.

Vyše 30-ročná tvorivá (teoretická i praktická) an-
gažovanosť v pokoncilovej reforme liturgického 
spevu na Slovensku Vám ponúka dostatočný nad-
hľad na vyslovenie zovšeobecňujúcich konštato-

vaní. Vyvíja sa obnova liturgickej hudby u nás 
podľa Vášho očakávania? V čom sa podľa Vás po-
darilo dosiahnuť pozitívny pokrok, a čo naopak 
považujete za nezvládnuté, resp. uberajúce sa ne-
želaným smerom?

Keď sme roku 1981 začali pripravovať celonárodný 
liturgický spevník, z okolitých a nám kultúrne bliž-
ších krajín (Čechy, Morava, Poľsko, Rakúsko, Ma-
ďarsko) nám ako redakčný vzor mohol poslúžiť iba 
Gotteslob pripravený veľmi precízne pre celú nemec-
kú jazykovú oblasť. V iných krajinách pripravovali 
a vydávali spevy pre obnovenú liturgiu s určitými 
ťažkosťami. Od začiatku sme vedeli, že náš spev-
ník bude v dôležitých zložkách oveľa bohatší, než 
inokrajné spevníky. Už v máji 1983 sme odovzdá-
vali do tlače rukopis Liturgického spevníka v takmer 
dnešnej podobe s desiatkami zaujímavých a štýlovo 
rozmanitých nápevov na Kyrie, Glória atď., so sys-
témom žalmových nápevov a pod. Keby sme boli 
vydržali v tom tempe, mohli sme mať ešte v osem-
desiatych rokoch „svetový spevník“. To sa však 
nestalo, veľa síl sme vyplytvali v boji s nepriazňou 
a nepochopením. Bolo potrebné najprv vysvetľovať 
teologický zmysel liturgickej obnovy a až potom 
tvoriť pre novú situáciu spevník. Po zmene poli-
tického režimu rýchlo za sebou vyšli celonárodné 
liturgické spevníky v okolitých krajinách (Mešní 
zpěvy roku 1990, Éneklö egyház roku 1991, Śpiewnik 
liturgiczny roku 1991, Kancionál, společný zpěvník 
českých a moravských diecézií roku 1997), všetci nás 
predbehli, a my stále len bojujeme s nepochopením 
a stále je potrebné vysvetľovať teologický zmysel 
liturgickej obnovy. Podľa môjho názoru to však nie 
je dôvod k pochybnostiam. Naše problémy sú pri-
rodzeným atribútom životaschopnej Cirkvi, spon-
tánnej tvorby, amaterizmu, generačných rozporov 
a prudkého tempa spoločenských zmien, čo všetko 
je ťažko ustáliť do nejakého jednotného celonárod-
ného spevníka.

S Jurajom Lexmannom
o duchovnej hudbe

Vážení čitatelia, pokračujeme v cykle rozhovorov, ktorý Vám sprostredkuje postoje a názory osobností 
z oblasti duchovnej a liturgickej hudby na Slovensku. Tentoraz s muzikológom a riaditeľom Ústavu 
hudobnej vedy SAV v Bratislave.
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Prejavujú duchovní vo Vašej farnosti záujem 
o úroveň a podobu hudobnej stránky liturgie? 
Alebo dokonca záujem o spoluprácu s Vami, resp. 
s Vaším hudobným telesom? Akú máte skúsenosť 
s hudobným vzdelaním kňazov?

Duchovný správca farnosti, do ktorej patrím, preja-
vuje záujem o úroveň a podobu hudobnej stránky 
liturgie. Problém je v tom, že je pod tlakom rozpor-
ných stanovísk veriacich rozličných generácií a po-
stojov, ako aj ľudí, ktorí sa angažujú v kostoloch ako 
speváci, organisti, organizátori a podobne. Ostatní 
kňazi našej veľkej farnosti sa do miestnych zvykov 
spievania a hrania v kostoloch nemiešajú, prípad-
ne pre jednoduchosť žiadajú, aby sa niektoré časti 
omše recitovali bez spevu, aby sa vyhli problémom 
so spevom.

Ako Vy osobne rozumiete pojmu duchovná hud-
ba? Súvisia s hĺbkou jej spirituality aj kvality 
kompozičné a interpretačné? Ako vnímate po-
mer tzv. vážnej duchovnej hudby (starej i novej) 
a „pesničiek s gitarou“ spievaných počas bohoslu-
žieb?

Duchovná hudba by mala vychádzať z kresťan-
skej spirituality v najširšom spektre vysvetlení 
tohto vzťahu. V súčasnej situácii nesmiernej šírky 
najrozličnejších hudobných prejavov by si mala 
aktuálna liturgická hudba udržať svoju štýlovú 
svojbytnosť, teda mala by sa odlišovať od mód-
nych tendencií vrátane módy „pesničiek s gitarou“.

Problém je v tom, že populárne hudobné prejavy, 
vrátane „pesničiek s gitarou“, mali vždy veľkú mi-
sijnú silu. Duchovným piesňam z JKS sa pripisujú 
vysoké hodnoty duchovné, kultúrne, národoobro-
denecké i politické, „pesničky s gitarou“ predsta-
vovali v rokoch ateistickej nadvlády manifestačný 
prejav viery a kresťanský vzdor mládeže voči po-
litickému útlaku. Dodnes sú „pesničky s gitarou“ 
pastoračným prostriedkom získania si mládeže pre 
kresťanskú vieru a účasť na omšiach. Odhliadnuc 
od akademických kritérií správnej liturgickej hud-
by klérus a veriaci si vytvorili vlastné hodnotové 
kritéria a asociatívne väzby medzi tým, čo do kos-
tola patrí alebo nepatrí. Keby nejaký kňaz nechal 
z pastoračných dôvodov mládež hrať počas omše 
pred oltárom ping pong, mnohí by to považovali 
za nevhodné. Ak ich z tých istých dôvodov nechá 
počas omše spievať „pesničky s gitarou“, mnohí 
to považujú za správne a zaujímavé. Dokázané je, že 
vystúpenia rockových skupín počas omše, podobne 
ako aj koncerty duchovnej hudby počas omše, zvy-
šujú návštevnosť kostola a účasť veriacich na omši.

Na čom by sa podľa Vás mali hudobníci s predsta-
viteľmi Cirkvi zhodnúť?

Hudobníci by sa mali s predstaviteľmi Cirkvi zhod-
núť na tom, že je potrebná liturgická výchova, 
podobne ako vzdelanie a výchova k pozitívnym 
hodnotám v najširšom zmysle. Mali by sa zhodnúť 
v názore, že kostol a bohoslužby nie sú prostredím 
na partikulárne hudobné záujmy a samoúčelné 
zvyky a módy. 

Za odpovede ďakuje Rastislav Podpera

Prof. PhDr. Juraj Lexmann, CSc. ArtD. (1941) – muzikológ, skladateľ a pedagóg. Od konca 60. rokov tvorca 
najmä fi lmovej hudby, neskôr dlhoročný pedagóg hudobných premetov na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. 
Začiatkom 80. rokov prijal ofi ciálnu ponuku biskupa Pásztora (predsedu SLK) pracovať na diele pokoncilového 
celonárodného spevníka. Okrem iného napísal desiatky spevov pre liturgiu – častí ordinária, žalmových nápevov, 
antifón, hymnov a piesní. Výsledkom jeho doterajšej tvorivej a zostavovateľskej činnosti sú tri zväzky Liturgického 
spevníka ako úradného spevníka rímskeho obradu na Slovensku. Jeho tvorba zaznela aj pri všetkých pápežských 
omšiach na Slovensku po roku 1989. Od roku 1984 vyučoval na RKCMBF UK v Bratislave, kde založil 
predmet liturgický spev ako riadnu univerzitnú disciplínu. Dlhoročnou systematickou prácou sa stal kľúčovou 
postavou pokoncilovej liturgickej hudby u nás a (napriek častému používaniu pseudonymov) najznámejším 
i najfrekventovanejším autorom nových liturgických spevov v slovenskom jazyku. Od polovice 90. rokov inicioval 
interdisciplinárny vedecký výskum hudby v súčasnej liturgii, ktorý sa dodnes rozvíja v konkrétnej spolupráci 
novej generácie muzikológov a teológov. Je členom Hudobnej sekcie Liturgickej komisie KBS a Redakcie prípravy 
Liturgického spevníka. Napísal publikácie Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe (1999), Liturgický 
spevník pre tretie tisícročie (2000) a i.
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Štvrtého marca 2008 sa diváci Slovenskej televízie 
mohli vhĺbiť do tajomstva liturgie prostredníctvom 
sv. omše v priamom prenose vysielanej z Katedrálneho 
chrámu Najsvätejšej Trojice z Bratislavy. Priala by som 
si vidieť viac takých slávení, ako pripravili všetci kompe-
tentní na Piate výročie vzniku Ordinariátu Ozbrojených 
síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej Or-
dinariát OS a OZ SR).

Hlavný celebrant (Mons. František Rábek – Ordinár 
OS a OZ SR) spolu s koncelebrantmi a liturgickými hu-
dobníkmi (Marián Marček – katedrálny organista, Milan 
Masiarik – dirigent Komorného zboru Cirkevného kon-
zervatória v Bratislave, kpt. Dušan Mišura – dirigent vo-
jenskej dychovky) veľmi precízne umožnili televíznym 
divákom vcítiť sa do atmosféry tejto slávnosti.

Sviatočný charakter práve sa začínajúcej ďakovnej sv. 
omše otvorila vojenská dychová hudba vzorovým pred-
nesom triumfálnej skladby autora hudobného baroka M. 
A. Charpentie – „Te Deum“. Na ňu plynule nadviazal 
„a cappella“ komorný zbor skladbou J. L. Bellu – „To 
deň“. Procesiový spev na začiatok sv. omše bol ukončený 
hymnou Krista Kráľa z JKS 498 „Ježišu Kráľu“. Všetky tri 
telesá (vojenská dychovka, zbor aj organ, ktorý slávnost-
ne sprevádzal spev ľudu) sa snažili vyjadriť ústrednú 
myšlienku sv. omše: „poďakovať Pánu Bohu za „deň“, 
piateho výročia vzniku Ordinariátu OS a OZ SR“.

Hneď od začiatku bolo jasne vidieť, že na príprave 
slávnosti sa podieľali školení cirkevní hudobníci. Úvod-
né Kyrie eleison najprv zaintonovala mužská schola 
a vzápätí odznela odpoveď celého zboru spolu s ľudom. 
Zaujímavo bol riešený spev oslavného hymnu Gloria. 
Dialogický spôsob spevu jednotlivých veršov v poda-
ní ženskej scholy sa striedal s odpoveďou celého zboru 
spolu s ľudom. Týmto bola navodená aktívnejšia účasť 
všetkých veriacich zapojiť sa do spevu refrénu. Prednes 
responzóriového žalmu od ambony poskytol posluchá-
čovi citlivý chorálny prednes. Žalmista pri speve respon-
zória udržiaval očný kontakt so zhromaždeným ľudom, 
čím veriacich opäť podnecoval k aktívnejšej účasti. Verš 
pred evanjeliom zaspievaný od organa z chóra je tiež dô-
kazom toho, že aj na Slovenku sa aj keď pomaly a často 
tŕnistou cestou začínajú uvádzať do praxe závery Druhé-
ho Vatikánskeho koncilu. Duchaplne bola tiež vyriešená 
modlitba veriacich – prosby. Bola to skutočne modlitba 
veriacich prednesená od ambony jednotlivými prísluš-
níkmi OS a OZ SR vystriedaná so spievanými odpoveďa-
mi so sprievodom organa. Spev na prinášanie obetných 
darov hlboko vyjadroval ústrednú myšlienku Ordina-
riátu: „aby všetci jeho členovia boli nástrojom žiariacim 
pokojom, vnášajúcim lásku na miesta nenávisti, priná-
šajúcim pokoj na miesta hádok, nástrojom chápajúcim, 
odpúšťajúcim, milujúcim blížnych – priateľov i nepriate-
ľov, slobodných i bratov a sestry za mrežami, trpiacich, 
v najväčšej úzkosti“ podľa slov Modlitby sv. Františka 
„Sprav si ma Pane nástrojom“ v hudobnej úprave Petra 

Ebena. Rozdávanie sv. prijímania umocňoval spev veria-
cich „Klaniam sa ti vrúcne“ – JKS 270, ktorý plynule vy-
striedal zbor skladbou „Ubi caritas“ ktorú skomponoval 
Snyder Audrey. Osobitný dôraz bol kladený na poďako-
vanie po sv. prijímaní – Gratiarum, mnohými z nás tak 
zanedbávaný, akosi vedome „zabúdaný“, či nesprávne 
pochopený. Počas spevu „a cappella“ Dimitrija Bortnjan-
ského – „Tebe pojem“, sa mohli všetci zúčastnení v ti-
chej adorácii poďakovať Spasiteľovi za jeho najväčší dar 
– seba samého.

Spomínaný prenos sv. omše je dôkazom toho, že ak 
do jeho prípravy vstupujú „ozajstní“ cirkevní hudobníci 
s istou dávkou spirituality, liturgicko-hudobnej výcho-
vy, ale hlavne ochoty, o výsledku nemôžeme pochybo-
vať. Nie na vlastnú slávu, ale na oslavu Božiu...

Mária Pašková

Svätá omša v priamom prenose

VÁŽENÍ ČITATELIA!
Chceme vás pozvať k spolupráci na píprave 
nášho časopisu. Iste sa u vás, prípadne 
vo vašom okolí dejú zaujímavé podujatia 
so zameraním na duchovnú hudbu - koncerty, 
akadémie, slávnostné sväté omše prenášané 
rozhlasom či televíziou a pod. Informujte nás 
i ostatných cirkevných hudobníkov o týchto 
skutočnostiach, či už vo forme oznamov pred 
uskutočnením sa podujatia alebo v podobe 
recenzie či informácie po podujatí. Veľmi 
sa tešíme na vaše príspevky, ktoré pomôžu 
skvalitniť a zatraktívniť náš časopis.

Zároveň vás prosíme o prepáčenie a zho-
vievavosť s redakciou pre meškanie jednot-
livých čísel časopisu. Jednou z príčin je aj 
nedostatok príspevkov. 

Ďakujeme vám za pochopenie a pomoc!

Rastislav Adamko
zodpovedný redaktor Adoramus Te
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Katedra hudby na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku

organizuje

v dňoch 23. a 24. októbra 2008

VEDECKÝ A INTERPRETAČNÝ SEMINÁR
GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU

„VYBRANÉ ASPEKTY GREGORIÁNSKEJ SEMIOLÓGIE“

s profesorom 
NINOM ALBAROSOM

z Cremony (Taliansko)

Nino Albarosa bol interným profesorom paleografi e a gregoriánskej semiológie na Uni-
verzite v Udine a externým profesorom gregoriánskeho chorálu na Pápežskom inštitúte 
posvätnej hudby v Ríme. Klasické štúdium fi lológie ukončil na Univerzite v Katánii, hu-
dobné na Konzervatóriu hudby Vinzenza Belliniho v Palerme a paleografi cko-hudobné 
na Univerzite v Parme. Bol žiakom dom Eugena Cardina, dlhoročného profesora na Pá-
pežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme a zakladateľa vedy o gregoriánskej semioló-
gii. Napísal početné publikácie semiologického charakteru ako aj štúdie, vzťahujúce sa na 
dejiny gregoriánskeho znovuobrodenia. Bol spoluzakladateľom Medzinárodnej asociácie 
štúdií o gregoriánskom choráli, v súčasnosti je predsedom talianskej sekcie. Zúčastňuje sa 
domácich i medzinárodných kongresov a prednáša na mnohých kurzoch v Taliansku i mi-
mo vlasti. Je dirigentom gregoriánskej schóly Mediae Aetatis Sodalitium, s ktorou koncertuje 
doma i v mnohých štátoch Európy a s ktorou absolvoval aj turné v Japonsku. Dňa 23. mája 
2008 z rúk kardinála Zenona Grocholewského, prefekta Kongregácie pre katolícku výcho-
vu, prijal v Akademickej sále Pápežského inštitútu posvätnej hudby v Ríme titul doctor 
honoris causae za pôsobenie v oblasti sakrálnej hudby.
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PRIHLÁŠKA 
na vedecký a interpretačný seminár

gregoriánskeho chorálu
Ružomberok 23. - 24. októbra 2008

...............................................................................................................................................................
meno a priezvisko

...............................................................................................................................................................
adresa

...............................................................................................................................................................
telefón      e-mail

Objednávka ubytovania:

Objednávka stravy:

22./23.23./24.24./25.

ŠtvrtokPiatok

Obed

Večera
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KATALÓG  NAKLADATEĽSTVA 
  F O R N I X
EDÍCIA    ORGANO

organové skladby starých majstrov
RICERCARI A  DUE VOCI DI 
GIROLAMO DIRUTA  (1609)
Tridsať veľmi krátkych dvojhlasných  skladieb 
(kánonov) v najpoužívanejších tóninách, bez po-
užitia pedálu. Vhodné hlavne ako medzihry.
ORG-01             Cena:   44   Sk

PRELUDI E VERSI IN  F (dur)
ORG-02                 Cena:   55   Sk
PRELUDI E VERSI IN C (dur)
ORG-03             Cena:   55   Sk
PRELUDI E VERSI IN G (dur)
ORG-04                Cena:   55   Sk
PRELUDI E VERSI in g (moll) 
ORG-05             Cena:   55   Sk
PRELUDI E VERSI in d (moll)
ORG-06             Cena:   55   Sk
PRELUDI E VERSI IN D (dur) 
ORG-26             Cena:    84  Sk
Zborníky skladieb rôznych autorov z 15. až 
18. storočia. Väčšina skladieb je hrateľná bez 
použitia pedálu. Vhodné ako predohry, medzihry 
a dohry.

Joh. Jakob Froberger (1616-1667) 
RICERCARE  in  e  (moll)
Štvordielna skladba (195 taktov); manualiter. 
Jednotlivé časti je možné prevádzať i  samo-
statne.
ORG-07             Cena:   39   Sk

RICERCARE  in  g  (moll)
Päťdielna skladba (124 taktov); manualiter. 
Jednotlivé časti je možné prevádzať i samo-
statne.
ORG-09                 Cena:    28  Sk

John Stanley (1712 – 1786) 
VOLUNTARY  IN  G  (dur)
Dvojdielna skladba – prelúdium (Largo) a fúga 
(Vivace) pre organo pleno; bez užitia pedálu. Toto 
vydanie taktiež prináša infor-mácie o histórii 
anglických  organov, ktoré sú nevyhnutné pre 
správnu interpretáciu.
ORG-11             Cena:   34   Sk

NARODIL SE KRISTUS PÁN
Zborník obsahuje klasickú harmonizáciu piesne 
od Zd. Vašíčka (nar.1961), predohry a dohry L. 
Holaina (1843-1916), prelúdium R. Führera 
(1807-1861) a fúgu Jos.  Segera (1716-1782).
ORG-13             Cena:    32  Sk

Domenico Zipoli (1688-1726) 
PASTORALE  (C-dur)
Pôvabné trojvetové pastorale, technicky veľmi 
prístupne – v manuáli prevažuje dvojhlas, pedál 
hrá iba dlhé zadržiavané tóny.
ORG-14                                Cena:   32   Sk

Johann Pachelbel (1653-1706) 
PRELUDIO DI CORALE – 
PASTORALE  (D-dur)
Pôvabné, technicky prístupné pastorále (pre 
dva manuály a pedál) na tému vianočnej piesne 
„Vom Himmel hoch da komm´ ich her“. Skladbu 
možno prevádzať i na jedno-manuálovom organe 
s pedálom.
ORG-22             Cena:   24   Sk

Girolamo Frescobaldi   (1583-1643) 
CAPRICCIO PASTORALE
Ľúbezná a pritom technicky nenáročná skladba 
najslávnejšieho talianskeho barokového sklada-
teľa organovej hudby. Pedál hrá iba dlhšie 
zadržiavané tóny.
ORG-15            Cena:   28   Sk

TOCCATA OTTAVA  IN  F (dur)
Majestátna toccata v tzv. durezzovom štýle – teda 
s bohatým použitím disonantných akordov; nie je 
nutné použitie pedálu.
ORG-18            Cena:   23   Sk

TOCCATA SESTA  IN  F (dur)
Toccata s dlhými zadržiavanými tónmi v pedáli, 
zatiaľ čo v manuáli prevažujú šesnástinové figu-
rácie. Toto vydanie obsahuje tiež Frescobaldiho 
pokyny k správnej interpretácii jeho hudby.
ORG-19            Cena:  28    Sk

CANZON QUINTA in  a  (moll)
Trojdielna canzona – manualiter. Veľmi vhodná 
k sv. prijímaniu.
ORG-20            Cena:  16    Sk

CANZONA  SESTA  IN  C (dur)
Pôvabná trojdielna canzona v trojdobom  
metre; manualiter. Jednotlivé časti je možné 
hrať i samostatne – podľa aktuálnej liturgickej 
potreby.
ORG-27            Cena:   16   Sk

CANZONA  TERZA IN  G (dur)
Radostná canzona  (manualiter) v živom rytme 
– úvodná a záverečná časť v párnom metre 
– stredné časti v metre trojdobom. Veľmi 
vhodná k sv. prijímaniu. Vydanie obsahuje tiež 
informácie o dispozičných zásadách talianských 
organov tej doby.
ORG-30            Cena: 28     Sk

CANZONA  QUARTA  IN  F (dur)
Živá canzona (manualiter) – menšieho rozsahu; 
párne a nepárne metrum  sa tu niekoľkokrát 
v priebehu skladby vystrieda. Veľmi vhodná k sv. 
prijímaniu.
ORG-31             Cena: 23    Sk 

RECERCAR NONO CON QUATTRO 
SOGGETTI in a  (moll)
Ricercar (manualiter),  ktorý spracováva súčasne 
štyri spevné témy. Pre svoj hlboký výraz 
predstavuje ideálnu hudbu „ad Communio“.
ORG-32            Cena:  23    Sk

RECERCAR  DECIMO  SOPRA  LA, 
FA, SOL, LA, RE  in a (moll)
Monotematický ricercar  (manualiter)  na 
solmi-začnú tému, ktorá zaznieva v rôznych 
odstupoch v sopráne a tvorí tak vedúci motív 
skladby. Vhodná hudba k sv. prijímaniu. Vydanie 
obsa-huje tiež informácie o technickom riešení 
talianskeho organu tej doby.
ORG-33            Cena:  28    Sk

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
IN DULCI JUBILO
Trojhlasné, technicky nie príliš náročné pasto-
rale na tému stredovekej latinsko-nemeckej via-
nočnej piesne. Pedál, až na výnimky, hrá dlhé 
zadržiavané tóny.
ORG-16            Cena:  28    Sk

IN DULCI JUBILO – IN ORGANO PLENO
Slávnostná chorálová predohra - s obligátnym 
pedálom. Úvodné a záverečné verše sú harmo-
nizované prísne päťhlasne; v oslnivom závere sa 
päťhlas stupňuje v masívny sedemhlas.
ORG-23            Cena:  28    Sk

PRAELUDIUM IN C (dur)
Trojhlasné, technicky prístupné prelúdium; pedál 
hrá iba záverečné zadržiavané tóny.
ORG-17            Cena:  23    Sk

Franz Xav. Murschhauser (1663-1738) 
ARIA PASTORALIS VARIATA
Pastorálna téma so siedmimi variáciami v G 
dur. Technicky nenáročná, avšak veľmi pôvabná 
skladba; bez použitia pedálu.
ORG-21            Cena:  39    Sk

Joh. Casp. Ferd. Fischer (ca 1670-1746) 
PRAELUDIUM  IN  D (dur)
Slávnostné prelúdium „in organo pleno“  s obli-
gátnym pedálom; technicky veľmi prístupné.
ORG-24            Cena:   24   Sk

Johannes Speth  (1664 - ca 1720) 
TOCCATA SEPTIMA  IN  D (dur)
Trojdielna jasavá toccata  in organo pleno. 
Úvodná a záverečná časť sa hrá s pedálom, 
stredná – krátka fúga – je komponovaná pre hru 
manualiter.
ORG-25            Cena:   24   Sk

LEVOČSKÝ PESTRÝ ZBORNÍK 
(ca 1650): DUE INTRADE  FESTIVE 
– TRASPOSTE  IN  A, B, C, D (dur)
Dve slávnostné intrády pre organ (transpo-
nované do A-dur, B-dur, C-dur a D-dur) výra-
zovo pôsobivé, avšak technicky nenáročné. Sú 
vhodné i ako podnet k vlastnému improvizač-
nému dopracovaniu. Pre prednes je vhodný 
dvojmanuálový organ, avšak i na jednoma-
nuálovom nástroji (bez pedálu) znejú pekne.
ORG-28            Cena:  39    Sk

Jacques Champion de Chambonničres 
(1602-1672):  CHACONE  EN  SOL  
MAJEUR  (G dur)
Pôvabná chacona – takmer pastorálneho chara-
kteru – v trojdobom metre od jedného z najvý-
znamnejších francúzskych skladateľov pre 
klá-vesové nástroje. Pedál opakuje iba prostú 
päťtaktovú tému.
ORG-29            Cena:  24    Sk

Alois Hnilička (1826-1909)  VÁNOČNÍ  
PŘEDEHRA  IN  Es, F, G (dur)
Vianočná predohra, ktorá nadväzuje na kan-
torskú tradíciu 18. storočia. Pedál hrá iba dlhšie 
zadržiavané tóny. Pre prax je skladba transpo-
novaná z pôvodnej A dur do najpoužívanejších 
tónin.
ORG-34            Cena:   55   Sk

Josef Ferd. N. Seger (1716-1782): FUGA  
DE  TEMPORE  NATALIS  IN  D (dur)
Prostá fúga (manualiter) od  najvýznamnejšieho 
českého autora organovej hudby z 18. storočia 
rozvíja tému pastierskeho vytrubovania. Pre 
praktické použitie je skladba transponovaná 
z pôvodnej  C-dur do tóniny D-dur.
ORG-35            Cena:  24    Sk

Objednávky prijíma:
Mária Basalová Prostějovská 43

080 01  Prešov
maria.basalova@post.sk

Zastúpenie Nakladateľstva FORNIX  
na Slovensku 

Pozn.: V objednávke, prosím, uvádzajte iba kódy 
titulov  - napr. ORG-14, ORG-26 a pod.
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SUMMARY
FRANTIŠEK TRSTENSKÝ:

THE BOOK OF PSALMS 
IN THE JEWISH COMMUNITY

The Book of Psalms is probably the 
best-known book of the Hebrew Bib-
le. Psalms pervade the established 
Jewish liturgy of morning, afternoon, 
and evening prayer services. with ot-
her forms of Jewish prayer, psalms 
may provide various opportunities: 
for giving words to hopes, fears, wis-
hes, etc. Many Jews complete the Book 
of Psalms on a weekly or monthly ba-
sis. Some also say, each week, a Psalm 
connected to that week‘s events or the 
Torah portion read during that week.

JÁN VEĽBACKÝ:
HISTORICAL AND MUSICAL INTERPRETA-

TION OF THE ANTIPHON REGINA CAELI

The term antiphon represents a musi-
cal formation, which is usually con-
nected with a psalm. This terminology 
though is also used for the few Mar-
ian chants, which are rather Marian 
prayers than antiphons. One of the 
four so called “great antiphons” is Re-
gina caeli, which is sung during Easter 
period.  The text consists of four verses 
in loose rhythm. Regina caeli as an 
antiphon started been originally sung 
during procession. Later, as it is docu-
mented e.g. in the Antiphonary San Pi-
etro, it was incorporated into a Liturgy 
of hours as the antiphon on Benedictus 
and Magnifi cat during Easter octave 
and  in the 13th century moved at the 
end of Offi cium.  The antiphon has 
three melodic versions. 

RASTISLAV PODPERA:
MUSIC IN PRIESTS´ ATTITUDES 
AND THE LITURGICAL PRACTICE: 

PRESENTATION OF PARTIAL RESEARCH 
OUTCOMES

This study offers a reader on the one 
hand preliminary information about 
a research examining priest’s attitudes 
towards music and on the other hand 
it offers a summary of a part of this re-
search’s outcomes. A frame structure 
of interviews was the following: 1) sit-
uation in the fi eld of church music in a 
parish; 2) development of the liturgical 
music in Slovakia mainly after 1989; 3) 
personal attitude to music; 4) functions 
of music in liturgy; 5) space, which you 

give to music in liturgy; 6) the musical 
genres in present liturgy; 7) tradition 
vs. modernity; 8) church musicians 
amateurs vs. professionals.

FERDINAND KLINDA:
MUSIC IN CHURCH

In this article the author deals with the 
ideas of a publication published by the 
German bishop conference with a title 
Music in church out of liturgy, which 
he wants to present readers, but he 
tries to adjust them to Slovak condi-
tions at the same time. Cantus fi rmus 
of the whole publication of the German 
bishop conference is to encourage and 
to support pursuing of traditional mu-
sic values in churches, and their open-
ing not only for the local faithful. By 
presenting of spiritual horizons they 
should create counterweight to de-
clining spiritual values. They should 
perform as contrast against commonly 
declining taste, increasing violence 
and humbling of morality, as well as 
against different damaging extrava-
gances.  

JANKA BEDNÁRIKOVÁ:
SCHOLA CANTORUM 

– PAST, PRESENCE, FUTURE (?)

Schola cantorum is a specifi cally vocal 
ensemble (a group of a cappella that 
means singers without the music ac-
companiment), which aim is to inter-
pret the liturgical songs, mainly Grego-
rian chant. In Church history is schola 
cantorum mentioned only on the bor-
der of the 5th and the 6th century, while 
it more or less denotes a group of lec-
tors. The fi rst written testimony about 
schola as a group of singers, schooled 
to interpret the liturgical chants, comes 
from times of pope Sergej I. (687-701). 
In the following centuries the Roman 
schola cantorum enjoys its great fl ow-
ering and becomes an example for 
arising of more vocal bodies, which 
had been established at the cathedrals 
and in monasteries.  With approaching 
of decadent signs of Gregorian chant, 
which slowly began to prove from 
the 9th to 10th century the substance 
of scholas began to change. Univocal 
ensembles started to transform to choir 
singing, in the 15th – 16th century men 
voices began to be replaced by women 
voices. In the present should schola 

consist of a group of singers, which 
intonates and supports the people’s 
singing, but it should also sing inde-
pendently one voice pieces. Schola 
should consist of musically prepared 
singers with well acquired principles 
of liturgical singing, possibly Grego-
rian chant. In Slovakia scholas began 
to appear in greater extent only after 
1989. In presence there exist several 
permanent bodies, which perform 
mainly nearby different educational 
institutions. 

I. PAWLAK:
LITURGICAL MUSIC – KERYGMAŚ SERVANT 

Liturgical ministration plays an im-
portant role at announcing of the re-
deeming word, because liturgy itself 
embraces the gospel message. Because 
of this reason everything what is a part 
of the ceremony has to serve kerygma. 
Music joined with liturgical texts and 
ceremonies also serves it. 
For the right understanding and usage 
of the kerygmatic role, certain condi-
tions have to be accomplished. 
First, it is necessary to pay great atten-
tion to music composers and to their 
works. Only a composer who is affect-
ed by the liturgy spirit can create piec-
es of work suitable for the ceremony, 
thus such works, which will hold the 
message and will appeal to the liturgy 
participants. 
Second, it is necessary to prepare in-
terpreters, who are not satisfi ed with 
the sole artistic mastering of musi-
cal instruments, but they should be 
the men of faith. Only then they will 
be able to interpret the music pieces 
in the evangel spirit. Then they will 
also manage to choose suitable compo-
sitions for a given celebration. 
Third, it is inevitable to form the music 
auditors, thus the liturgy participants. 
Fulfi lment of cheep social fancies op-
poses kerygma. Music, also the one 
in liturgy, has to carry out an education-
al role and should enhance cultural level 
of the liturgical assembly. The faithful 
should be also learnt suitable chants. 
Such understood professional role 
of liturgical music demands great in-
ner discipline, but brings positive re-
sults in social as well as in personal life 
of a man. 

Translated by L. Hrkútová
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