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Celá tradícia vydáva svedectvo o tom,
e liturgia musí ma umelecké vyjadrenie.
Liturgia a umenie sú sestry.
Cirkev potrebuje svätých a potrebuje umelcov,
jedni i druhí sú svedkami viery.
Pavol VI., 4. I. 1967
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ÚVOD

Omová bohosluba je v katolíckej Cirkvi stredobodom náboenského ivota. Verejné uctievanie Boha formou ustáleného kultu nazývame
liturgiou. Èlovek odpradávna cíti, e spojenie viacerých jednomyse¾ne
vzývajúcich a prosiacich hlasov má väèiu moc ne modlitba jednotlivca. Viera kresanov v silu spoloènej modlitby je umocnená slovami
Krista: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyse¾ne prosi o èoko¾vek,
dostanú to.1

CO

Liturgická hudba je po stároèia neodmyslite¾nou súèasou kresanskej bohosluby a ako taká si zaslúi hlbiu reflexiu nielen zo strany
teológie - liturgiky, ale aj muzikológie.

Hudba je nástrojom, ktorý má schopnos do ve¾kej miery ovplyvòova ¾udské vedomie. Hoci dnes v civilizovanej kultúre sa u nepripisuje
hudbe zázraèná a magická moc, ako tomu bolo u starých pohanských
náboenstiev, predsa je nespochybnite¾ný jej vplyv na formovanie
duchovna v psychike èloveka. Zaujímavou otázkou je, do akej miery
7
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a èím sa hudba podie¾a na náboenskom záitku. Náboenské presvedèenie, osobná viera a praktické preívanie viery sú predmetom výskumu
psychológie náboenstva. Táto práca zameriava pozornos na to, ako
v praxi vyzerá súvis hudby s duchovným ivotom èloveka (v liturgii),
do akej miery ju veriaci pri samotnej bohoslube vnímajú, aká hudba im
vyhovuje, èo od hudby oèakávajú a ako sa s òou vnútorne stotoòujú.
Chceme aspoò èiastoène vyplni chýbajúci rozmer v doterajom
muzikologickom výskume i v reflexii cirkevno-hudobnej praxe: aktuálne otázky postavenia hudby v rámci bohosluby a postoje úèastníkov
liturgie k hudbe zdokumentova autentickými výpoveïami i exaktnými
údajmi z hudobnosociologického výskumu. Medzi zainteresovanými sú
mnohé fakty u dávno známe a výsledky prieskumov èasto potvrdzujú
to, èo dobrý znalec liturgickej hudby na Slovensku viac-menej predpokladá. Ambíciou tohto príspevku je, aby pomenoval najzávanejie
problémy a poukázal na niektoré dôleité väzby a príèiny v rámci
praktizovania hudby nielen hypoteticky, ale na základe faktov i výsledkov uskutoènených prieskumov.
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Teoretickým východiskom k otázkam hudobného vedomia je hudobná psychológia, nie vak v zmysle klinickom, ako ho poníma psychológia veobecná, ale v súvislosti s hudobnými schopnosami èloveka
a determinantami jeho hudobného správania. Problematika zahàòa nielen
oblas tzv. peciálnych schopností jednotlivca,3 ale súèasne mnohé faktory hudobného ivota society, akou je bohosluobné zhromadenie.
Z tohto poh¾adu chápeme túto tému v hraniciach hudobnej sociológie,
resp. sociálnej psychológie hudby, a tak budeme k nej pristupova.
Jednotlivé známe formy religiozity sa toti správajú k umeniu úplne
odline a vo vnútri kadej z nich sa k nemu rôzne stavajú jednotlivé
truktúry, vrstvy a predstavitelia.4 Naou úlohou je preto vystihnutie
determinantov postojov k hudbe a hudobného vkusu úèastníkov katolíckej ome v ich sociálnej diferencovanosti. Funkcie liturgickej hudby
vyplývajú z tradièných rolí hudby v spoloènosti. Pestovanie hudby
v liturgii je závislé od mnohých individuálnych, sociálnych a situaèných
faktorov.
Hudobná prax v naich kostoloch a jej problémové otázky svedèia
o troch aspektoch, ktoré sa dotýkajú naej chrámovej hudby: hudobný,
liturgický a pastoraèný. Tieto tri zretele sa prelínajú a dopåòajú, kadý
z nich kladie na hudbu a hudobníkov vlastné poiadavky.
8
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Aktuálnos tejto problematiky je úzko spojená s monosou slobodného a plného praktizovania náboenského ivota po roku 1989 a s tým
súvisiacim skúmaním zmeny pestovania chrámovej hudby, ktorej sa
otvorili nové, irie monosti. Strácajú sa hranice medzi tzv. vyím a
niím umením,5 do liturgie sa dostáva hudobný gýè a niektoré vrstvy
mládee to oznaèujú za svoj záitok z bohosluby. Prelínajú sa tu
otázky sociologickej, psychologickej a estetickej povahy: sociológia
pomáha zisti funkciu hudby v omi,6 psychológia aký záitok tá hudba
vyvoláva a estetika hodnotenie hudby, vyjadrenie kladného alebo záporného vzahu k nej. Problematiku charakterizuje celoslovenský rozmer,
prièom v konkrétnych prípadoch poukazujeme na odlinosti jednotlivých regiónov, ktoré sa pod¾a Maxa Webera môu odliova kultúrnou
úrovòou a samozrejme rozdielnym vzahom jednotlivcov i celých spoloèenských skupín k náboenstvu.7
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Rámcovo mono kontatova, e spev v slovenských kostoloch je
dnes postavený na troch samostatných hudobných týloch: klasickoromantický týl duchovnej piesne (Jednotný katolícky spevník), gospelový týl novej duchovnej (tzv. mládeníckej) piesne a gregoriánsky
chorál. Vzah jednotlivých vrstiev veriacich k týmto trom pilierom naej
bohosluobnej hudby je ve¾mi aktuálny a zaujímavý. Mladia i staria
generácia v prieskumoch vyjadrila svoj postoj k postaveniu tradièných
chrámových piesní v omi, k otázkam spievanosti a ob¾úbenosti jednotlivých druhov duchovnej hudby, postoj k hudobným stránkam piesní,
k nároènosti organového sprievodu, k textovej zloke.
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Na ve¾kej èasti náho územia sa praktizuje v rámci katolíckej bohosluby
buï málo hodnotná hudba, alebo s ve¾kými interpretaènými akosami.
Napriek tomu, e po Druhom vatikánskom koncile latinèina naïalej zostala
vlastným jazykom Cirkvi, sa tento jazyk úplne vytráca, alebo len s nevô¾ou prijíma v rámci starej viachlasnej duchovnej hudby produkovanej
chrámovými zbormi. Väèina skladieb vzácnej historickej hodnoty  hoci je
liturgickou hudbou par excellence  ostáva úplne mimo liturgie. Miestom
umeleckej zborovej hudby v hudobnom vedomí veriacich sa podrobnejie
budeme zaobera v kapitole Determinanty preferovania druhov duchovnej
hudby.
Èo teda napåòa vetok hudobný priestor naich bohosluieb? V rámci tzv.
procesiových spevov (na úvod, obetovanie a prijímanie)  takmer výluène
Jednotný katolícky spevník. Pri spevoch omového ordinária ide o nieèo
podobné: celé mesiace, niekde dokonca roky sa pouíva ten istý nápev na
Kyrie, Aleluja, Sanktus èi Agnus. V omovom própriu JKS nielen vytláèa iné
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druhy duchovnej hudby, v mnohých farnostiach sa nieko¾ko piesní z tohto
spevníka neustále dokola opakuje. Tým sa z ome vyluèuje akéko¾vek
pouitie dvetisícroèného pokladu osvedèených (a liturgicky ve¾mi vhodných)
foriem a druhov liturgickej hudby v prospech nieko¾kých (mono priemerných) piesní, ktoré sa teia ve¾kej ob¾ube generaène starej väèiny zhromadeného ¾udu. Hudobná produkcia v niektorých kostoloch nielen uráa
hudobne vnímavejieho poslucháèa, ale predovetkým jej úroveò je nedôstojná vzneenosti a hodnote samotnej liturgie.
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Hudobne vzdelaní veriaci vnímajú tento stav ako vány. Kòazi, na bohosloveckej fakulte kolení v duchu obnovenej liturgie, v pastoraènej praxi
podliehajú rôznym tlakom a v otázkach hudby nastupujú na ¾ahiu cestu
podkladania sa vkusu a úrovni väèiny veriacich. Neve¾ký poèet duchovných
sa úprimne zaujíma o zdokonalenie liturgickej praxe, málo kòazov sa venuje
dôkladnejej príprave liturgických slávení. Amatérski hudobníci chápu
termín liturgia ako súbor predpisov a obmedzení proti ich hudbe.8

Po vye troch desaroèiach od Koncilu je potrebné zamyslie sa nad tým,
preèo chýba snaha dotiahnu liturgickú reformu do konca. Je toti zrejmé, e
len malému poètu kòazov a laikov súèasný stav nevyhovuje. Hudobná
subkomisia Liturgickej komisie pri Konferencii biskupov Slovenska, ktorá
pozná elanie úradnej Cirkvi vyjadrené v koncilových dokumentoch i prax
v naich kostoloch, nemá bezprostredný vplyv na formovanie hudobného
vedomia veriacich. Tento priamy dosah majú cirkevní hudobníci vo farnostiach. Na nich záleí, èo sa zhromadeniu predkladá, aká hudba sa ¾uïom
ukladá v pamäti a formuje ich hudobný vkus.
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Napriek negatívam preukazuje súèasná liturgická hudba na Slovensku
znaky výraznej vitality a kreativity. V slube liturgickej hudby stále viac
¾udí (najmä vekovo mladích) má predpoklady pre vykonávanie úlohy
kantora, intrumentalistu, èlena chrámového spevokolu. Komponuje sa
nová hudba, mnohé kompozície sú umelecky i teologicky hodnotné.
Tento vývoj je popri kvalitnom kolení budúcich kòazov najväèou
nádejou pre budúcnos liturgickej hudby na Slovensku.

CO

Súèasný stav výskumu v tejto oblasti za posledné desaroèie výrazne
pokroèil. Dnes na Slovensku existuje nieko¾ko hodnotných túdií a
monografií na témy: teória liturgickej hudby, Jednotný katolícky spevník, projekt nového liturgického spevníka, nová duchovná pieseò.9
Problematiku sociálnych podmienok pestovania liturgickej hudby a otázky úrovne hudobného vedomia sme nali v stave doteraz nespracovaných materiálov z uskutoènených prieskumov.10 Pri analýze stavu a
h¾adaní príèin vychádzame z výpovedí úèastníkov liturgie i z osobného
truktúrovaného pozorovania.11
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D

Východiskom pre tatistické vyèíslenie a citovanie výpovedí úèastníkov liturgie sú nasledovné prieskumy:
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1. celoslovenský sociografický prieskum o JKS v rokoch 1992-1994;
dotazníková metóda; typy dotazníkov zvlá pre kategórie: kòaz, seminarista, dia¾kový poslucháè teológie, vedúci chrámového spevokolu,
èlen chrámového spevokolu, organista, priate¾ liturgickej hudby
2. prieskum v bratislavskom Univerzitnom pastoraènom centre
v Mlynskej doline, rok 2000; anketový lístok; vysokokolská mláde
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3. prieskum na Katecheticko-pedagogickej fakulte ilinskej univerzity v Ruomberku v roku 2000; anketový lístok; vysokokolská mláde,
poslucháèi odboru náboenstvo + kombinácia s inou aprobáciou
4. prieskum v kòazskom seminári v Badíne v roku 2000; anketový
lístok; seminaristi
5. prieskum na Konzervatóriu v Banskej Bystrici v roku 2000; anketový lístok; mláde, tudenti oddelenia cirkevnej hudby
6. èiastkové prieskumy a truktúrované pozorovania na území
Nitrianskej diecézy a Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy; 1997-2001
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7. interview s nieko¾kými organistami, èlenmi chrámových spevokolov, kòazmi, reho¾níkmi, priate¾mi liturgickej hudby
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Postoje vyjadrené v osobných rozhovoroch a písomných dotazníkoch
sú spracované sociologickým vyhodnotením výsledkov, komparáciou a
obsahovou analýzou. Výstupom sú tabu¾ky a grafy s exaktným vyhodnotením. K popisným záverom o niektorých momentoch duevného
diania nemôeme dospie extrospekciou (priamym objektívnym pozorovaním), získavame ich vyvodením z pozorovate¾ných vonkajích prejavov respondenta.
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VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Omová liturgia
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Medzi rôznymi druhmi kresanskej modlitby si Cirkev najviac ctí
modlitbu liturgickú, na prvom mieste slávenie eucharistie, omu. Podstatou liturgickej modlitby je spoloèná chvála. Veriaci sa zjednocujú
k úèasti na chvále, ktorú Kristus veène vzdáva Otcovi. Náboenský kult
pouíva umenie a symboly na vyjadrenie toho, èo sa v liturgii koná.
Hudba vo svojej mnohorakej podobe sa stala úèinným prostriedkom
uctievania Boha. Pri bohoslube èlovek nestojí pred Bohom sám, ale
nachádza sa v zástupe tých, ktorí spolu chvália Boha. Ak sa na problematiku pozeráme z hudobného aspektu, treba pripomenú, e v bohoslube nestojí hudba na prvom mieste: liturgia nie je koncertom, kde sú
úèinkujúci a poslucháèi, kde interpret a recipient tvoria protipól. Liturgiu
slávi celé zhromadené spoloèenstvo a v tomto zmysle sú veriaci interpretmi i poslucháèmi zároveò.
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Liturgické zhromadenie tvorí nie dav, masa, ale spoloèenstvo. Spoloèné slávenie bohosluby má významnú sociálnu funkciu: liturgia ¾udí
zbliuje. Liturgická modlitba èasto zdôrazòuje zámeno my. Jsme
putujíci Boí lid, který v jedné víøe pøijímá, prosí, zpívá, svìdèí. Býváme
snadno pokoueni k individualismu.12 Hudba vychádzajúca z posvätných textov je posvätnejia práve tým, èím viac je vzdialená rôznym
subjektívnym stavom èloveka a povznáa ¾udí spoloène k Bohu. Jedným
z dôleitých znakov pravých liturgických spevov je objektívnos textu.
Príli subjektívne texty majú by z ome vylúèené. Prostriedkami na
dosiahnutie jednoty bohosluobného zhromadenia sú liturgické znaky,
symboly vyjadrené spoloènými gestami (napr. preehnanie). Úèinným
prostriedkom jednoty je tie spoloèné prednáanie liturgických textov;
ak sa koná spievanou formou, spoloèný spev sa stáva jednotiacim
èinite¾om. Jednohlasný spev, ktorý sa v omi pouíva najèastejie,
zabraòuje vyniknú hlasom jednotlivcov, tvorí jednoliaty celok.
Tradièné jednohlasné nápevy kòaza takmer na jednom tóne a v plynulom, prirodzenom rytme umoòujú lepie sústredenie. Vonkajie znaky
jednoty zhromadenia vyjadrujú vnútorný postoj jednotlivca a zároveò
sú znakom toho, e ide o verejnú modlitbu, do ktorej je zapojená
vnútorná i vonkajia stránka èloveka.
12
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Aktívna úèas ¾udu na posvätných úkonoch sa v minulosti v cirkevných
dokumentoch neuvádzala. A do Druhého vatikánskeho koncilu bola tendencia chápa omovú liturgiu ako nejaké mysteriózne divadlo, ktorému sa
veriaci prizerajú. V publikovanej literatúre sa priamo hovorí o dramatickom
vývine ome.13 V istom období mala liturgia dokonca predstavova akoby
prierez celým pozemským ivotom Krista; jednotlivé liturgické úkony mali
symbolizova konkrétne udalosti jeho ivota a pôsobenia. Táto tendencia
vznikla z potreby zauja veriacich laikov poèas bohosluby, keïe latinèina
bola pre ¾ud nezrozumite¾ná a èlovek bol prakticky iba pozorovate¾om
úkonov kòaza a jeho asistentov. Cirkev na zaèiatku 20. storoèia u bene
poèítala s prirodzenou aktívnou úèasou veriacich vo forme ¾udového náboenského spevu v národnom jazyku, èo bolo v potridentskom období viacmenej len trpené. Pre laikov bola oma do znaènej miery nieèím tajomným.
Vyplnením nezrozumite¾ných èastí ome duchovnými piesòami sa stávala
pre jednoduchého èloveka príalivejou. ¼udový náboenský spev zohral
dôleitú úlohu v náboenskom a kultúrnom ivote mnohých generácií
veriacich.
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Dnená omová liturgia je znaène odliná od ome pred Druhým
vatikánskym koncilom. Struène si zhrnieme podstatné vlastnosti kresanskej bohosluby a jej súèasné chápanie. Vychádzame z toho, e
kresanská duchovnos nadobúda silu pri liturgii a z liturgie.14 Oma je
stredobodom kresanského ivota, je najvlastnejím a najdôleitejím
konaním Cirkvi.

CO

Kresanská duchovnos má povahu spoloèenskú (liturgické zhromadenie ako jedna rodina), personálnu (adresovaná je k jednotlivcovi),
je sakramentálna (pouíva posvätné znaky a symboly) a má veèný
rozmer. Bohosluobné zhromadenie je univerzálne, patria doò starí,
mladí, chorí i zdraví, mui, eny, deti, bez rozdielov národnosti èi sociálneho statusu. Usporiadanie úèastníkov liturgie je hierarchické (pod¾a
rôzneho stupòa svätenia) i charizmatické (pod¾a rozlièných darov na
èítanie, spievanie, spontánnu modlitbu, a pod.).15 Odporúèa sa, aby
v kadej farnosti bola jedna nede¾ná oma (tzv. hlavná, farská) celebrovaná slávnostným spôsobom, so spevom. V nej sa bohatie vyuijú tieto
charizmatické sluby jednotlivcov: veriaci èítajú lekcie, prednáajú
almy, prosby, nesú obetné dary a pod.
Aby liturgia nebola bezduchým, vonkajím dodriavaním litery
predpísaných rubrík, Druhý vatikánsky koncil vrátil právo zavádzania
zmien, spontánnosti a tvorivosti predsedajúceho. Týka sa to presne
13
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vymedzených miest v omi.16 V rámci sluieb, ktoré ponúka slávenie
ome laikom, sa do hudobných úloh radi zapájajú zvlá mladí ¾udia
(spievaním almu, v spevokole, intrumentálnou hrou). Spoloèenský
aspekt liturgie sa èasto prenáa aj do hudobnej zloky. Pribline 80 %
veriacich pokladá za ve¾mi dôleité monos zaspieva si v omi nieko¾ko chrámových piesní. Bolo by odványm tvrdením, e prichádzajú
na bohoslubu kvôli tomu, ale predsa len, nachádzajú znaèné uspokojenie v tej omi, kde sa môu naplno spevácky prejavi.

GH

Druhy modlitby pod¾a zamerania rozliujeme na modlitbu chvály,
vïaky, prosby, modlitbu kajúcnu a adoraènú. Vetky sú najdokonalejie
obsiahnuté v omovej liturgii. Oma je teda zjednotením sa s ostatnými
a s Kristom v chvále, prosbách a adorácii. Kvalitu modlitby mono posúdi len tým, do akej miery je výrazom skutoèného duchovného zjednotenia s Bohom. Prítomnos hudby má tomu vemone napomáha.
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Stavba ome a jej èiastky, týkajúce sa hudby sú usporiadané takto:
 úvodné obrady: úvodný spev, Kyrie, Glória
 bohosluba slova: alm, (sekvencia), spev pred evanjeliom, Krédo,
modlitba veriacich
 bohosluba eucharistie: spev na prípravu obetných darov, Sanktus,
Modlitba Pána, Agnus, spev na prijímanie
 závereèné obrady

CO

Omové spevy sa tradiène delia pod¾a liturgických textov na:
 premenlivé èiastky ome: úvodný spev, medzispevy, spev na prípravu obetných darov, spev na prijímanie
 stabilné èiastky ome: Kyrie, Glória, Krédo, Sanktus, Modlitba
Pána, Agnus

14

D

Úèastníci omovej liturgie

GH
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¼ud, ktorý sa zhromadil k bohoslube, je povolaný podie¾a sa na
nej rôznymi spôsobmi, a tak uvedomelou a èinnou úèasou uskutoèòova svoje veobecné kòazstvo.17 Po Druhom vatikánskom koncile rozliujeme peciálne zloenie úèastníkov liturgie. Ich postavenie a slubu
v omi môeme usporiada z dvoch, u spomenutých aspektov: hierarchického a charizmatického.18 Z poh¾adu sociológie sa na jednotlivé
skupiny úèastníkov liturgie viau prísluné role s ustáleným spôsobom
správania a úkonov, ktoré k danej roli (postaveniu, slube) patria.
Rámcovo uvedieme liturgické èinnosti a bliie sa budeme venova
hudobným èinnostiam jednotlivých úèastníkov.

Hierarchické (vertikálne) usporiadanie súvisí s hierarchickým zloením Cirkvi a je dané vysviackou: biskup, kòaz, diakon, veriaci laici.
Liturgická sluba týchto úèastníkov bohosluby je presne definovaná,
kadý z nich zaujíma v liturgii svoje osobitné postavenie a koná k nemu
prislúchajúcu èinnos - v sociologickej terminológii ide o tzv. scenár.
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Charizmatické èlenenie úèastníkov liturgie vyplýva z horizontálneho
zloenia zhromadeného ¾udu, kde sa kadý pod¾a svojich schopností a
darov podie¾a svojou peciálnou èinnosou na liturgickom slávení:

CO

 sluba akolytu  posluhovanie pri oltári poèas liturgie obety19
 sluba lektora  spoèíva v èítaní zo Svätého písma okrem evanjelia (v prípade potreby môe prednáa aj úmysly na modlitby
veriacich a  ak niet almistu  aj alm medzi èítaniami) 20
 sluba almistu  spoèíva v spievaní medzispevu medzi èítaniami
 ostatné sluby pri oltári (mimoriadny vysluhovate¾ sv. prijímania,
minitrant s misálom, kríom, sviecami, kadidlom)
 sluba kantora, predspeváka, chrámového zboru
 sluba chrámového hudobníka (najèastejie organistu)
 iné sluby mimo presbytéria (komentátor, uvádzaèi, zberatelia,
usporiadatelia).
V ïalích kapitolách o úèastníkoch liturgie vychádzame z platných oficiálnych dokumentov.21 Je nieko¾ko túdií, ktoré sa zaoberajú úlohami úèastníkov
liturgie,22 my sa zameriame na liturgické èinnosti, ktoré sa spájajú s hudbou.
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Náboenský záitok

GH

TE

D

Psychológia náboenstva, ktorá sa zaoberá náboenským preívaním
a správaním, skúma osobitosti náboenského vedomia, jeho truktúru,
funkcie a náboenský záitok. Náboenský záitok je teda kategóriou
psychológie náboenstva, predmetom jej výskumu sa stal na konci
19. storoèia. Psychológovia sa zhodujú na tom, e ide o pecifickú
a zloitú problematiku, ktorej výskum je obtiany. Keïe téma tejto
práce sa dotýka aj vplyvu hudby na záitok v liturgii, budeme sa aspoò
krátko zaobera aj pojmom náboenského záitku, prièom treba vychádza z najnovích poznatkov odborníkov v oblasti psychológie náboenstva.23
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V náboenstve sú obsiahnuté tri prvky: poznanie Boha, uznanie
závislosti od neho a pecifické úkony, pomocou ktorých sa uskutoèòuje
vzah k Bohu (Bahounek, 1992).24 Pre veriaceho èloveka je prirodzený
náboenský spôsob preívania, prièom sú aktivované vetky psychické
schopnosti èloveka: jeho vnímanie, uèenie, poznávanie, cítenie. Tieto sa
prejavujú aj pri vnímaní a praktizovaní duchovnej hudby poèas ome,
kedy sa èlovek zameriava primárne na náboenský obsah piesne, jej
textovú zloku. Komunikácia s nadprirodzeným svetom je do ve¾kej
miery otázkou psychického zamerania èloveka.25 Pri nábonom preívaní modlitby ako meditácie a kontemplácie sa èlovek ponorí do
prítomnosti Boha,26 náboenskú skúsenos vak nezaíva len osobne,
izolovane od ostatných ¾udí. Väèie liturgické zhromadenia (napríklad
púte), ktoré sociológovia nazývajú pokojnými davmi, predstavujú
verejné zhromadenia s dôleitou spoloèenskou funkciou: podporujú
súdrnos a solidaritu bratov a sestier vo viere. Úèas na takom zhromadení prináa ¾uïom pocit duchovnej jednoty. Príèinou nie je davová
psychóza, ale obohatenie o cenný duchovný záitok, ktorý dodáva viere
nový zmysel.27

CO

Náboenská skúsenos je záitok interakcie s nadprirodzeným svetom. akosti s ich výskumom spôsobuje fakt, e náboenský záitok
nie je priamo prístupný pozorovaniu, je ve¾mi osobnou a vnútornou záleitosou.28 Pod¾a empiristov sa náboenská skúsenos (záitok) nedá
objektívne zachyti, ale zanecháva navonok pozorovate¾né stopy
v ivote jednotlivca. Tieto sa dajú vyui pri poznávaní náboenského
záitku.29 Aké sú jeho vlastnosti?
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Náboenský záitok je jedineèný, komplexný, rozmanitý a vysoko
emocionálny. Zvýená miera emócií (na rozdiel od náboenskej skúsenosti) sa prejavuje vplyvom silnej väzby na subjekt, ktorá do istej miery
zbavuje [èloveka] monosti reálne rozmý¾a.30 Osoby uvádzajú vyí
stupeò duevnej pohody, pocit celkovej závislosti od Stvorite¾a,31 pocity
lásky a radosti, jednoty s okolitým svetom.32 Pod¾a A. Maslowa je výskyt
takýchto záitkov obvyklejí ne ich absencia.33 M. Stríenec píe, e
91 % skúmaných osôb aspoò raz v ivote zakúsili prítomnos Boha,
a to väèinou poèas náboenských úkonov.34

GH

Náboenský záitok býva èasto krátky, jeho intenzita sa rýchlo stráca.
Zostáva vak spomienka, ktorá prináa spomínané dôsledky v ïalom
správaní a zmý¾aní èloveka. Veobecne môeme tento druh záitku
definova ako vyí stupeò preívania,35 vnútornú duchovnú skúsenos
rozliènej povahy a intenzity, spojenie s mocnou skutoènosou mimo
tento svet.36 Hudba jednoznaène má svoj podiel na intenzite niektorých
náboenských záitkov, èo potvrdzujú psychológovia v dvoch typológiách.
Typológia N. G. Holma:
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1. záitky utvrdzujúce:
a) veobecný záitok posvätnosti (pri bohoslubách, na posvätných miestach)  pocit Boej prítomnosti
b) konkrétne vedomie Boej prítomnosti, napr. prostredníctvom
èinnosti kòaza, spevu, hudby, èi nejakého konkrétneho slova
2. záitky vyslyania modlitby
3. extatické záitky
4. zjavenia.
Ralph W. Hood zhrnul mystické záitky do dvoch hlavných typov:

CO

1. zameraný náboensky (náboenská mystika)
2. normálni ¾udia majú mystické záitky bez toho, e by si to vysvet¾ovali priamo náboensky èi kresansky. Patrí sem splynutie s prírodou, rozplynutie vlastného v súvislosti so silným umeleckým
(hudobným) záitkom.37
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V rámci experimentálnych výskumov èinite¾ov vyvolávajúcich náboenský záitok sa ukázalo, e takú schopnos má (na rozdiel od narkotík)

TE

 meditácia: vedie k preitiu náboenskej pravdy
 náboenský jazyk: jeho metaforický a symbolický charakter
 hudba: najmä tá, ktorá vyvoláva silné emócie

GH

Dôleitým faktom je, e tieto èinitele samotné nemôu vytvori
náboenskú skúsenos, môu len u¾ahèi jej preívanie.38

BISKUPI A KÒAZI
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Biskupi ako pokraèovatelia tradície apotolov majú v Cirkvi pod¾a platných
noriem k¾úèové postavenie, najväèiu zodpovednos i právomoc. Biskup
zodpovedá za liturgiu vo svojej diecéze, na òom leí zodpovednos za dôleité územné rozhodnutia týkajúce sa liturgie. Vzh¾adom na najvyí stupeò
svätenia im patrí medzi úèastníkmi liturgie najvyie postavenie.

Medzi rozliènými formami slávenia ome má z h¾adiska významu
najväèiu prednos oma celebrovaná biskupom, spolu s jeho kòazmi,
diakonmi a posluhujúcimi, na ktorej sa plne a èinne zúèastòuje zhromadený ¾ud.39 Také slávenie nadobúda rozmer duchovnej jednoty, ktorá
je podstatným znakom liturgie. Zvlá väèí pocit jednoty a slávnostnosti majú úèastníci liturgie pri slávení za úèasti celej cirkevnej hierarchie.

CO

Kòaz má na základe svojej vysviacky osobitné postavenie v rámci liturgie.40
Predsedá zhromadenému ¾udu, sprítomòuje osobu samotného Krista a Bohu
prednáa modlitby v mene vetkých prítomných.41 iadny iný faktor neovplyvòuje liturgiu tak ve¾mi ako osobný vzah celebranta k liturgii, jeho
postoje, týl a správanie poèas konania bohosluby. Zhromadenie veriacich
je silnou a najpoèetnejou vrstvou úèastníkov liturgie, ktorá èasto prejavuje
znaky ve¾kej súdrnosti (zvlá farské spoloèenstvá, kde sa pravidelne schádzajú tí istí veriaci), èo do ve¾kej miery závisí od autority a osobnosti kòaza
- celebranta. Touto autoritou kòaz vplýva aj na hudobnú úroveò liturgie:
motivovaním veriacich k spevu, usmeròovaním chrámových hudobníkov a
spevákov (zároveò v èisto hudobných otázkach repektovaním ich odbornosti) a v neposlednom rade svojím vlastným speváckym prejavom.
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Zodpovednos a záujem o hudobnú zloku
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Kòaz - správca farnosti zodpovedá za liturgiu, teda aj liturgickú hudbu
vo farnosti. Svojou autoritou usmeròuje spevákov, hudobníkov a spoloèenstvo veriacich aj po hudobnej stránke. Spolupráca s hudobníkmi
pri príprave liturgického slávenia si vyaduje aspoò veobecný rozh¾ad
kòaza v oblasti liturgickej hudby.
Mal by pozna základné dokumenty, ktoré sa dotýkajú aj hudobnej stránky
liturgie. Sú to najmä: kontitúcia Sacrosanctum concilium o posvätnej liturgii
a z nej vychádzajúce Veobecné smernice Rímskeho misála.

GH

Cirkev kòazovi ukladá, aby vybral, ak je to moné, èo najlepích
spevákov a hudobníkov, zvlá pre slávnostné bohosluby. Napriek tomu
sa niekde stretneme s praxou starých organistov a kantorov, nevyhovujúcou duchu obnovenej liturgie, prièom vo farnostiach sú mladí a
perspektívni ¾udia, ktorí by mohli by ve¾kým prínosom pre tamojiu
liturgickú hudbu.42
Strednou cestou, ktorou idú niektorí kòazi, je neutrálny vzah k hudobníkom: dôvera, ktorú kòaz k hudobníkom má, im dáva priestor pre
slobodné uplatòovanie ich schopností.

PY
RI

Mezi knìími, kteøí se ke sborovému zpìvu nestaví vyloenì negativnì,
pøevauje tedy tolerantní stanovisko: knìz nechá sbor v kostele zpívat,
ale sám se o nìj nijak aktivnì nezasazuje a nezajímá se o jeho repertoár ani
problémy. (Luká Dobrodinský) 43

CO

Hudobná kultúra v niektorých kostoloch je odkázaná na subjektívny
vkus tam pôsobiaceho kòaza, prièom duchovní poznajúci liturgické
normy by sa mali pre dobro veriacich vzda presadzovania urèitej vyselektovanej hudby pod¾a svojho osobného vkusu a potlaèi vetok svoj
subjektivizmus.44 Rímsky misál o tom uvádza: [kòaz] nech prihliada
skôr na spoloèný duchovný osoh zhromadenia ako na svoje zá¾uby.
...Ani veriacich netreba vyluèova z rozhodovania o veciach, ktoré sa ich
priamo týkajú.45 Súvislosti výberu hudby so subjektivizmom kòaza
prináajú problémy v kostoloch, kde pôsobí viac kòazov a kadý z nich
presadzuje svoju hudbu, prièom dostáva do nepríjemnej situácie kantora i veriacich. Kòazi, vedomí si potrebnej objektivity v rámci svojej
pastoraènej sluby neuprednostòujú hudbu pod¾a svojho veku, vkusu
a zá¾ub; sú kòazmi pre vetkých zhromadených, bez oh¾adu na ich
vek èi vkusovú zameranos. Liturgia je èinnosou vetkých veriacich.
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Opaèným problémom je sklon duchovných podklada sa nízkemu
vkusu malej skupiny veriacich, napr. nieko¾kých mladých ¾udí, ktorí
chcú vnáa do kostola akúko¾vek hudbu zvonka.

TE

Odmítání kvalitní duchovní hudby a latiny mladými knìími a bohuel
i biskupy pramení hlavnì z neznalosti této problematiky a nedostateèné
zkuenosti s ní. Z toho pak logicky plyne sklouznutí do populismu písnièek
s kytarou, které jsou jakousi falenou náhrakou modernosti. Má zkuenost
mnì dala poznat, e i estnáctiletý teenager je schopen pochopit Brucknera èi
Foerstera, kdy se mu vhodnì podají. (Luká Dobrodinský) 46

GH

Pri porovnávaní záujmu kòazov o hudbu v kontexte so susednou
Èeskou republikou zisujeme podobné výsledky. Uvádzame tu postoje
niektorých èeských odborníkov a aktívnych cirkevných hudobníkov,
prièom kontatujeme takmer zhodné pomery so Slovenskom.

Jan Hanu definoval vzah duchovných a hudobníkov vo svojej farnosti ako
vzácnì dobrý. Umìnímilovní benediktini zpìv neomezují, pøi hlavních svátcích se bìnì zpívá latina, kdy jsou zapotøebí peníze na orchestr, dirigent
najde vdy porozumìní. 47
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Zájem je, domluvy s varhaníkem (èi se sbormistry) jsou pravidelné, jak
ukázal i prùzkumní dotazník Spoleènosti pro duchovní hudbu (dr. Eliá)
v praských vikariátech. Hudební vzìlání knìí je závislé na tom, v jakém
prostøedí vyrùstali, co slyeli ve svých farnostech. (Josef Hercl) 48

Hudobné vzdelanie kòazov

Súvislosti ukazujú, e k¾úèom k otázke hudobnosti kòazov a úrovne
ich spolupráce s hudobníkmi je túdium na teologickej fakulte. Koncil
zaradil liturgiku a liturgickú formáciu medzi hlavné predmety na teologických fakultách 49 a kòazom, ktorí u pracujú v pastorácii uloil, aby
èoraz lepie chápali posvätné úkony, ...ili liturgickým ivotom a vtepovali ho aj im zvereným veriacim.50

CO

Príprava budúcich kòazov na zvládnutie spevov v liturgii sa na Slovensku uskutoèòuje na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského a jej teologických intitútoch, kde sa
v rámci predmetu liturgický spev oboznamujú so základmi teórie
liturgickej hudby, s praktickým nacvièovaním omových spevov kòaza
a s nevyhnutným súborom elementárnych vedomostí zo veobecnej
hudobnej náuky. Kvantitatívne zadelenie tohto predmetu v rámci esroèného túdia teológie je logické a praxi vyhovujúce. Povinne sa vyuèu20
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je 1 hodina týdenne v 1. roèníku (základné vedomosti o hudbe v liturgii)
a 1 hodina týdenne v 5. roèníku (zahàòa predovetkým bezprostrednú
prípravu na prax spevov diakona a kòaza). V 2.- 4. roèníku je monos
navtevova tento predmet nepovinne 1 hodinu týdenne; bohoslovci,
ktorí si ho zapisujú, majú obyèajne ve¾mi pozitívny vzah k liturgickej
hudbe a väèinou majú u nejaké základy z hudobných kôl.
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Objektívne vak treba prizna, e prístup zo strany niektorých tudentov alebo ich predstavených nie je najlepím dôkazom onej ve¾kej
dôleitosti, ktorú pripisuje Cirkev výuèbe hudby. Niektorí bohoslovci
preukazujú ¾ahostajný postoj k spevu a hudbe, èo môe ma hlbie
korene èi u vo vrodenom alebo získanom vzahu k hudbe vôbec.
Vzh¾adom na èastý rozpor medzi liturgickými predpismi a pastoraènou
praxou kòazov je znepokojujúcim javom malý záujem bohoslovcov
o predmet liturgický spev. Ak budúci kòaz nebol predtým nijako
hudobne kolený (napr. ZU), táto výuèba je jedinou príleitosou na
nadobudnutie potrebného rozh¾adu v otázkach hudobnej stránky liturgie,
za ktorú neskôr bude zodpoveda. Niektorí seminaristi a kòazi priznávajú, e by najradej cez omu vôbec nespievali. Bohoslovci èasto chápu
tento predmet iba ako prostriedok na nauèenie sa nevyhnutných
nápevov, ktoré sú nútení zaspieva pri svojej primiènej omi a podceòujú ostatné vedomosti o liturgickej hudbe.
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Mladí kòazi, ktorí poèas túdia nevenovali aspoò priemernú pozornos celkovému preh¾adu o formách a druhoch liturgickej hudby,
o hudobných úlohách jednotlivých kategórií úèastníkov liturgie a o hudobných monostiach jednotlivých omových èiastok, poèas pastorácie
sa nielen nechajú strhnú zauívanými hudobnými stereotypmi starích
kòazov, ale od tejto starej generácie ¾ahko preberú rôzne maniere
a nesprávne predstavy o hudbe v liturgii. Rieenie viacerých hudobno-liturgických problémov, ktoré sú naèrtnuté v tejto práci, ale i mnohých
ïalích, ktoré sa vyskytujú v praxi, sa zrejme nachádza práve na teologickej fakulte. Samotní tudenti teológie vak neraz zaujímajú v otázkach liturgickej hudby postoje nezáujmu a ¾ahostajnosti.51 Kòaz, ktorý
väèinou nie je odborníkom v oblasti hudby, èasto upadne do stereotypov, ktorých sa iba ako môe zbavi. Sú to rozlièné odchýlky intonaèného charakteru (napr. problém s niektorými intervalmi pri intonovaní
alebo problém s udraním spevu v jednej tónine), tempového charakteru
(extrémne a neestetické kolísanie hybnosti prednáanej modlitby) a iné,
21
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ktoré pri dobrej vôli môu odstráni u poèas túdia, keï ete nie sú tieto
nesprávne návyky nato¾ko vité.
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S hudebním vzdìlaním knìí je to slabé. Vìtinou si libují v nevkusnostech
jak výtvarních, tak hudebních. Jejich vkus jde ovem tìko ovlivòovat ji
z toho dùvodu, e oni jsou duchovní a my - hudebníci, pøevánou vìtinou
laici. Toto rozdìlení stále cítím a èím knìz má blíe k církevní hierarchii, tím
se obyèejnì propast zvìtuje. Tato vlastní zkuenost samozøejmì neplatí bez
výjimek, které jistì jsou, ale jsou vzácné. ...Potí je v tom, e jednak pro tento
pøedmìt je vymezených hodin málo, jednak nastupující bohoslovci èasto ani
neministrovali, nato aby zpívali. V souèasnosti ani rodina, ani základní, ani
støední kolství neposkytují mladým lidem monosti rozvoje jejich hlasu a
hudebnosti. Není proto divu, e po jejich vstupu na fakultu Univerzity Karlovy není za devadesát minut mìsíènì celkový efekt tak výrazný, jak bychom
si vichni pøáli. (Bohuslav Korejs) 52
Prospìl by jim v dobì studií gregoriánský chorál. ...Nejde vak jen o hlas,
nýbr také o orientaci v dìjinách duchovní hudby vùbec. (Pavel Jurkoviè) 53
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Pokud národ globálnì hudebnì a esteticky upadá, nelze èekat, e mladí
knìí budou po této stránce z prùmìru naí populace výraznìji vyènívat. Je
veobecnì dávána volnost kytarovému køesanství a digitálním antiochickým úsmìvùm pøed oficiálnì uznanými trendy v duchovním umìní. Zaráí
mì, e i nìkteøí nai (arci)biskupové jsou takto nakaeni...
(Radek Rejek) 54
O hudebním vzdìlávání knìí ...myslím si, e by mìlo smìøovat k pochopení nutnosti pokrýt kulturní potøeby farnosti diferencovaným zpùsobem a
nutnosti nepotlaèovat jedno ve jménu druhého. (Milan Slavický) 55
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Poèas pastorácie sa má kòaz postara aj o liturgickú výchovu ostatných, ktorí sa na bohoslube podie¾ajú rozliènými slubami, ako o tom
hovorí Kontitúcia: Treba ich teda, kadého primeraným spôsobom,
starostlivo vychováva v liturgickom duchu a nauèi ich plni pridelené
úlohy pod¾a predpisov a po poriadku. 56 Tu nachádzame skutoèný
dôvod pre vyzdvihnutie onoho ve¾kého významu liturgickej výchovy
samotných kòazov poèas ich teologického túdia.
Liturgická reforma sa podarí len vtedy, keï sa kòazom v pastorácii poskytne
dostatoèná pomoc, najmä ak sa im dá literatúra a liturgické pomôcky, ak sa
pre nich usporiadajú kurzy a konferencie. Aj sám kòaz sa má usilova správne pochopi novú orientáciu v pokoncilovej liturgii. 57 Predovetkým on má
liturgiu dôkladne pozna, do najmeních detailov. On prvý má chápa teologický zmysel jednotlivých liturgických úkonov a postara sa, aby aj veriaci
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¾ud èoraz lepie rozumel tomu, èo sa v liturgii koná, hovorí a spieva. Kòaz
by mal liturgické predpisy nielen pozna, ale ich aj náleito zachováva.
H¾adanie spôsobu nápravy súèasného stavu je citlivá otázka a smeruje skôr
do radov kléru. Isté rieenie u bolo navrhnuté: aby si kòazi rozirovali
preh¾ad nenároènou formou, ale úèinným kolením najmä v rámci kòazských
rekolekcií.58 V praxi tento návrh ostal bez väèej odozvy.

Spev kòazov

GH
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Liturgické úkony kòaza nadobudnú väèiu vzneenos, ak sa prednáajú spievaným spôsobom. Hudobné poiadavky na kòaza sú
nenároèné, jeho nápevy sú jednoduché a deklamované. Prvoradou vlastnosou jeho prednesu modlitieb má by zrozumite¾nos.59 Vetci zhromadení musia dobre poèu, èo kòaz v ich mene prednáa Bohu.
Zrete¾ný a plynulý spôsob spevu pomáha úèinnejiemu efektu modlitby
svojou dôstojnosou. Kultivovaný a dôstojný spev celebranta napomáha
hlbie preívanie modlitby u ostatných veriacich. Èo kòaz nemôe
spieva dobre, mal by prednies recitovaným spôsobom, ale zvýeným
hlasom a zrete¾ne.60 Ak je to moné, mal by si (pre dobro vetkých úèastníkov liturgie) preskúa a starostlivo nacvièi tie svoje spievané èasti,
ktoré sú v omi úlohou celebranta.61
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Kòaz ako predsedajúci bohosluby koná urèené liturgické úkony so
spevom. Tým aj on participuje na hudobnej stránke liturgie, predovetkým prednáaním tzv. predsedníckych modlitieb v zastúpení celého
zhromadenia. Spevy biskupa sú po hudobnej, formovej a obsahovej
stránke totoné so spevmi kòaza.62 Nápevy kòaza, diakona a odpovede
veriacich sú jednoduché, majú ve¾mi malý ambitus. Pre jeho správny
spev sú potrebné aspoò základné znalosti správnej tylistiky, tvorenia
tónu a hlasovej výchovy. Kòaz stojaci na èele zhromadenia má správnym spôsobom a zrete¾ne spieva jemu urèené èiastky, a tak svojím
spevom podnecova aktívnu úèas ostatných zhromadených na speve.
Okrem predsedníckych modlitieb (modlitba dòa, nad obetnými darmi,
po prijímaní) spolu s celým zhromadením prednáa vyznanie viery
(Krédo), aklamáciu na konci prefácie (Sanktus) a Modlitbu Pána.
Uitoènou pomôckou pre kòaza aj poèas bohosluby môe by znotovaný liturgický spevník, zvlá ak má pred sebou mikrofón, a nápev
spoloèného spevu nepozná dobre spamäti.63 Celebrant má dba na to, aby
bol jeho spevácky prejav vdy kultivovaný a hodný liturgického úkonu,
lebo spevy kòaza patria v omi medzi najdôleitejie.
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Ak sa kòaz dobrovo¾ne zapája aj do spevu, ktorý nie je urèený jemu,
ale zhromadeniu, veriaci to hodnotia ve¾mi pozitívne. Cítia pri tom
atmosféru väèej jednoty spoloèenstva spolu s kòazom. Vyjadrenia
niektorých úèastníkov liturgie sú totoné so elaním úradnej Cirkvi,
ktorá v intrukcii Musicam sacram v èl. 26 hovorí: Je dobré, keï kòaz
a posluhujúci vetkých stupòov zjednotia svoj hlas s hlasom zhromadenia veriacich v tých èastiach, ktoré prináleia ¾udu. Pod¾a pozorovania zisujeme, e takáto prax nie je v naich kostoloch nièím
neobvyklým.

GH

Problémy v postojoch kòazov ku koleným hudobníkom
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Problematickou stránkou je v niektorých farnostiach komunikácia
duchovných s hudobníkmi. Problémy nastávajú najmä tam, kde sú
hudobníci na vyej odbornej úrovni. Po celom rade nedorozumení (na
tému liturgickej hudby) viacerí kvalitní cirkevní hudobníci s vysokým
hudobným vzdelaním a vzahom k liturgii skonèili na okraji aktívneho
farského ivota a uprednostnení boli samoukovia, prípadne hudobní diletanti.64 Príèiny v súvislostiach s absolventmi odborov cirkevnej hudby
resp. hry na organe nachádzame najmä v ich ambíciách interpretova
poèas liturgie umelecky nároènejiu (prípadne rozsiahlejiu) organovú
literatúru, ktorá z poh¾adu kléru uberá priestor pre spievanie ¾udu. Kòaz
nepoznajúci stanovisko platných cirkevných dokumentov k jednotlivým
otázkam hudby a moností vyuitia jednotlivých jej druhov v omi,
iada od svojho organistu èasto banálne hudobné rieenia, ktoré môu
by v rozpore s duchom pokoncilovej liturgie.
Vzah kòazov k hudbe v omi

CO

Postoje kòazov k úlohe hudby v liturgii sú v zásade ve¾mi pozitívne.
Väèina hodnotí hudbu ako dôleitú súèas bohosluby, prièom zdôrazòujú predovetkým jej pastoraèné h¾adisko. Pod¾a výpovedí môeme
zoveobecni, e primárnym záujmom kòazov (najmä tých, ktorí sú
správcami farností) je aktívna participácia vetkých zhromadených na
speve. Kòazi sú generaène diferencovaní, u väèiny z nich platí analógia
s ostatnými veriacimi: staria generácia presadzuje tradièné piesne
z JKS, mladí dávajú priestor novej duchovnej piesni. Niekedy príli
zdôrazòovaným pastoraèným h¾adiskom kòaz vyluèuje z ome ostatné,
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tie dôleité monosti, ako preíva bohoslubu (aktívne a uvedomelé
poèúvanie hudby, vnútorné rozjímanie, posvätné ticho). Tieto ïalie
monosti sú legitímne a majú v liturgii svoje miesto; na prísluných
miestach o nich hovoria aj liturgické smernice.

GH

Diakononát je niie svätenie. Pri diakonskej vysviacke kandidát
prijíma tzv. niiu kòazskú hodnos, predstupeò kòazstva. V liturgii mu
patrí medzi posluhujúcimi prvé miesto a má v nej urèené osobitné úlohy.
Pod¾a liturgických rubrík diakon nesie evanjeliár, ohlasuje evanjelium, prednáa úmysly modlitby veriacich, rozdáva Eucharistiu, atï.65
Sú mu zverené aj jednoduché spievané èasti, ako evanjelium s dialógom,
výzva na znak pokoja, závereèné prepustenie zhromadenia.66
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Hudobné nápevy jeho spievaných èastí i spôsob prednesu sú zhodné
so spevmi kòaza. Rovnaké kritéria sa vzahujú na jeho hlas a základné
hudobné dispozície.
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Hoci diakonát je nezávislý na túdiu teológie a èasovo nie je vymedzený, u nás trvá spravidla od konca 5. roèníka do konca 6. roèníka
teologického túdia, kým diakon prijme kòazskú vysviacku. Poèas diakonátu prvýkrát spieva v liturgii pred zhromadením veriacich, èo
v mnohých prípadoch prináa pocity trémy a hlasovej neistoty. Neistota
sa najzrete¾nejie prejavuje na neistých intonaèných zaèiatkoch a na tóne
bez dychovej opory, ktorý nie je správne posadený. Meniu trému pri
spievaní majú diakoni, ktorí poèas teologického túdia spievali v schóle
bohoslovcov, a teda majú blií, pozitívnejí vzah k hudbe. U v èase
diakonátu vznikajú niektoré nesprávne vokálne návyky, ktorých sa
budúci kòazi v mnohých prípadoch po celý ivot nezbavia.
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ALMISTI
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Úlohu almistu mala Cirkev oddávna vo ve¾kej úcte. Druhý vatikánsky koncil vrátil slube almistu pôvodný zmysel a dôstojnos; patrí
medzi osobitné liturgické sluby (popri slube akolytu a lektora).67 alm
je integrálnou súèasou liturgie slova a spomedzi omových spevov mu
prináleí taký význam, e spievanie almu sa vyèleòuje od iných hudobných sluieb v omi (kantor, predspevák).
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Tréma

GH

almista má spieva spev medzi èítaniami z ambony alebo z iného
vhodného miesta. 68 U nás sa tento predpis v praxi takmer neuskutoèòuje. Vo väèine kostolov niet osobitného speváka, ktorý by vykonával
úlohu almistu, preto alm spieva a zároveò na organe sprevádza sám
organista. V kostoloch, kde sú almisti a spievajú od ambony (a nie
z chóru, ako je ete stále zvykom), zisujeme väèiu sústredenos veriacich na prednáaný alm a hlbie vniknutie do jeho obsahu. Z výpovedí
bených úèastníkov liturgie vyplýva, e zhromadenie ve¾mi pozitívne
prijíma tento spôsob prednáania almu, keï sa do vnímania slov a
hudby zapája aj vizuálna zloka.

CO

K vykonávaniu úlohy almistu prekáajú niekedy psychické indispozície: jednotlivec má spieva pred celým zhromadením, èo môe by
pri nede¾nej bohoslube nieko¾ko stoviek ¾udí. Zábrany a tréma, ktoré
spolu s tým prichádzajú, nedovo¾ujú spieva sólovo. Dobrými almistami sa stávajú najmä skúsení èlenovia chrámového spevokolu, ktorí sú
osvedèení v spevokole aj ako sóloví speváci. Pri tréme svoju rolu zohráva aj poèet divákov. Je prirodzené, e ten, kto vystupuje sám, je
nervóznejí, ne ten, kto vystupuje v skupine. Spevák sa cíti lepie, keï
spieva medzi ostatnými v spevokole. Príèina je v tzv. difúzii úèinku:
efekt obecenstva sa nesústredí na jedného èloveka, ale rozdelí sa na
vetkých úèinkujúcich.69
Výber almových nápevov a ich hudobného spracovania

alm medzi èítaniami sa najèastejie spieva ako striedavý spev 
responzóriovým spôsobom: almista najprv predspieva responzórium, ktoré veriaci zopakujú a vkladajú ho medzi sólové vere almu.
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Na Slovensku sa pouíva väèinou niektorý z tradièných ôsmich gregoriánskych tonusov, v menej miere almové nápevy pochádzajúce zo
súèasnej tvorby resp. z 2. polovice 20. storoèia. Viaceré z nich sú vak
u nieko¾ko rokov pozitívne prijímané a veobecne ob¾úbené.

TE

V pokoncilovom období sa poèas rýchleho zavádzania liturgickej reformy
najlepie ujali adaptácie jednoduchých gregoriánskych tonusov do národného
jazyka. Nako¾ko v spoloènosti neboli bezpeèné podmienky pre oficiálnu
novú tvorbu almových nápevov, tradièné gregoriánske sa ve¾mi vili a stali
sa v zásade jediným hudobným rieením pokoncilových medzispevov. A
v 80. rokoch 20. storoèia zaèali zrete¾nejie prenika do liturgie nové nápevy
almov.
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V dodatku lekcionára sa dodnes nachádza pôvodný súbor gregoriánskych
nápevov s esteticky nevyhovujúcim stvárnením organového sprievodu
(obr. 1). Starí organisti  najmä samoukovia  tieto úpravy uprednostòujú
pred novými sprievodmi tých istých nápevov v Liturgickom spevníku II,
ktoré sú jednoduchie, striedmejie, väèinou trojhlasné (obr. 2).

Obr. 1: Organový sprievod k 6. gregoriánskemu tonusu pod¾a Lekcionára I.

Obr. 2: Organový sprievod k 6. gregoriánskemu tonusu pod¾a Liturgického spevníka II.
(Slová almu uvádzame pre väèiu názornos rovnaké ako v obr. 1, hoci v LS II sa
v spojení so 6. tonusom nenachádzajú.)
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Preferovanie gregoriánskych nápevov pred novou tvorbou je charakteristické
pre stariu generácia kòazov, kantorov a organistov. Ak organista navye
zúil výber ôsmich tonusov na jeden èi dva (6. tonus vïaka svojej jednoduchosti patrí medzi najèastejie), ktoré pouíva pri vetkých omiach po celé
roky, je prirodzené, e veriaci majú dotyèný nápev nato¾ko vitý, e sú na
òom sluchovo závislí. Pri mylienke na alm medzi èítaniami sa im tento
nápev u v mysli automaticky vynára. Takúto prax, kde sa nápevy almov
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takmer vôbec nemenia, vidíme hlavne v meních kostoloch na vidieku.
Je zaujímavé, e túto hudbu veriaci nepokladajú ani po celých desaroèiach
za opoèúvanú alebo opotrebovanú, je silno podvedome spojená so almom v ich kostole. Tento zvyk je obyèajne ve¾mi silný a akýko¾vek
vysoko kolený cirkevný hudobník pri pokusoch o zavedenie nových nápevov narazí na odpor. Odborné argumenty väèinou nepomôu.

GH

Prednáanie almu má navodi charakter rozjímania. Tento priestor
má by pre veriacich èasom na reflexiu mylienok poèutých v èítaní,
preto treba výber a prípravu almov starostlivo a dôkladne pripravi.70
Správne zvládnutie pecifickej interpretácie spievania almov si
vyaduje hlbie preniknú do almovej problematiky aj po poetickej a
teologickej stránke. almista má vedie spieva almy a predovetkým
má ma dobrý prednes a výslovnos. Keïe je mnoho rôznych nápevov,
na ktoré sa dajú vere almov (zvlá ete nezhudobnené almy na
vedné dni) adaptova, almista má by schopný nielen dobre spieva
alm, ale aj zvoli si vhodný nápev, ktorý zdôrazní poadovaný výraz
medzispevu.71
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Pozitívne úèinky vhodného hudobno-výrazového stvárnenia
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Vhodný hudobný výraz podporujúci textovú zloku spolu utvára novú
hodnotu, ktorá lepie plní svoj liturgický zmysel. Nesprávnu prax, ktorá
je na Slovensku ve¾mi rozírená, predstavuje takmer ablónovité pouívanie jedného - dvoch gregoriánskych nápevov na text akéhoko¾vek
almu. Ochudobòuje to predovetkým o charakteristický hudobný výraz,
ktorý odliuje náladu almu (alospev, chválospev, vïakyvzdanie...).
Charakter hudobného stvárnenia sa nevyhnutne podie¾a na celkovom
psychologickom úèinku spievaného almu. Zostavovate¾ Liturgického
spevníka II odliuje hudobnú náladu kadého gregoriánskeho tonusu a
v tomto duchu pripisuje nápevom charakter liturgických období a výrazových okruhov.72
Forma prednesu almu

Samotnú formu prednesu responzóriového almu má almista spravidla nato¾ko vitú, e v praxi mu postaèia slová, pod ktoré má pod¾a
zvoleného nápevu dopísané znaèky pre zmeny v intonácii. V Liturgickom spevníku II je znotovaný iba prvý ver almu. Spevák ovláda
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melodický model almového nápevu naspamä, notový zápis nepotrebuje.73 Skúsení almisti s nieko¾koroènou praxou poznajú v priemere
25 almových nápevov, ktoré vedia pohotovo spieva na prísluný text.

KANTORI, PREDSPEVÁCI

GH

K spoloènému spevu sú pozvaní vetci úèastníci liturgie, celé
zhromadenie teda koná istým spôsobom aj hudobnú slubu. Niektorí
èlenovia spoloèenstva majú vak peciálne nadanie, ktoré môu uplatni
pri výbere, organizovaní hudby v liturgii a pri vedení spevu zhromadenia. Úloha kantora a predspeváka urèujú Veobecné smernice Rímskeho misála a nijako ju nevyèleòujú spomedzi liturgickej úlohy Boieho
¾udu; povahou svojej sluby kantor patrí do zhromadenia veriacich.
Medzi hudobnými slubami má kantor dôleité postavenie. Je mu zverená k¾úèová úloha nielen pri výbere spevov zhromadenia, ale celej
hudobnej zloky liturgie.
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Hoci prax vo väèine naich kostolov je iná, úlohu kantora treba odliova od
almistu, ktorý má spieva responzóriový alm (prípadne alm na prijímanie), hoci v prípade, e niet almistu, jeho úloha pripadá kantorovi. Èasto
sú tieto dve liturgické sluby spojené v jednej osobe bez vánejieho dôvodu.
Rozdelenie jednotlivých úloh medzi viac osôb... je znakom bohatej èinnej
úèasti veriacich na liturgii. 74 Ak je dostatok vhodných spolupracovníkov, nie
je vhodné, aby jedna osoba vykonávala naraz úlohu kantora, almistu i organistu.

Hudobné poiadavky na kantora

CO

Kantor, predspevák a almista, ako sóloví speváci majú spåòa poiadavku prirodzeného zdravého hlasu so zrete¾nou výslovnosou a
schopnosou správne intonova predpísané spevy.75 Hlasový prejav chrámového speváka nie je totoný so kolenými spevákmi, zvlá techniky
operného spevu a vibráto pôsobia pri spievaní liturgických textov
neprirodzene, a ruivo. Operné, ale ani folklórne techniky spevu do
chrámovej hudby nepatria. Hlas kantora a predspeváka má by predovetkým prirodzený, pritom vak dychovo opretý a intonaène istý.
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Úloha cirkevného hudobníka sa najlogickejím a najdôstojnejím
spôsobom vyèerpáva vtedy, keï vedie a napomáha k plnej a uvedomelej
úèasti celého zhromadenia veriacich na liturgii, ktorí sa majú a chcú
svojimi modlitbami, spevmi a gestami vyjadri Bohu a pred Bohom. 76
Prvoradou úlohou kantora je vies akýko¾vek organizovaný spev zhromadenia. V naich podmienkach vdy zaèína a vedie spev v rámci
spoloèných spevov zhromadenia (Sanktus, Modlitba Pána, Krédo,
duchovné piesne) alebo striedavých spevov s predspevákom (Kyrie,
spev pred evanjeliom, modlitba veriacich, Agnus).77 Sluba kantora je
potrebná a uitoèná, hlavne v sláveniach, kde neúèinkuje chrámový spevokol. Èasté sú aj prípady meních farností alebo filiálok, kde najmä vo
vedných dòoch niet organistu. Vtedy celá hudobná zloka spoèíva na
kantorovi. Vo vedomí ¾udí ako pozostatok z minulosti stále dominuje
organista ako hlavný zodpovedný za hudbu v omi. Je správne, ak sa
s rastúcimi monosami personálne oddeli tieto dve sluby zavedie aj
veobecné vedomie o úlohe kantora ako o úlohe dôleitejej a prvoradej.
Cirkev vdy kládla dôraz na spev, ktorý v liturgii vdy môe existova
aj bez intrumentálnej hudby, nie naopak.
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Okrem toho, e kantor kvalifikovane vedie spev zhromadenia, tie
uèí a uvádza do praxe nové spevy.78 Pri výbere spevov k omi prihliada na aktuálne zloenie úèastníkov liturgie, vekové skupiny, hudobnovkusovú orientáciu v rámci dostupných ánrov liturgickej hudby.
V opaènom prípade nie sú zriedkavosou rôzne formy neúèasti veriacich na speve. Kantor pri svojej práci pamätá na to, e niektorí z prítomných veriacich z akéhoko¾vek dôvodu spieva nebudú alebo nemôu.
Kantori èasto rozliènými vhodnými spôsobmi podnecujú spev celého
zhromadenia. Veriaci sa aktívne zapájajú a radi sa uèia nové spevy, ak
ich vedie schopný hudobník s citlivým prístupom.
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Zvlá opatrne by mal kantor kona pri verbálnom zasahovaní do liturgie
(napr. ak má ohlási, èo sa bude spieva). Mal by to robi tak, aby neruil
v èase spoloènej modlitby. Uvedenia a oznámenia o spievanej hudbe (hlavne
pred omou) majú by struèné a treba sa pri nich vyvarova homiletickému
týlu.

Vybera skutoène vhodné spevy a hudbu pre konkrétne liturgické
slávenie je najzodpovednejou povinnosou kantora. Pri výbere sa
prihliada nielen na zloenie úèastníkov liturgie (niektorí kantori sa a
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prehnane podkladajú nízkemu hudobnému vkusu veriacich), ale aj na
súbor liturgických predpisov, ktoré sa viau na výber hudby v liturgii.
Dobrí kantori, èi u kolení alebo samoukovia, poznajú aspoò základné
dokumenty o danej problematike a riadia sa nimi. Tam, kde kantor nemá
ani základné vedomosti o povahe a zmysle jednotlivých liturgických
úkonov a príslunej hudby, si nachádza miesto nízka liturgická i hudobná kultúra. V naich podmienkach ete stále  ako pozostatok z minulosti
 väèina kantorov nevyhovuje poiadavkám obnovenej liturgie, predovetkým poiadavke dobrého poznania liturgie, vhodného výberu hudby
a flexibility práce poèas samotnej ome.

CHRÁMOVÉ SPEVOKOLY
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V minulosti bol liturgický spev väèinou záleitosou kléru, ¾ud sa zúèastòoval na omi predovetkým spievaním duchovných piesní. Zásluhou
pokoncilovej liturgickej reformy v 2. polovici 20. storoèia sa nadviazalo na
pôvodnú tradíciu zborov a na ich pôvodnú úlohu v omi. Zbor je súèasou
zhromadenia veriacich. Pojem schóly, zloenej z výluène muských hlasov,
ktorá vdy bola viac záleitosou kòazských seminárov a kléru, i pojem
zboru spevákov (chorus cantorum), interpretujúceho viachlasnú duchovnú
hudbu minulých storoèí, sa v dnenej liturgickej praxi pouíva vo veobecnom výraze chrámový spevokol.

Súèasné chrámové zoskupenia zväèa postihujú iroký ánrový a
týlový repertoár duchovnej a liturgickej hudby, slúia rôznemu zloeniu úèastníkov liturgie a svoje pôsobenie prispôsobujú potrebám rôznych foriem liturgického slávenia. Vzh¾adom na túto rôznorodos
a iroké uplatnenie pouívame veobecnejí pojem chrámový spevokol
namiesto pojmu zbor, ktorý asociuje skôr viachlasné zoskupenie.

CO

Nevieme, ko¾ko chrámových spevokolov na Slovensku pôsobí. Ich
existencia vyplýva na niektorých miestach z nieko¾kodesaroènej tradície, ve¾a spevokolov vzniklo po Koncile, ktorý k tomu miestne cirkvi
priamo vyzýva. Spevokoly, ktoré sa venujú klasickej viachlasnej tvorbe
vznikajú v súèasnosti z podnetu ambicióznych veriacich mladých ¾udí
s hudobným vzdelaním. Takmer v kadej farnosti pôsobí hudobné teleso, èi u je to detský, mládenícky spevokol alebo klasický mieaný zbor.
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Spevokol ako spoloèenstvo. Otázky motivácie
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Pod¾a vyjadrení spevákov hlavnou motiváciou príchodu do spevokolu
sú okrem vzahu k duchovnej hudbe aj spoloèenské dôvody. Spevokol
plní aj dôleitú spoloèenskú úlohu: spája ¾udí tej istej viery, ktorí radi
spievajú, a tak zoskupenie vytvára nové, nièím nezamenite¾né duchovné
hodnoty nielen pre samotných spevákov, ale cez ich pôsobenie aj pre
ostatných úèastníkov liturgie. Ve¾a èlenov spevokolov, zvlá mladých,
sa priznalo, e prvou pohnútkou ich vstupu do kolektívu boli priatelia,
stretnutia s nimi, spoloèenstvo. A neskôr prichádza formovanie ich
liturgického a hudobného vedomia, aby èo najlepie mohli kona svoju
úlohu v spevokole.79
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Zo sociologického poh¾adu spevokol je skupina, v ktorej sa prejavujú charakteristické interpersonálne vzahy a väzby: pozície, rola vedúceho, radových èlenov, osobitná pozícia sólistov, komunikácia v skupine, vodcovstvo. Negatívny prvok vnáajú prehnané hudobné ambície,
u niektorých hudobníkov a spevákov nezdravé sebapresadzovanie, èi
dokonca boj s konkurenciou na liturgickej pôde. Chrámové spevokoly
konajú skutoènú liturgickú slubu, preto im Cirkev ukladá, aby svoju
úlohu plnili s úprimnou nábonosou a náleito. Sú na prvom mieste
spoloèenstvami veriacich, a potom hudobnými zoskupeniami. Tento
poh¾ad niekedy absentuje zvlá v mládeníckych skupinách, ktoré hrajú
a spievajú pri bohoslubách.
Výstine o tom hovorí èeský hudobný pedagóg a skladate¾ Pavel Jurkoviè:
Duchovní hudba by mìla pøispívat k hlubímu proívání meního nebo
jiného církevního obøadu. ...Pynì nadmutá prsa sólisty èasto odvádìjí vìøící
od duchovního proívání obøadu: poslouchají s libostí èi nelibostí zpìváka
a pøestanou vnímat mení obøad. Pokoru a proitek eviduje i koncertní
posluchaè, tím spíe vìøící v kostele. I slovo vroucnost je dnes málem
neznámé.

CO

V súvislosti s motiváciou èlenov spevokolu je zrejmé, e väèina spája svoje pôsobenie v zbore s pocitom záitku zo spoloèného spievania,
z dobrej hudby. Rados z monosti prispie svojím hlasom do spoloèného spevu je dôvodom, preèo sa èasto teia na ïaliu skúku spevokolu.
Ukazuje sa, e ve¾mi dôleitá je pri tomto záitku miera stotonenia sa
s interpretovaným obsahom, po stránke náboenského vedomia (osobnej
spirituality) i hudobného vkusu: u kresana sa tento umelecký záitok
ete stupòuje, ak spieva hudbu a text, s ktorými sa hudobne stotoòuje. 80
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Funkcia spevokolu v liturgii
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Spevokol ako hudobne vyspelejia súèas zhromadenia sa má stara o to,
aby presne vykonával èasti jemu vlastné pod¾a rozlièných druhov spevov a
podporoval aktívnu úèas veriacich na speve. Poslanie chrámového spevokolu je konkretizované vo Veobecných smerniciach Rímskeho misála tak,
ako ho znovu vyzdvihol Druhý vatikánsky koncil a aké mal u v èase prvých
kresanov. Úlohy spevokolu v omi vyplývajú z princípov úèasti vetkých
veriacich na liturgii; zbor je èasou zhromadenia a po stránke liturgickej
neplní osobitnú liturgickú slubu.

GH

Úlohy chrámového spevokolu sú silno späté s hudobnými úlohami zhromadenia. Spevokol slúi na väèiu dokonalos spoloèného spevu zhromadenia
a na obohatenie liturgie nároènejou hudbou, ktorú ostatný ¾ud nedokáe
interpretova. Zbor pritom nespieva sám pre seba, prednáa slová a
mylienky na rozjímanie pre vetkých. V tomto zmysle ¾ud nikdy nie je
vynechaný z úèasti na tomto speve. Aktívna úèas zhromadenia neznamená
len samotné spievanie, ako sa to èasto nesprávne chápe, ale rovnako dôleité
je naèúvanie, otvorenie mysle a sústredené prijímanie predkladaných
mylienok. Úèinkovanie spevokolu má zmysel len za predpokladu mylienkovej a duchovne spoluúèasti celého zhromadenia veriacich. 81
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V premenlivých èiastkach ome zbor spieva kompozície na liturgické texty, ktoré sa v priebehu liturgického roka menia, teda ktorú treba
natudova pre konkrétnu liturgiu alebo liturgické obdobie. Ide o vlastné spevy na slávnosti a osobitné príleitosti, kde zohráva spevokol
dôleitú úlohu.82
Okrem toho zbor spieva v mene celého zhromadenia hudobne
nároènejie spevy: gregoriánsky chorál, spevy z pokladu duchovnej
hudby minulosti i súèasnú artificiálnu duchovnú hudbu, vhodnú pre
liturgické pouitie. Tento repertoár je technicky nároènejí v porovnaní
s monosami zhromadenia, preto spevokol ako zástupca a súèas ¾udu
spieva tieto kompozície sám.

CO

Keïe spevokol je súèasou zhromadenia, prirodzene spoluúèinkuje v spoloèných spevoch celého zhromadenia. Svojím dokonalejím
hudobným výkonom dodáva istotu pri jednohlasnom speve ostatným
veriacim, podnecuje ich úèas. Príkladný jednohlasný spev zboru sa
mimoriadne osvedèuje pri upadajúcej spievanosti zhromadenia.83 Spevokol tie prípadne hudobne obohacuje spev zhromadenia ïalími
hlasmi alebo nadhlasmi, èím navodí pocit väèej slávnostnosti.
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Chrámový spevokol ve¾mi úèinne pomáha nielen pri spievaní spoloèných spevov zhromadenia, ale aj pri zavádzaní nových spevov pre ¾ud.
Vopred ich natuduje a podporuje spev ostatných správnou interpretáciou v omi.
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Problematika miery úèasti spevokolu
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Pozitívny rozvoj hudobného ivota nastáva tam, kde kòaz - správca
farnosti formuje liturgické vedomie spevokolu, aby spevokol necítil
svoju úlohu iba ako hudobnú vsuvku v niektorej èasti ome, ale aby
spieval celú omu a aktívne sa na nej podie¾al po stránke hudobnej
i duchovnej. Neraz vak aj samotní speváci pokladajú za úèinkovanie
zboru len odspievanie si svojho. Na ostatných hudobných èiastkach
v omi sa nepodie¾ajú, ponechávajú ich kantorovi a organistovi. Je
prínosom pre celé zhromadenie, ak spevokol nepríde na bohoslubu iba
s cie¾om zaspieva len jednu - dve svoje skladby, ale aby spieval poèas
celej ome, teda aj spevy zhromadenia. So zborom sa poèíta ako s riadnou súèasou kadého farského spoloèenstva. Zbor nemá by len nezvyèajnou výnimkou, nemajú to by len hostia, ktorí odkia¾si prídu
úèinkova poèas ome.84 Väèia èas strednej a starej generácie vak
pokladá za ideálny podiel spevokolu na omi ten, keï spieva iba nieko¾ko svojich hudobných vsuviek, kedy si ostatní nemôu zaspieva.
V tomto zmysle je u nich úèinkovanie spevokolu iba trpené.
Úèinky pôsobenia chrámového spevokolu v omi

V èom vidia úlohu a zmysel pôsobenia spevokolov samotní ich èlenovia, speváci? Vyjadrenia citované z ich písomných výpovedí:
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 nacvièuje a spieva nároènejie spevy
 oivuje bohoslubu, vnáa kúsok umeleckosti; pre zhromadených je estetickým obohatením
 oma pôsobí slávnostnejie, vzbudzuje dôstojnú atmosféru, povznáa ducha
 umocòuje posvätnos, je nenahradite¾ný pri ve¾kých slávnostiach
 má doplnkový význam: spestruje, zabraòuje stereotypu
 zvyuje celkovú úroveò spevu zhromadenia
 aktívnejie zapája veriacich do spoloèných spevov
 zavádza nové spevy, uèí správne spieva celé zhromadenie
 je svedectvom viery zo strany speváka
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 je istou formou apotolátu, priahuje ¾udí do kostola (mláde)
 mládenícky spevokol sprístupòuje liturgiu mladým ¾uïom
 deti v detskom spevokole majú monos sa takto aktívne zapája
do ome
 spev, nech je akýko¾vek, je na slávu Boha
 vnáa mladého ducha do ome
 speváci sa teia na spievanie v zbore

GH

V prípade nevydarenej interpretácie spevokol pôsobí rozpty¾ujúco;
veriacich s vyím estetickým cítením taký spev pohoruje. U spevokolov zloených z detí alebo mládee je niekedy problémovým javom
nedostatoèná disciplína, prípadne vyruovanie, ktoré sa prenáa na
horie sústredenie sa ostatných pri bohoslube.
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V èom vidia zmysel osobitnej skupiny spevákov ostatní veriaci?
Väèina bených úèastníkov liturgie - hudobných laikov sa zhoduje
v tom, e úèinkovanie spevokolu je ve¾mi pekné a vhodné najmä na
väèie sviatky a zvlátne príleitosti. Úèinok zborového spevu (bez
oh¾adu na to, èi ide o viachlasný mieaný zbor alebo mládenícku skupinu) oznaèujú ako slávnostnos, väèia posvätnos ome, oivenie, skrálenie a pod. Veriaci, ktorí sú muzikálnejí a väèinou majú
aspoò základné hudobné vzdelanie, oznaèujú prínos úèinkovania klasického zboru ako umelecky hodnotnejiu omu. Uvedieme tu nieko¾ko
citácií z najèastejích postojov bených úèastníkov liturgie k otázke
úèinkovania spevokolu a jeho úloh v bohoslube:
Úèinkovanie chrámového spevokolu sa mi páèi. Dodáva omi vzneenejí
výraz, ale aj ostatní veriaci by mali ma urèitý priestor na spievanie. (ena,
59 r., vzdelanie: S)
Chrámový spevokol sa mi páèi, ale je to slávnostnejie a peknejie, keï sa
zapája celý kostol. (ena, 67 r., vzdelanie: Z)
Páèia sa mi aj spevokoly alebo mládenícke skupiny, pokia¾ nie sú príli
hluèné. (ena, 55 r., vzdelanie: S)
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Páèi sa mi chrámový spevokol. Ale pri sv. omi ma ve¾mi ruí hudba
s prvkami hardrocku (tvrdá gitara) a ak hudba prehluuje text piesne. (ena,
32 r., vzdelanie: V)
Som za, ale nie som za jeho úèinkovanie poèas celej sv. ome. Platí to aj pre
mládenícke ome. (mu, 63 r., vzdelanie: V)
Je celkom pekný, ale nedá sa doòho zapoji. (dievèa, 14 r.)
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Chrámový spevokol robí liturgický obrad bohatím. Jeho úèinkovanie je
treba pouíva obmedzene. Zvádza k pasivite. (ena, 70 r., vzdelanie: Z)
Niekedy to preháòajú s tou ich latinou, ale ináè som s ním spokojný. (mu,
28 r., S)

TE

Páèi sa mi, myslím, e ozvlátòuje a esteticky dotvára kvalitu bohosluieb.
Viac piesní by som chcela, aby spieval v slovenèine, lebo latinèina je màtvy
jazyk a nikto jej nerozumie. (ena, 24 r., vzdelanie: S)
Ak sú dobre nacvièené viachlasné skladby, je to pôitok, najmä s mladými
na väèie sviatky. (ena, 69 r., vzdelanie: Z)

GH

Urèite ve¾mi pozitívny. Zvyuje úroveò obradu èi samostatnými skladbami,
alebo pomáha i vies veriacich v speve intonaène i rytmicky. Bezpochyby
napomáha k vyiemu hudobnému vedomiu ¾udí, niekedy a neuverite¾ne
pohotovo reagujú na novoty. (ena, 45 r., vzdelanie: S)
Vies ¾udí a pomáha osvojova si základné nápevy. Zároveò ís nad tento
rámec: obohacova liturgiu nároènejími skladbami urèenými len pre zbor.
(mu, 22 r., vzdelanie: S)
Rada ho poèúvam, len koda, e ho tak málo máme monos poèu. Chýbajú mladí ¾udia. (ena, 75 r., vzdelanie: S)
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Rada poèúvam, som unesená spevokolom. Aspoò jedna oma by mohla by
vyhradená, aby spieval spevokol. Rados, ktorú si kresan odnáa, sa nedá
vysvetli. (ena, 59 r., vzdelanie: Z)

Príèiny odmietania spevokolu zo strany niektorých vrstiev veriacich

CO

V postojoch k mládeníckym zoskupeniam, ktoré spievajú nové
duchovné piesne, sa staria generácia rozde¾uje na dva prúdy. Jedna
vrstva mladým fandí, podporuje ich a kladne hodnotí ich túbu
prispie svojou hudbou v rámci liturgie. Druhá vrstva hudbu mladých
odmieta a kritizuje. Zdá sa, e tu ide o rozdielny postoj voèi novotám
vôbec. Èas starej generácie sa obáva, e im mladí speváci a hudobníci
zoberú stále viac priestoru v omi, a nebudú si môc zaspieva
tradièné piesne (JKS). Rovnaký postoj má táto skupina ¾udí aj ku klasickej viachlasnej hudbe interpretovanej chrámovým zborom. Pod¾a
toho je zrejmé, e ich kritika nestojí na základoch hodnotenia novej
duchovnej piesne pod¾a nejakých umeleckých kritérií. Najèastejie
mladým vyèítajú silnú intenzitu zvuku a zvukovú drsnos elektrických nástrojov, zvlá gitár.
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zborový / skupinový / sólový
jednohlasný / viachlasný
spev a capella / s nástrojovým sprievodom
pod¾a esteticko-vkusovej potreby zhromadenia, jednotlivých jeho vrstiev i pod¾a poiadaviek liturgie spevokoly interpretujú
spevy od gregoriánskeho chorálu a po piesne súèasných autorov
vrátane folkového alebo rockového ánru.85
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Náplòou úèinkovania spevokolu v dnenej bohoslube je spev rôzneho druhu:
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Èlenovia spevokolu (najmä mláde) sa radi ujímajú rôznych hudobných úloh
v liturgii: Cítia sa funkène uitoèní, viac si zaspievajú a ich úloha nevyluèuje úèas ostatnej èasti zhromadenia. Je to pre nich jednoduchá základòa, ku
ktorej potom priberajú ïalie spevy pod¾a vo¾nejieho výberu - duchovné
piesne a skladby rozlièných týlov, ktoré sami chcú spieva.86
Umiestnenie spevokolu v chráme
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Dlho diskutovanou je problematika umiestnenia spevokolu v chráme. Základnou podmienkou správneho umiestnenia zostáva, e èlen
spevokolu má ma zabezpeèenú plnú úèas na omi, teda aj sviatostnú.
Zároveò má umiestnenie spevokolu zodpoveda tomu, e hudobné
teleso je súèasou zhromadenia veriacich. V súèasnosti jestvujú tendencie, ktoré sa znova prikláòajú k umiestneniu spevokolu bliie k oltáru.
Ak chrámový spevokol spieva v blízkosti oltára alebo naboku v chrámovej lodi, má to viaceré pozitívne dôsledky èi u na pozornos a plniu
percepciu hudby celým zhromadením, alebo plnie preívanie liturgie
samotnými spevákmi.87
Typické rozdelenie chrámových spevokolov
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Okrem schól, ktoré sa v kòazských seminároch tradiène pecializujú
na pestovanie gregoriánskeho chorálu, existujú rôzne typy chrámových
speváckych zdruení pri väèích i meních kostoloch. Na rozdiel od
koncertnej praxe tieto zoskupenia nerozliujeme pod¾a ve¾kosti alebo
zloenia hlasov, ale èastejie pod¾a veku a hudobného ánru, ktorému sa
dominantne venujú. Pritom môeme sledova priamy súvis medzi
vekom a preferenciou jednotlivých ánrov duchovnej hudby; s vekom
a meniacim sa hudobným vkusom sa mení aj záujem o pôsobenie v danom type spevokolu.
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Detské spevokoly

Mládenícke spevokoly
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 pozostávajú z detí vo veku pribline 6 - 15 rokov
 repertoár tvoria väèinou piesne textovo primerané detskému chápaniu liturgie a náboenských právd; prísne diatonická, ¾ahko
spievate¾ná melodika v rozsahu c1 - h1, harmónia vyuívajúca základné harmonické funkcie v rámci väèinou durovej tóniny
 súèasou repertoáru by mali by aj niektoré stabilné omové spevy z tzv. detských zostáv, ktoré ponúkajú hudobne rieenie pre
¾ahké zvládnutie demi 88
 spev jednohlasný, väèinou so sprievodom gitary, klávesového
nástroja
 zriedkavo sa vyskytuje aj dvojhlasný spev: s pridaním spodnej
tercie alebo samostatným, èasto odpovedajúcim hlasom.

 pozostávajú z mládee vo veku pribline 15 - 21 rokov 89
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 ich rozmach nastal u nás koncom 60. rokov 20. storoèia v súvislosti s uvo¾nenou spoloèensko-politickou situáciou a zároveò
otvorením sa Cirkvi svetu v zmysle prijímania moderných prvkov. Poèas komunistického reimu bola riziková èinnos mládeníckych spevokolov ve¾kým svedectvom ivej viery
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 repertoár tvorí nová duchovná pieseò (tzv. mládenícka) v celej
svojej týlovej rozmanitosti, po melodickej, harmonickej, rytmickej i výrazovej stránke bohatia ne piesne detského spevokolu;
spevy ordinária z tzv. mládeníckej zostavy90; mláde si niekedy
vytvára vlastné nápevy almov, ktoré zodpovedajú týlu ich spevokolu (zvlá, ak spievajú v omi vlastnú tvorbu), alebo pouívajú medzispevy z LS II; vplyvom tvorby tzv. beatových omí,
spirituálov, gospelsongov, zahranièných beatových piesní, sacro-popu, folkového ánru a spevov z Taizé tu v súèasnosti existuje
iroko rozvinutá kultúra duchovnej hudby,91 ktorá oslovuje mláde,
alebo ktorou mláde vyjadruje svoj vzah Bohu. Tento hudobný
repertoár, ktorý najlepie zodpovedá súèasnému hudobnému vedomiu a vkusu mladých ¾udí, je u nato¾ko iroký, e v rámci neho
môeme diferencova nieko¾ko týlových prúdov; rovnako sa
diferencuje aj poslucháèska základòa.
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 spev jednohlasný, èasto obohatený o prvky striedavého spevu
sólistov alebo skupín; nadhlasy (vytvárané aj spontánne), v hudobne kvalitnejích zoskupeniach je ob¾úbený viachlasný spev
afro-amerických spirituálov a ich slovenských adaptácií.
Tzv. klasické (ve¾ké) spevokoly
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 majú svoju tradíciu v podobe mieaných zborov; väèina farností
sa snaí, aby mala vlastný chrámový spevokol
 ich èlenmi sú väèinou dospelí ¾udia nad 21 r., vekové zloenie
závisí od miestnych podmienok: niekde tvorí zbor prevane staria
generácia, niekde stredná alebo mladia, alebo rôzne vekové kategórie spolu, mui aj eny
 repertoár tvoria antifóny, hymny, spevy omového ordinária, piesne, liturgické spevy pre zvlátne obrady (spevy Ve¾kého týdòa),
vo ve¾kej miere klasická duchovná hudba jednohlasná alebo
viachlasná, vo vyspelejích zboroch vokálne kompozície pre mieaný zbor z posvätnej hudby minulých storoèí (od renesancie)
 spev jedno- a tvorhlasný (ojedinele i viac), pri zameraní na
viachlasné skladby klasického repertoára je tandardným zoskupením mieaný zbor s hlasovými skupinami soprán, alt, tenor, bas
(celkový ambitus hlasov mieaného zboru sa pohybuje zhruba
v rozmedzí G - f2)
Vedúci chrámových spevokolov

Chrámový spevokol vo väèine naich kostolov zostáva záleitosou amatérskych spevákov. Jeho produkcia si vak vyaduje vedúcu
osobnos s väèím hudobným rozh¾adom a s hudobnými schopnosami
prevyujúcimi beného èlena chrámového spevokolu.92 Stupeò profesionalizácie v naich podmienkach závisí skôr od moností a vhodného
prostredia a podmienok v samotnej farnosti, ne od typu spevokolu.

CO

Úlohou vedúceho spevokolu (umeleckého vedúceho, zbormajstra,
dirigenta) je natudova skladby, vies interpretáciu a zodpoveda za
celkový hudobný výkon telesa. Tento súbor èinností si vyaduje mnoho
èasu a energie, ak má ma dlhodobejie pozitívne výsledky.
Dirigent zboru môe riadi aj spev zhromadenia, ak si to vyaduje spôsob
spievania a ak to pomôe aktívnejej úèasti veriacich na speve. U nás je
dirigovanie celého zhromadenia ve¾mi zriedkavé.
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Skôr, ako sa zaènú nácviky konkrétnych spevov v zbore, vedúci spevokolu spolupracuje pri príprave liturgie s kòazom - celebrantom, prípadne ceremonárom zodpovedným za prípravu liturgie a starostlivo
vyberie vhodné spevy a hudbu. Predpokladom tejto zodpovednej práce
je pozitívny osobný vzah k liturgii a vedomosti o záväzných cirkevných normách a predpisoch, ktoré sa vzahujú na liturgickú hudbu.

GH

Je ve¾kým povzbudením a dobrým príkladom, ak zbormajster svoju
slubu pri bohoslube koná s náleitou pobonosou.93 Táto funkcia
vyaduje okrem hudobných predpokladov aj dôleité osobnostné predpoklady: silnú osobnos, schopnú zdruova ¾udí a spája ich pre
u¾achtilé spoloèné ciele, schopnos zaloi spevokol a riadi ho, nadenie pre túto prácu, zmysel pre taktné jednanie, ivú vieru. A k tomu
vetkému trpezlivos a schopnos riei aj rôzne medzi¾udské problémy, ktoré sa  ako vade inde  vyskytnú aj v chrámových spevokoloch.
Hudobné dispozície chrámových spevákov

Pre náleité zvládnutie hudobno-speváckych výkonov spevákov (a
ete viac to platí pre dirigenta, zbormajstra) môeme vymedzi tieto základné poiadavky ich hudobnosti:
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 tzv. vokálny sluch: kontrola, prípadná korekcia a hodnotenie speváckeho výkonu (vlastného alebo cudzieho)
 èistá intonácia a citlivé vnímanie kvality hlasových funkcií (tvorenia tónu, artikulácie)
 u vedúcich schopnos parciálneho zamerania na vybrané hudobné
detaily a ich korigovanie pri nácvikoch i schopnos syntézy, nadh¾ad pri posudzovaní celkovej kvality interpretácie (vyrovnanos
hlasových skupín, celkový výraz).
Prístupy k interpretaènej úrovni spevokolu

CO

Niekedy poèu z úst niektorých duchovných rôzne ospravedlnenia podpriemernej kvality spevákov a hudobníkov pre dôvody evanjelizaèné a pastoraèné. Dobrá snaha a úmysel mono ospravedlòujú jednotlivých spevákov
(napr. detského èi mládeníckeho spevokolu)  spievajú tak dobre ako
vedia, nie vak vedúceho spevokolu a kòaza, ktorí sú za ich hudobný výkon
zodpovední a mnohokrát má kvalita ich práce znaèné rezervy. Pri
správnom prístupe im nemá by ¾ahostajné, aká interpretaèná úroveò sa predkladá liturgickému zhromadeniu. Koncil pripustil do chrámu nové formy
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hudby pod podmienkou, e hudobné stvárnenie bude dôstojné, posvätné.94
Kadý (kòaz, kantor, vedúci spevokolu) pod¾a svojej funkcie napokon nesie
zodpovednos aj za duchovný úitok veriacich z predkladanej hudby. Ve¾ká
túba a oduevnenie spieva v chrámovom spevokole nepostaèuje, ak jedinec
nie je vybavený aspoò základnými hudobnými schopnosami.

TE

Vplyv pôsobenia spevokolu na hudobné vedomie úèastníkov liturgie

PY
RI

GH

Chrámové spevokoly akéhoko¾vek typu, ak úèinkujú v omi pravidelne, majú silný vplyv na formovanie hudobného vedomia ostatných
zhromadených. Prostredníctvom hudobnej pamäti a viacnásobného
opakovania (alebo opakovaného poèúvania) si veriaci aktívne èi pasívne osvojujú hudobné skladby rôznych ánrov a týlov, v závislosti od
typu spevokolu. Hudobná skúsenos, ktorú týmto ukladaním do pamäti podvedome nadobúdajú, formuje ich hudobné vedomie a upevòuje
ich vkusové postoje. Spevokol sa v podstatnej miere podie¾a na vytváraní a rozvoji hudobného vkusu. Výsledky súèasných prieskumov
dokladajú, e v prípade, ak sa veriaci hodnotovo nestotoòujú s predkladanou hudbou, jej týlom èi kvalitou, hudobne vyspelejí jednotlivci
prestanú navtevova danú bohoslubu (tam, kde je viac omí) a zaènú
chodi na takú, kde im hudobná zloka vyhovuje.

CHRÁMOVÍ HUDOBNÍCI

CO

Chrámovým hudobníkom - intrumentalistom nevenujú liturgické
smernice takú pozornos ako spevákom. Spev je na rozdiel od intrumentálnej hudby integrálnou súèasou liturgie, preto má väèiu dôleitos. Jediná konkrétna zmienka o hudobníkoch v Rímskom misáli je,
e èo sa hovorí o zbore spevákov, platí podobne aj o ostatných hudobníkoch, najmä vak o organistovi.95
pecifickos hudobného vedomia chrámových hudobníkov

Chrámoví hudobníci a speváci sa odliujú od ostatných úèastníkov
liturgie pecifickým vnímaním hudby, ktorého úroveò je determinovaná
individuálnymi hudobnými skúsenosami a celkovou muzikálnosou.
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pecifickos ich vnímania spoèíva v troch rozmeroch:
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1. odliný stupeò percepcie predvádzanej hudby: chrámový hudobník
má liturgickú skladbu vitú po stránke hudobného obsahu viac ne ostatní, ktorí len spievajú. Dobrý hudobník vníma intonaèné odchýlkyv speve
zhromadenia, dôkladnejou artikuláciou vie napomôc zhromadeniu,
aby správne cítilo rytmus a pod.
2. prítomnos trukturálnej analýzy nacvièovanej hudby: pri individuálnom cvièení novej skladby si hudobník (spevák) kompozíciu najskôr preèíta,prípadne analyzuje, pretuduje hudobné gradácie, vrcholy,
oboznamuje sa s technickými detailmi, ktoré musí vycvièi, premyslí si
registráciu - teda skôr, ne skladbu prvýkrát uvedie v omi, musí ju dobre
pozna po stránke formovej, harmonickej i sónickej. Tento rozmer bený
úèastník liturgie nepozná, hudbu vníma u ako integrálnu súèas
duchovného obsahu ome, obvykle ju neanalyzuje.
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3. odliný druh vnímania liturgického obsahu poèas interpretácie:
znamená zloitú otázku preívania náboenského obsahu interpretovanej skladby. Èas chrámových hudobníkov má problémy so sústredením sa na omu v èastiach, kde úèinkujú. Preto veriaci hudobník, ak sa
musí koncentrova predovetkým na èisto hudobnú stránku skladby,
interpretuje hudbu s istou duchovnou úèasou, so vzbudeným úmyslom ma aj duchovný podiel na úèinku hudby, ktorú predvádza. Sústredenie sa na plné preívanie liturgie poèas hudobno-interpretaèného
výkonu organistu je zatia¾ zrejme nepreskúmanou problematikou.
Organista

CO

Organista je najèastejím chrámovým hudobníkom. Súvisí to s tradièným výsadným postavením organa v liturgickom ivote Cirkvi.96
Prvoradou úlohou organistu je sprevádza spoloèný spev. Zvuk organa
psychicky podnecuje k spevu, u¾ahèuje úèas na speve, akusticky spája
hlasy mnostva jednotlivcov, a tak prehlbuje pocit spoloèenstva.97 Organista tie sprevádza sólový spev predspeváka, almistu alebo iného
sólistu v duchovných kompozíciách. Nikdy nesprevádza spevy kòaza
a diakona.97 Okrem funkcie sprevádzania spevu sa smie pouíva organ
aj samostatne na èisto intrumentálnu hudbu na týchto miestach: vstup,
príprava obetných darov, prijímanie, záver ome.99 Organista sa tu uplatòuje zvyèajne improvizáciou alebo interpretáciou kratích kompozícií
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organovej literatúry, alebo keï spevy vo¾nejieho výberu pripravuje
organovou predohrou, prípadne ukonèuje dohrou.
Hudobné vzdelanie organistov
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Pre vetkých intrumentalistov, ktorí hrajú poèas bohosluby platí,
e majú nielen ovláda hru na svojom hudobnom nástroji, ale mali by
hlboko pozna ducha posvätnej liturgie, ...posvätné slávenie sprevádza pod¾a pravej povahy jeho èastí a podporova samotnú úèas veriacich.100 S tým úzko súvisí vzdelanie organistov. Na Slovensku prevláda
vedomie, e organistami sú zväèa dôchodcovia, hudobní samoukovia,
ktorí hrajú nezitne, bez akýchko¾vek nárokov, èo sa odráa aj na
moných oèakávaniach umeleckej úrovne ich interpretácie.

Obr. 3: Hudobné vzdelanie organistov na Slovensku (1992).

Prieskum ukázal, e toto vedomie nie je celkom presné. Pod¾a súèasného stavu hudobného vzdelania organistov (obr. 3) na Slovensku prevláda základné hudobné vzdelanie (ZU, v minulosti ¼U), ktorému
zodpovedá 35% organistov.

CO

Druhou najpoèetnejou skupinou sú samoukovia. Nemajú hudobné
vzdelanie, väèina z nich vak zvláda èítanie jednoduchého notového
zápisu organového partu v dvoch osnovách, niektorí majú snahu natudova si základy hudobnej teórie. Vyhovujú im charakteristické harmonické postupy kancionálových piesní (M. Schneider-Trnavský), ktoré
majú hlboko vité a èasto ich hrajú spamäti. Samoukovia, ktorých je
v celoslovenskom meradle a 26 % zo vetkých organistov, sú najväèími zástancami piesní JKS, èasto iný druh hudby v omi vôbec nepraktizujú. Interpretaèné stereotypy u nich znamenajú aj istú formu deformá43
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cie hudobného myslenia a vedomia, èo spôsobuje, e èasto odmietajú iný
týl organového sprievodu (paradoxne aj technicky menej nároèný, prostejí, napr. Liturgický spevník I). Jeho zvládnutie by si od nich vyadovalo neraz ve¾ké úsilie a preto aj po týlovej stránke neprijímajú niè, èo
sa vzïa¾uje ich konzervatívnemu hudobnému sluchu.
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Obr. 4: Hudobné vzdelanie organistov v Bratislavsko-trnavskej a Nitrianskej diecéze.
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Ïalou skupinou sú organisti, ktorí sa uèili hra súkromne (21 %),
väèinou u svojho starieho predchodcu na poste organistu. Záruka kvalitnejej hry je preto minimálna, ich lepie výsledky oproti samoukom
mono pripísa ich vlastnému hudobnému talentu, ktorý ich vedie dopredu. Vyiu úroveò hry dosahujú súkromní iaci hudobných pedagógov
(najèastejie uèite¾ov ZU).

CO

Za nimi so znaèným odstupom nasleduje skupina organistov - konzervatoristov (èi tudentov konzervatória, alebo u pôsobiacich na ZU
alebo v iných profesiách). Títo hudobní profesionáli predstavujú 8 %
z celkového poètu organistov (r. 1992) a sú ve¾kým prínosom pre chrámovú hudbu. V súèasnosti je ich poèet ete väèí vïaka oddeleniam
cirkevnej hudby na konzervatóriách, ktoré kadoroène absolvuje
nieko¾ko kolených cirkevných hudobníkov. Funkciu organistov zastávajú nielen konzervatoristi z oddelenia cirkevnej hudby èi hry na organe.
Stredokolské hudobné vzdelanie veobecne je dostatoènou zárukou
odbornej spôsobilosti pohotovo vykonáva akúko¾vek hudobnú slubu
v liturgii. Organisti - konzervatoristi prostredníctvom výberu a interpretácie umelecky hodnotnejej liturgickej hudby majú prirodzenú snahu
dvíha úroveò hudobného vkusu vo svojej farnosti. Vyaduje si to ve¾a
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energie a trpezlivosti s rôznymi percepènými a interpretaènými návykmi
zhromadenia, zvlá, ak nastupujú na miesto organistu v hudobne zdevastovanom prostredí.

Obr. 5: Hudobné vzdelanie organistov v Banskobystrickej diecéze.
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Od zaèiatku 90. rokov sa pravidelne konajú kurzy pre organistov a
kantorov na Spii (A. Akimjak) a od roku 1996 v Trnave (S. urin,
E. Bugalová), nepravidelne aj na iných miestach. Tento nový prostriedok kolenia a ïalieho vzdelávania amatérskych chrámových hudobníkov sa výrazne zaslúil o skvalitnenie ich èinnosti v mestách i na
vidieku. Z prieskumu vyplýva, e 5 % organistov na Slovensku sú absolventi organových kurzov. Obsahom obyèajne sedemdòových kolení sú
kurz improvizácie (predohry piesní JKS), prednáky z harmónie, liturgiky, organárstva, diskusie. Kadoroèná návtevnos kurzov svedèí o
záujme skvalitnenia hudby èi zo strany kòazov, ktorí posielajú na tieto
kolenia svojich organistov, alebo zo strany samotných hudobníkov.
Viacerí frekventanti kurzov vyjadrili svoje odhodlanie znova prís,
niektorí by uvítali pravidelné kolenia, kde by sa mohli systematickejie
v tejto oblasti vzdeláva.

CO

Meniu skupinu (3 %) tvoria organisti, ktorí sú hudobne kolení
absolvovaním uèite¾ského ústavu. Táto pedagogická intitúcia pripravovala v 1. polovici 20. storoèia adeptov na povolanie uèite¾a, kantora
a organistu v jednej osobe. Jej absolventi, ktorí sú dnes vo vyom
dôchodkovom veku, stále pôsobia ako organisti. Ich hudobné myslenie
je silno poznaèené dobovými estetickými ideálmi M. Schneidra-Trnavského a jeho JKS a len ako prijímajú novoty do liturgie. Zväèa
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odmietajú novú duchovnú pieseò i nový hudobný týl Liturgického
spevníka.
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Iba 2 % organistov na Slovensku sú absolventi vysokej koly hudobného zamerania (Hudobnej a taneènej fakulty Vysokej koly múzických
umení, alebo odboru hudobná výchova pedagogických na pedagogických fakultách, alebo odboru hudobná veda na Filozofickej fakulte
Univerzity Komenského), ktorých veobecné hudobné vzdelanie je
v liturgii vestranne vyuívané a vítané. Nieko¾ko rokov po uskutoènení
sociografického prieskumu, z ktorého èerpáme, absolvovali prví poslucháèi odboru cirkevnej hudby na VMU v Bratislave, ktorí sú v pravom
zmysle profesionálnymi chrámovými hudobníkmi. Zo strany kléru
existujú doteraz voèi týmto absolventom urèité predsudky. Ich hudobné
vzdelanie vak plne zodpovedá tomu, èo pre slubu Cirkvi potrebujú.
Zasahuje najmä do odborov hra na organe a dirigovanie, ale i teória liturgickej hudby, organárstvo, hlasová výchova, liturgika.101
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Obr. 6: Hudobné vzdelanie organistov v Spiskej diecéze.

Interpretaèná úroveò organistov

CO

Poslaním absolventov stredokolského a vysokokolského odboru
cirkevnej hudby, ktorí tvoria len malé percento z celkového poètu organistov, je ponúknu v zásade príkladnú a umelecky zdatnú interpretáciu
liturgickej hudby. Pre ostatnú väèinu organistov sú výstiné tieto slová:
Funkciu organistov doposia¾ vykonávajú na Slovensku takmer výluène
amatéri, ktorých nikto neuèil hra na organe, niektorí nepoznajú ani noty
a mnohí hrajú nepekne. Chýbajú vzory a pri nedostatku liturgickej
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výchovy väèina úèastníkov liturgie ani nevie, aký prínos môe poskytnú dobrý, riadne vykolený cirkevný hudobník. Chýba konkurencia.
Veobecne nízka znalos princípov liturgie bráni vzdelanejím
cirkevným hudobníkom správne rozvinú umeleckú a duchovnú hodnotu ich sluby.102
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K súèasnému stavu interpretácie amatérskych chrámových organistov
na Slovensku sa odborníci vyjadrujú kriticky. Stanislav urin tvrdí, e
o správnej, lepie povedané, uspokojivej interpretácii mono hovori
len vo výnimoèných prípadoch. Hlavnou príèinou tohto stavu je nízka
umelecká úroveò organistov. Piesne JKS interpretujú nielen rytmicky
nesprávne, ale navye nerepektujú ani harmonický zápis. Vo veobecnosti hrajú piesne ve¾mi pomaly,103 z èoho potom vyplýva aj nesprávne
frázovanie. Málo dbajú i na artikuláciu. Ideálny prednes by nastal vtedy,
ak by vetky interpretaèné zloky dokázali spoji do dôstojného a zrete¾ného prejavu.104 Mnohé nedostatky sú spoloèné organistom v celoslovenskom meradle.
Dodriavanie notového zápisu
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Výsledky prieskumu medzi organistami nám umoòujú rozliova tri
skupiny organistov pod¾a ich interpretácie vo vzahu k notovému zápisu
(obr. 7).

CO

1. dôsledná interpretácia predlohy: 66 % organistov, profesionálni
hudobníci, konzervatoristi, frekventanti kurzov, väèia èas iakov ZU,
èas súkromných iakov

Obr. 7: Dodriavanie notového zápisu organistov (1992).
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2. zjednoduujú harmóniu: 19 % organistov, predlohu pokladajú za
technicky nároènú; samoukovia, èas súkromných iakov, menia èas
iakov ZU

GH

Problematika tempovej a rytmickej zloky

TE

3. pouívajú vlastnú harmonizáciu: 15 % organistov, obohacujú harmóniu priebenými tónmi, najmä v base; chcú vnies do piesne prvky
svojej originality, dopåòajú ïalie akordy na vylepenie Schneiderovej harmonizácie; èas súkromných iakov, samoukovia, menia èas
iakov ZU, absolventi uèite¾ského ústavu. Typické vyjadrenie organistov tejto kategórie: Dopåòam akordy o viac tónov. Niekedy pozmením
akord v prípade, e sa mi pôvodná verzia nepáèi.
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V rámci tohto delenia si vímame predovetkým harmonickú stránku
skladieb. Problematika rytmu a tempa je relatívne zloitejia, urèenie
prísnych kritérií dokonalého tempa a rytmu takmer nie je moné. Spôsob
hry organistu je toti flexibilný voèi spevu zhromadenia. Zvlá pri ve¾kých liturgických zhromadeniach, kde hlasno spieva nieko¾ko stoviek
veriacich, je udranie tempa takmer nemoné a niektoré rytmické detaily sa totálne deformujú. Mnohí organisti podliehajú nesprávnym speváckym návykom zhromadenia aj v benej praxi pri neve¾kom poète
spievajúcich, kde svoju hru celkom prispôsobujú tempovým a rytmickým predstavám spievajúcich veriacich (prive¾mi rozvláène tempo,
nedodriavanie bodkovaného rytmu a pod.). U niektorých organistov
vzniká akýsi kompromis v interpretácii notového zápisu: organista hrá
pod¾a nôt, ale rytmus pod¾a veriacich. Alebo, ako sa vyjadril ïalí
organista (25 r.): Hrám pod¾a ¾udí, nako¾ko sú nauèení spieva ináè.
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¼udia takmer vade nedodrujú notový zápis. ...Organisti sú vinní, pretoe
zápis aj prekrúcajú a dokonca niekedy ani nepoznajú. ...Ve¾kou prekákou sú
èasto hudobne nevzdelaní a o hudbe niè netuiaci kòazi. ...Myslím si, e spev
JKS a inej hudby bude ma vtedy úroveò, keï budú v prvom rade dobrí organisti, patriène vzdelaní. (18 r.)

Organové predohry

Prax organových predohier k spoloèným spevom by si zaslúila osobitný priestor, nako¾ko v mnohých kostoloch je nevyhovujúca. To, èo
organista pred zaèiatkom spoloènej piesne predvedie, èasto nielen e
nemono nazva predohrou, pretoe nespåòa jej zmysel a cie¾ (navodi
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tóninu, tempo a charakter spevu), ale môe znechuti aj samotné
spievanie. Na mnohých miestach, najmä na vidieku je rozírený spôsob
predohrania piesne rozloeným dominantným septakordom v danej
tónine, prípadne kadá pieseò je predohraná ablónovitým sledom dvoch
- troch akordov. Je to nevkusné a nedôstojné, svedèí to o slabej invencii
hudobníka. Tento zvyk organistov - amatérov, èasto kopírovaný aj mládeou pri piesòach s gitarou, by sa mal z naich kostolov vytrati.
Otázkami ako predohra duchovnú pieseò (JKS) sa podrobnejie
zaoberal S. urin.105 Z jeho koncepcie rámcovo uveïme aspoò niektoré
body:
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 v súèasnej liturgickej praxi je dôleitá schopnos organistu pohotovo reagova na momentálnu situáciu
 predohrou treba veriacim pripomenú melódiu piesne, naznaèi
tempo a výraz (nie iba tóninu)
 registráciu predohry zvoli pod¾a toho, na ktorom mieste v omi sa
pieseò spieva (majestátna hudba na úvod ome, meditatívna hudba
poèas prijímania)
 organista si môe vybra rôzne techniky spracovania témy piesne:
a) kolorovanie niektorého hlasu zvýrazneného na inom manuáli
b) imitácia
c) vyuitie nielen témy, ale aj harmónie piesne
d) experimentovanie s modálnymi postupmi (aj pri piesni tonálnej)
Vek organistov

CO

Zaujímavým fenoménom je vek organistov. Z výsledkov prieskumu
vyplynuli údaje, ktoré sa odliujú od veobecnej mienky, e organistami
sú prevane mui v dôchodkovom veku. Mui a chlapci v slube organistu majú poèetnejie, ale u nie dominantné zastúpenie v naich
chrámoch. Priemerný vek aktívneho chrámového organistu na Slovensku je 40 rokov. Tento post zastávajú ¾udia irokého vekového rozpätia,
najmladí vo veku 13, najstarí 74 rokov. Poèiatky omladzovania
organistov nachádzame zrejme v 80. rokoch zásluhou organových
kurzov (súvisiacich so zavádzaním LS), ktoré môeme poklada vo
vývoji liturgickej hudby na Slovensku za jeden z k¾úèových medzníkov.
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U v roku 1968 usporiadal prof. Jozef Vrablec, kòaz, ve¾ký presadzovate¾
liturgickej reformy, celoslovenské kolenie organistov. On podnietil aj usporiadanie kurzov pre organistov v roku 1984.

PY
RI

GH

TE

V novembri a decembri 1984 sa konali 4 turnusy v Pieanoch a Dolnom
Smokovci, na ktorých sa zúèastnilo asi 200 organistov, vrátane mladej generácie (viac na Spii, kde u vtedy bola problematika liturgickej hudby ove¾a
ivia). Kurzy formálne organizoval biskup Ján Pásztor, predseda SLK,
s cie¾om zjednoti spev omového ordinária na Slovensku. Na týchto stretnutiach sa nacvièovali najmä tzv. celoslovensky záväzné spevy, o ktorých
výber predtým poiadal biskup Pásztor: Kyrie è. 644, Glória è. 648. Propagáciu týchto kurzov v akých podmienkach náboenskej neslobody zrealizovali ordinariáty, dekanáty a cez farské úrady sa o nich dozvedeli organisti.
Záujemci - organisti si boli vedomí monej perzekúcie zo strany tátnych
orgánov a prihlásili sa dobrovo¾ne s vedomím, e akciu sleduje Ministerstvo
kultúry SSR. Obsahom stretnutí boli: prednáky o princípoch hudobnej
stránky liturgie po Druhom vatikánskom koncile, ako správne hra piesne
JKS, nácviky (spievanie základného výberu spevov ordinária), diskusie.
Dôleitou témou bola nová duchovná pieseò v liturgii. Témy súviseli s Liturgickým spevníkom I (pôvodne sa o òom hovorilo ako o príruèke pre organistov): h¾adali sa monosti, ako dosta LS do praxe, keïe akosti
s oficiálnym vydaním boli ve¾ké. Kurzy boli ve¾kou príleitosou celoslovenského rozírenia spevníka. V èase konania kurzov sa teda organisti dozvedali o LS (existovala u druhá prepracovaná verzia rukopisu), veobecne sa
to chápalo ako urèitý boj nadencov za liturgickú reformu a starej generácie
kléru, ktorá stála a dodnes stojí proti pokoncilovým novotám. Na kurzoch
boli pripravené kompletné zhudobnené medzispevy na nedele adventného
obdobia roku B, ale kvôli problémom s ich oficiálnym publikovaním sa
rozirovali iba prostredníctvom osobných kontaktov.
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Koncom 80. rokov kurzy pre organistov na Spii na úrovni dekanátov
organizoval kòaz Amantius Akimjak, ktorý v tom pokraèuje pravidelne a
dodnes. Napriek tomu, e výsledok prieskumu v otázke priemerného veku
organistov (r. 1992) je urèitým prekvapením, dôvody preò nachádzame u
v kultúrno-politickej situácii osemdesiatych rokov. Najviac mladých ¾udí
prilo na miesta organistov po roku 1989, kedy porevoluèný boom priniesol
záujem hudobníkov o plné a aktívne zapojenie sa do ivota farského spoloèenstva. Táto cesta sa vak mladej generácii pomaly otvárala u od polovice
80. rokov, keï nastalo isté uvo¾nenie protináboenského tlaku a náboenskej
perzekúcie, ba poèiatky môeme vidie u na organových kurzoch v roku
1984, kde bola poèetne zastúpená aj mladá generácia a tudenti.
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Ve¾a priestoru sme venovali organistom, pre duchovnú hudbu mládee sú vak charakteristické iné hudobné nástroje. Koncil hovorí, e iné
nástroje sa v liturgii smú pouíva len za podmienky, e zodpovedajú
dôstojnosti chrámu a sú veriacim naozaj na povznesenie,106 prièom platí
poiadavka schválenia územnou cirkevnou vrchnosou. Beným nástrojom sprevádzajúcim spevy detí a mládee je gitara, elektronické
klávesové nástroje (v ktorých sa vyuíva nielen zvuk organa alebo
klavíra, ale i sláèikov, hoboja, basgitary, bicích nástrojov).
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Veriaci, zvlá zo starej generácie, zaujímajú k pouívaniu elektrických nástrojov väèinou rezervovaný postoj; zvlá negatívny vzah
prejavujú k prítomnosti sady ivých bicích nástrojov v liturgii. Hudobné nástroje, ktoré mláde do kostola prináa, majú aj jej slúi na
povznesenie mysle k Bohu a duchovným veciam, a nie iba na
hudobné vyitie sa v rámci svojho ob¾úbeného týlu. Pod¾a väèiny
starích veriacich vzniká otázka: Môe hra ivých bicích nástrojov
povznies k rozjímaniu o Boích veciach? V minulosti rezervovaný
postoj Cirkvi k nástrojom prevzatým z modernej populárnej hudby dnes
nahradila ich prípustnos s poiadavkou kultivovaného spôsobu interpretácie.107 Akceptácia týchto nástrojov celým zhromadením je tie
znaène závislé od kultivovanosti hry a èiastoène od intenzity zosilòovaného zvuku (najmä u starích ¾udí).
Osobnostná stránka chrámových hudobníkov
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Z h¾adiska interpersonálnych vzahov platí aj u chrámových hudobníkov, èo bolo uvedené vyie pri spevákoch chrámového spevokolu.
Sluba Bohu s posvätným úkonom si zasluhuje, aby jednotlivci
zanechali prípadné neprimerané hudobné ambície. Tam, kde je chrámových hudobníkov viac, záitok so spoloèného muzicírovania na báze
spoloènej viery vyaduje vzájomný repekt a spoluprácu v záujme úitku
celého liturgického spoloèenstva.
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ZHROMADENIE VERIACICH
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V prvých storoèiach kresanstva bol bohosluobný spev záleitosou celej
zhromadenej obce veriacich. Tak ako bolo pre kresanov samozrejmosou
pravidelné zhromaïovanie sa na lámaní chleba a úèas na tomto Chlebe,
tak aj úèas na spoloènom speve nebola iba vecou kolených spevákov.

GH

Zhromadenie veriacich je najpoèetnejou skupinou úèastníkov
liturgie. Pod týmto pojmom rozumieme spoloèenstvo, ktoré sa zilo na
slávenie eucharistie a nevykonáva osobitnú liturgickú úlohu ani z titulu
svätenia, ani v zmysle sluby. Máme na mysli bených úèastníkov liturgie, z ktorých väèinu tvoria laici z oblasti hudby i teológie. Ich náboenské i hudobné vedomie, myslenie a vkus sú bohato diferencované,
preto treba rozliova sociálny, veobecno-kultúrny a generaèný rozmer
liturgického zhromadenia. Zhromadenie veriacich nie je nejakým
obecenstvom sledujúcim bohoslubu; vetci veriaci konajú liturgiu
svojou vnútornou i vonkajou úèasou, modlitbami a zvolaniami, svojím
súhlasom s modlitbou celebranta.
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Zo sociologického h¾adiska je zhromadenie veriacich referenènou
skupinou, poèas bohosluby sa správanie jednotlivca prispôsobuje správaniu celej skupiny. Slávenie ome, ako praktické uskutoèòovanie náboenského kultu, je súborom ustálených foriem správania a èinností,
ktorý úèastníci liturgie v prísluných situáciách vykonávajú a dodriavajú. Tento scenár alebo vzorec spoloèenského správania pri bohoslube,
daný liturgickými predpismi a tradíciou, sa vzahuje aj na hudobnú
zloku.108 Veriaci, ktorí sa pravidelne zúèastòujú liturgie, vedia, v ktorej
chvíli a akou formou majú spieva. V hudobnom správaní tohto
spoloèenstva nachádzame aj znaky konformity, tendencie prispôsobi sa
správaniu druhých. U niektorých jednotlivcov je motiváciou úèasti na
spoloènom speve aj snaha nevymyka sa z davu, obvykle v situáciách,
keï kòaz napomína a povzbudzuje veriacich k aktívnejiemu spievaniu.
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V liturgickom zhromadení sú prítomní ¾udia s rôznym stupòom
hudobného nadania a hudobného vzdelania od amuzikálnych jedincov,
¾ahostajných k hudbe, po vysoko kolených profesionálnych hudobníkov. Ak hudba má by ich spojivom a úèinnejie napomáha ich
komunikácii s Bohom, je to ne¾ahká úloha. Vzh¾adom na irokú
diferencovanos zhromadenia veriacich nemono k nim z hudobno52
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sociologického poh¾adu pristupova ako k jednoliatemu celku. Zvlá
problematika hudobného vedomia jednotlivých vrstiev veriacich vyaduje, aby sme sa vyhli stereotypizácii.
Spev zhromadenia môe ma v omovej liturgii tieto formy:

TE

 spoloèný spev: vyznanie viery, Modlitba Pána, hymny, chválospevy, duchovné piesne (tradièný útvar jednohlasnej strofickej kancionálovej piesne je doposia¾ najob¾úbenejou hudobnou formou
procesiových spevov)
 striedavý spev (so almistom, predspevákom, zborom): najèastejie Kyrie, Agnus, responzóriá, antifóny

GH

 aklamácie v eucharistickej modlitbe: Sanktus, zvolanie po premenení
 dialogické odpovede na výzvy a modlitby kòaza (diakona)
Hodnota aktívnej úèasti zhromadenia
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Zhromadenie veriacich sa podie¾a na slávení liturgie v prvom rade svojou
vnútornou úèasou, pozorným poèúvaním a stotoòovaním sa s liturgickými
textami, ktoré prednáa kòaz, lektor, almista, chrámový zbor. Na základe
tejto vnútornej úèasti sa zhromadenie prejavuje aj navonok: polohou tela,
gestami, slovnými alebo spievanými èasami, ktoré mu prináleia.109

Spoloèný spev celého zhromadenia si Cirkev ctí ako ideálnu formu
spoloènej modlitby, ako prejav duchovnej jednoty. Niè slávnostnejie
a radostnejie nemôe by v posvätných sláveniach, ako keï celé zhromadenie spevom vyjadrí svoju vieru a zbonos. Preto sa treba usilova, aby sa aktívna úèas celého zhromadenia pri speve podporovala
týmto spôsobom: predovetkým sa majú spieva aklamácie, odpovede
na pozdravy kòaza a posluhujúcich a litániové prosby...110
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Kòazi túto smernicu o hodnote spoloèného spevu prijali za svoju a
ve¾mi zdôrazòujú pastoraèný význam spevu celého zhromadenia,
niekedy vak vzbudzujú vo vedomí veriacich nesprávny pocit väèej
dôleitosti masovej vonkajej úèasti na speve, kedy zanedbaná vnútorná
úèas ustupuje do úzadia. Veriaci, ktorí vyrástli a celé desaroèia ili
v tejto tradícii ¾udového náboenského spevu, aie prijímajú v omi aj
spev samotného zboru, kde sa od nich poaduje práve táto schopnos stíi sa, naèúva. Joseph Ratzinger111 sa k chápaniu aktívnej úèasti

53

TE

D

zhromadenia vyjadril takto: Stále cite¾nejie je strané ochudobnenie,
nastávajúce vade tam, kde je krása vykázaná a vetko sa podriaïuje
výhradne spotrebe. ...Od ve¾kej cirkevnej hudby [sa] upustilo v mene
aktívnej úèasti. Nemôe vak takou úèasou by aj vnímanie duchom
a zmyslami? Nie je v poèúvaní, vnímaní a pohnutí skutoène niè aktívneho? Nedochádza tu k redukcii ¾udského rozmeru na ústne vyjadrovanie?112
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Pomýlená a nepresná interpretácia niektorých mylienok koncilovej
reformy spôsobuje, e mnohí si pod pojmom aktívna úèas veriacich
dokáu predstavi len masový spev piesní z JKS. Takto zmý¾ajú nielen
starie generácie veriacich, ktorí si chcú v kostole hlavne zaspieva,
ale aj niektorí kòazi, ktorí v duchu nesprávne pochopených pastoraèných
záujmov forsírujú masový spev ako jedinú èi najdôleitejiu formu
hudby v omi. Uprednostòovanie spevu celého zhromadenia vedie
niektorých kòazov a k obmedzovaniu aktivity chrámových spevokolov
(najmä mládee). Speváci sa po takých skúsenostiach cítia by vylúèení
z liturgie a nechcení, èo je v rozpore s platnými liturgickými predpismi
a odporuje duchu Koncilu. Dôsledkom toho si niektoré vrstvy veriacich
vytvárajú a priori negatívny postoj voèi zborovému spevu; úèinkovaním
zboru sa cítia by ohrození, e si nebudú môc to¾ko zaspieva. Túba
zaspieva si je u nás asi najsilnejím z tzv. skupinových procesov
v tejto oblasti. Niekedy vedie k rôznym tlakom na kantora (vedúceho
spevokolu), ktorý zodpovedá za výber hudby pre liturgiu. Spomínaný
negatívny postoj k zboru sa vyskytuje èastejie na vidieku, u starej, ale
i strednej generácie. Je dôsledkom silnej tradície ¾udového náboenského spevu u nás, spoloèensko-politickej situácie minulých desaroèí a
chybných pastorálno-liturgických metód niektorých kòazov. Ak sa na
problém pozrieme z h¾adiska hudobnej estetiky a máme porovna
kvalitný spev zboru s nekultivovaným a menej kvalitným spevom
zhromadenia (ktorý mono ete zhoruje nedostatoèná hra organistu),
mono usúdi, e spev zboru je nielen estetickejí, hodnotnejí a vhodnejí na sprevádzanie posvätnej liturgie, ale je aj väèím duchovným
prínosom pre veriacich, ktorí ho radi prijímajú.
Výber spevov pre zhromadenie
Rozmanitosou úèastníkov liturgie na pravidelnej farskej omi vzniká pre
hudobníka dôleitá otázka. Je schopné to isté liturgické slávenie by autentickým vyjadrením napríklad pre stredokoláèku, jej brata - vysokokoláka, pre
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ich vydatú sestru s rodinou, pre ich rodièov i starých rodièov? Môe zvolená hudba uspokoji hudobne a teologicky vzdelaných, popri veriacich so
základným vzdelaním? Môe oslovi tých, ktorí h¾adajú viac neformálny týl
slávenia liturgie? Duchovný osoh pre zhromadenie veriacich závisí aj od
formy slávenia bohosluby. týl slávenia ome vyhovujúci skupinám mládee nemusí by vhodný pre starích ¾udí; formálnejí a oficiálnejí týl
liturgie môe by nepriliehavý pre liturgiu v malých skupinách a pod.

Generaèné rozdiely

GH

Skupina zodpovedných, ktorá liturgiu plánuje, zvauje a berie do
úvahy pri jej týlovej a hudobno-týlovej stránke veobecný charakter,
potreby a zloenie celého zhromadenia. Uctieva Boha vo väèom spoloèenstve èasto vyaduje osobnú obetu. Kadý by mal by ochotný to, èo
sa mu páèi i nepáèi zdie¾a s tými, ktorých predstavy a záitky môu by
celkom odliné. Hudobný repertoár sa prispôsobuje tomu, aká skupina
¾udí tvorí väèinu zhromadenia (vek, úroveò religiozity i hudobnosti,
veobecné kultúrne prostredie).113 Hudobná tradícia Cirkvi a súèasní
tvorcovia nápevov prihliadajú na to, aby omové spevy boli pre laikov
jednoduché, ¾ahko spievate¾né, hudobný týl liturgickej hudby by sa mal
vak odliova od hudby svetskej.

CO

PY
RI

Jozef Kresánek píe, e jednotlivé spoloèenské skupiny reagujú na
istú hudbu (resp. isté hudobné ánre) viac-menej rovnako.114 V chrámovej hudbe to platí dvojnásobne, jednotlivé vrstvy veriacich sa viau 
niekedy silno emotívne  na druh duchovnej hudby, ktorý spåòa ich estetické poiadavky, zodpovedá ich predstave o duchovnej hudbe a úrovni
ich hudobného vkusu.
Veobecne existuje silná spätos starej generácie s tradiènou chrámovou piesòou kancionálového typu, ktorú v súèasnosti reprezentujú
piesne JKS. Táto vrstva veriacich preila desaroèia náboenského
ivota s týmto druhom hudby, preto je prirodzené, e si omu bez piesní
z JKS nevie predstavi.115 Èas tejto generácie najmä od zaèiatku 90.
rokov pozitívne prijíma nové kompozície na liturgické texty, hudobným
rieením pomerne vzdialené od hudobného jazyka JKS. Ich kladný
postoj k umeleckej zborovej tvorbe je podmienený hudobným vzdelaním
a hudobno-percepènou skúsenosou s týmto ánrom. Kladný postoj
k novej duchovnej piesni, ktorú v kostole produkuje mláde, registrujeme iba u ve¾mi malej èasti starej generácie. Ide viac-menej o schopnos
tolerancie polytýlovosti liturgickej hudby, ale vyskytujú sa i veriaci
55

Tempová a rytmická stránka spevu zhromadenia
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mladí duchom, ktorí radi poèúvajú hudbu mladých, akceptujú ju,
dokonca sa niekedy do spevu zapájajú.
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Spev v omi plynie v pomalom dôstojnom tempe, èo najlepie zodpovedá nábonému preívaniu jeho obsahu. Vnútorné èlenenie fráz
spievaných zhromadením je v rozsahu asi tyroch a ôsmich slabík èi
nôt.116 Mladí ¾udia inklinujú skôr k rýchlejím tempám, starí k pomalým. Príli naahovaný spev tradièných piesní sa v extrémnom
prevedení vyskytuje vtedy, keï nie je prítomný organista a ¾ud si zaène
spieva sám, bez sprievodu. Nièím nevedený a neriadený spev zhromadenia je vtedy interpretovaný v takmer dvojnásobne dlhích hodnotách. Pri spontánnom speve bez organa sa vyskytuje prirodzený ¾udový
viachlas (najmä na vidieku) v podobe podkladania spodnej tercie,
prípadne sexty. Tie sa môu vyskytnú rôzne rytmické deformácie,
ktoré vplyvom ¾udového rázu spoloèného a capella spevu uvo¾òuje
v zhromadení vokálne prejavy charakteristické pre tamojí regionálny
folklór.117 Takýto spôsob spievania spolu so spomínaným tempom odpudzujú mláde a môe by jednou z príèin neprijímania JKS v celom
rozsahu. Novú duchovnú pieseò s jej ivým, radostným charakterom
zasa neprijíma èas starej generácie veriacich.
Problém hlasovej polohy spevov
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Hlasová poloha spoloèných spevov je v rozmedzí c1  d2 (krajné
rieenia v JKS sú a  f 2), èo zodpovedá strednému rozsahu beného
nekoleného hlasu. Spev v tejto polohe je najviac poèute¾ný, tón je
tvorený bez námahy. Z výsledkov prieskumu o JKS vyplýva, e tón d 2
(v niektorých kostoloch u c 2) pokladajú hudobníci za vrchnú hranicu
pre spev zhromadenia a mnohí vyslovili elanie transponova piesne,
ktoré presahujú túto hranicu (navrhujú to zvái aj do pripravovaného
liturgického spevníka pre ¾ud).118 Problémy so spievaním vyie poloených piesní sa odvíja od veobecne známych faktorov dnenej doby:
¾udia sú vyieho vzrastu, majú väèie hlasivky, aktívny spev sa vytráca
zo spoloèenského ivota. Poiadavka niej polohy sa dotýka nielen
piesní JKS, ale akýchko¾vek spevov zhromadenia. Transponovanie
niektorých spevov do niej hlasovej polohy by malo prispie aj k ich
väèej spievanosti.
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Rytmicko-metrická organizácia spevov zhromadenia
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Z h¾adiska rytmu mono spevy zhromadenia diferencova do troch
kategórií, prièom tieto úzko súvisia s problematikou hudobného zápisu.119
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1. Rytmus spevu je bezprostrednou aplikáciou rytmu prirodzenej
(nespievanej) výslovnosti textu. Spev je zapísaný bez rytmu, plnými
notami univerzálnej dåkovej hodnoty, ktoré sú pri interpretácii prispôsobované správnej dikcii jazyka.

Obr. 8: LS I, è. 612, Krédo II - deklamované.
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2. Rytmus spevu, vychádzajúci z prirodzenej výslovnosti textu, je
organizovaný na základe metrickej pulzácie. Základnou rytmickou jednotkou je osminová nota, ktorá predstavuje dåku krátkej slabiky.
Rytmus nie je organizovaný v taktoch.

Obr. 9: LS I, è. 621, Sanktus I.

3. Rytmus spevu je organizovaný v pravidelne sa opakujúcich taktoch, skladba má svoje pravidelné metrum.

CO

Obr. 10: JKS, è. 21, Roste, nebesá.

Uèenie sa nových spevov

Tu treba predovetkým oceni tisíce veriacich i z radov starej generácie, ktorí prijali nový týl Liturgického spevníka a spievajú tieto
nápevy skôr, ne ich majú k dispozícii v riadnom vydaní. Pri uèení sa
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nových nápevov prejavujú ve¾kú ochotu a trpezlivos. Keïe ete nemáme znotované vydanie Liturgického spevníka pre ¾ud, veriaci sa musia
uèi tieto spevy naspamä, pod¾a sluchu. Pri spevoch, kde nie sú
k dispozícii noty, je dôleité èím èastejie opakovanie, najlepie pri
kadej omi. Pri dlhích a hudobne nároènejích spevoch (napr. nicejskocarihradské vyznanie viery) treba poèíta s nácvikom po èastiach. Veriaci majú ve¾kú snahu a schopnos rýchlo sa uèi; za nieko¾ko nedie¾
vedia nápev spo¾ahlivo a presne spieva.
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Ani pri zavádzaní JKS (koncom 30. rokov 20. storoèia) nemal ¾ud
k dispozícii znotované spevníky. Situácia vak bola jednoduchia po
formovej stránke: nauèi sa strofickú pieseò napr. formy AABA nevyaduje to¾ko hudobnej pozornosti a pamäti, ako si to vyadujú nápevy
nepravidelnej stavby pri tzv. básnickej próze (Glória, Sanktus...), ktoré
sa prednáajú súvisle. Nové piesne JKS uèili veriaci svojím spevom
kolské deti pod vedením kantora. Dnes analogicky ve¾mi úèinne pomáha chrámový spevokol, keï zavádzané nápevy dopredu natuduje a pri
bohoslube príkladne vedie spoloèný spev. Táto prax sa osvedèuje a
v zásade si nevyaduje nácviky so zhromadením pred omou. Kantori
si niekedy pomáhajú tým, e pripravia veriacim znotovaný nápev daného
spevu, ktorý rozdajú v kostole do lavíc.

Pri uèení sa nových spevov záleí veriacim hlavne na týchto troch
faktoroch:
 na spevnej, jednoduchej melódii, bez ve¾kých intervalových skokov
 rýchlejie sa uèia, ak je rytmus preh¾adný, pravidelný (prirodzená je
ob¾úbenos nápevov s nejakou melodickou alebo rytmickou figúrou, ktorá sa èastejie opakuje)
 v neposlednom rade na interpretácii.
Hudobná pamä a uèenie
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Pri zavádzaní nových spevov je dôleitá správna a bezchybná interpretácia organistu, kantora (spevokolu). Melodické a rytmické odchýlky
v speve, ktoré sa v tomto poèiatoènom tádiu neopravia, sa väèinou
vijú natrvalo a v budúcnosti je takmer nemoné ich odstráni. Ve¾kým
problémom je zlá interpretácia, zvlá pri zavádzaní nových spevov.

58

D

Mnohé piesne ...vzh¾adom k neprofesionálnemu postoju organistu sú po
hudobnej stránke nezvládnuté, s mnohými závanými rytmickými i intonaènými chybami, ktoré sú medzi veriacimi u zauívané. (vedúca spevokolu,
Bratislava, 31 r.)
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Chyby a nesprávne návyky, ktoré sa zauívajú pri uèení týchto
spevov väèinou ostanú natrvalo a ako sa neskôr odstraòujú, èo platí
pre spev zhromadenia i pre organistu. Ak je daný spev mimoriadne
ob¾úbený, zhromadenie sa nedá pomýli a odradi neikovnou interpretáciou organistu, ani stiahnu k pomalému tempu, ani ho nepomýlia
melodické chyby v organovom sprievode. Zvlá sa to týka ve¾mi známych a hlboko vitých piesní, kde spev zhromadenia nadobúda väèiu
intenzitu.
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DETERMINANTY PREFEROVANIA
DRUHOV DUCHOVNEJ HUDBY

CO

Hudba, ktorá sa dnes pouíva v omovej liturgii je polytýlová a patrí
do nieko¾kých ánrových okruhov. Rozmanitos a delenie repertoáru
chrámovej hudby rozde¾ujú zhromadených veriacich na nieko¾ko
skupín pod¾a ich hudobno-vkusovej orientácie. Ukazuje sa tendencia
úzkej pecializácie a ánrovej vyhranenosti liturgickej hudby na urèitý
konkrétny typ veriaceho èloveka, ktorého charakterizuje vek, inteligencia, vkusová orientácia, ...druh spirituality.120 Nemono si predstavi
nejaký univerzálny hudobný vkus pre vetkých, preto je prirodzené, e
v istom spoloèenskom rozvrstvení sa ukazuje istá ánrová, týlová
rozvrstvenos.121 Skúmanie fenoménu, akým je preferovanie druhov
duchovnej hudby u jednotlivých vrstiev veriacich prináa viaceré zaujímavé fakty o stave hudobného vedomia slovenskej spoloènosti. Samotný jav uprednostòovania je viacrozmerný. Aby sme ho postihli v celej
írke, budeme k nemu pristupova z dvoch aspektov. Prvým aspektom sú
sociálne determinanty spolu s osobnostnými dispozíciami a veobecnými schopnosami osobnosti, druhým sú hudobné determinanty so
peciálnymi hudobnými schopnosami èloveka.
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Ontogenéza formovania postojov
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U niektorých vrstiev obyvate¾stva, zvlá v minulosti dochádzalo
k preberaniu hudobného vedomia (a tým aj hudobného vkusu) z generácie na generáciu len s nepatrnými zmenami. Dnes sa vkus mení rýchlejie a preferovanie hudobných ánrov podlieha okrem veku aj hudobnému vzdelaniu a ïalím èinite¾om. Vkusové postoje si èlovek vytvára po
celý ivot, v súèasnosti do ve¾kej miery pod vplyvom masmediálnej
kultúry. Pre formovanie hudobných postojov sú pod¾a Ivana Poledòáka
dôleité zvlá dve vývojové fázy èloveka: rané detstvo a dospievanie.
Hudobný vývoj sa nezastavuje, kadá generácia prichádza s nieèím novým alebo aspoò s modifikáciou predchádzajúceho. Generaèný konflikt,
príznaèný pre adolescentné obdobie prináa v hudbe napätie v otázkach
prijatia zdedeného kultúrneho modelu a stotonenia sa s ním, èo väèinou vyústi do istej formy vzbury a neskôr do prijatia revidovaného
modelu pod¾a predstáv novej generácie. Týmto spôsobom sa mení a
napreduje aj hudobné myslenie.122 Estetické cítenie èloveka sa formuje
u od prvých rokov v rodine (ak prichádza do kontaktu s umením),
v kole a ïalích kolektívoch, kde rovnaké alebo podobné prostredie formuje isté kolektívne povedomie.123 Takým prostredím je aj chrámový
spevokol, ba samotná pravidelná úèas na bohoslube, kde sa vytvára
istý stupeò kolektívneho hudobného vedomia  vetkým prítomným
sa predkladá rovnaká hudba. Zámerne sme pouili slovo istý, pretoe
hudobné vedomie u takej heterogénnej skupiny, akou je zhromadenie
veriacich nemôe by jednotné, je dotvárané individualitou kadého
jednotlivca.
Sociálne determinanty

CO

Venujme teraz pozornos sociálnym determinantom preferovania jednotlivých druhov chrámovej hudby. Zameranie voèi hudobným ánrom
sa deje pod¾a príslunosti k spoloèenskej skupine, k urèitej vrstve liturgického zhromadenia. Zaujímajú nás teda postoje jednotlivých vrstiev
veriacich. Medzi najsilnejie vonkajie vplyvy patrí u nás tradícia a
prístup k tradícii. Podmienenos hudobného vkusu pritom nemusí by
vrodená a teda dedièná, môe ís o nato¾ko silnú tradíciu, e len z úcty
k nej niektorí veriaci prijímajú a zachovávajú urèité prejavy hudobného
správania. Ak sa u mladej generácie týl hudby JKS spája so zmyslom
pre tradièné hodnoty, potom vzah k tejto hudbe je vlastne odrazom
vzahu k tradícii.
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Vplyv masmédií na formovanie hudobného vedomia
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Okrem hudobného dedièstva minulosti silný vplyv, zvlá na mladie
generácie predstavuje masmediálna kultúra. Odhaduje sa, e asi 90 %
vetkej súèasnej hudobnej produkcie tvorí nonartificiálna hudba. Táto
kvantitatívna nevyváenos výrazne zasahuje aj oblas vytvárania vkusových postojov, najmä zo strany tých vrstiev ¾udí, ktoré sú najviac pod
vplyvom hudobných masmédií.
Determinanty osobnosti

GH

Preferovanie hudobných ánrov vak nepodlieha iba vonkajiemu
tlaku, je dané do znaènej miery osobnostnými psychickými dispozíciami, prièom nemáme na mysli peciálne hudobné. Zo sociologických
výskumov je známe, e záujem o istý druh umenia nezávisí iba od
odborného (hudobného) vzdelania, ale od celkového vzdelania a celkovej kultúry.124 Zjednodueným spôsobom by sa dali uvies tri rozlièné
faktory preferovania hudobných ánrov v liturgickej hudbe. Veobecne
platí, e sa spájajú
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 faktory vyieho vzdelania s kladným postojom k artificiálnej
hudbe
 faktory mladieho veku s kladným postojom k modernej populárnej (tvorí sa vzah medzi hudbou a emóciami)
 faktory niieho vzdelania (i hudobného rozvoja) s kladným postojom k ¾udovej hudbe.
Hudobné determinanty

CO

Preferovanie druhov duchovnej hudby má aj svoje hudobné determinanty. Tie vidíme jednak v hudobných schopnostiach jedinca a jednak vo
vlastnostiach hudby (jej jednotlivých zloiek). Veobecné schopnosti a
inteligencia, o ktorých bola zmienka vyie, sú so pecifickými hudobnými schopnosami prepojené a vzájomne sa ovplyvòujú.125
Vnímanie vlastností hudby

Striedanie ánrov duchovnej hudby v omi je z poh¾adu hudobného
laika dnes úplne prirodzeným javom, ktorý si úèastník liturgie nijako
zvlá neuvedomuje, ba niekedy ani nepostrehne. Podstatnú èas
vedomia veriaci èlovek orientuje na duchovnú a obsahovú zloku boho61
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sluby. Vdy vak bude plati, e úmerne s vyím hudobným vzdelaním rastie u veriaceho èloveka aj hlbie vnímanie poèúvanej hudby,
postihnutie jej trukturálnych vlastností a detailov. Najzrete¾nejou
zlokou hudby, ktorá zaujme aj èloveka viac pohrúeného do modlitby,
je zloka sónická. Ak po skonèení mládeníckej piesne s gitarou bezprostredne nastúpi organové prelúdium, kadý si to vimne. Zvuková
stránka silne prevyuje vetky ostatné, jej vnímanie si nevyaduje zvlátnu hudobnos, preto je vlastné vetkým vrstvám zhromadenia. Celkom
prirodzené je u úèastníkov liturgie vnímanie intenzity zvuku i hudobnej
farby, napr. registrácie organa. Ak by sme analyzovali bliie, èlovek je
schopný psychicky spracova a identifikova základné fyzikálne vlastností tónov (hudby): kmitoèet, trvanie, spektrálne zloenie. Tieto akustické podnety sa vak v jeho vedomí transformujú na psycho-fyziologické hudobné vnemy, kedy intenzitu zvuku vníma ako hlasitos,
frekvenciu ako výku tónov, harmonické zloenie tónov ako farbu a
trvanie akustického podnetu ako dåku tónu. Schopnosti vníma tieto
základné akustické vlastnosti hudby a tónov sú predpokladom ïalích
schopností, umoòujúcich komplexnejie vnímanie formy èi celkovej
výstavby hudobnej kompozície a pod.126
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Vnímanie melodickej a tonálnej zloky
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Pre väèinu zhromadených je príznaèné tonálne cítenie, no najmä
vnímanie výkového pohybu melódie. Veobecne rozliujú ¾ahie
vzostupné intervaly ne zostupné, lepie melodické ne harmonické.
Najdôleitejí vzah, na ktorý tu treba poukáza, je súvislos medzi
postihnutím melodickej zloky a tonálnym cítením. Èím je zmysel pre
tonalitu väèí, tým presnejie je vnímanie poèúvanej melódie, uchovanie
si jej detailov v pamäti i schopnos správne ju zopakova. Túto schopnos môeme zrete¾ne pozorova pri Kyrie alebo responzóriovom
alme, kde zhromadenie opakuje po predspevákovi. Najúèinnejím
spôsobom získania správnych návykov v tomto smere je samotná vokálna interpretácia, praktizovaná èasto, najlepie u od detského veku.
Vnímanie harmonickej zloky

Na tonálne cítenie úzko nadväzuje tzv. harmonické cítenie, ktoré
prichádza a po utvorení zmyslu pre tonalitu. Pre jeho rozvoj je tie
najúèinnejou metódou samotné spievanie, ale i èasté aktívne poèúvanie
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viachlasného spevu môe vytvori dobré základy tzv. harmonického
sluchu. Seashore zredukoval harmonické cítenie na schopnos rozliova konsonancie a disonancie, my vak pozorujeme u hudobnejích
jedincov i ïalie schopnosti, napr. vnímanie vzahov akordov, emocionálnejie preívanie sledu niektorých akordov, zvlátny úèinok napr.
durovej tóniky s pridanou ve¾kou septimou v závere a pod. Prítomnos
konsonancie alebo disonancie súvisí aj s hudobným záitkom v bohoslube.

GH

Praktickou ukákou jednoduchého harmonického cítenia je tzv. ¾udové tercovanie. V zhromadení sa pri piesni spontánne oddelí èas
veriacich (ien i muov), ktorí spievajú melódiu o terciu niie. Prirodzený viachlas, ktorý tým vzniká je odrazom hudobného cítenia (vlastného naej ¾udovej piesni) a prináa spievajúcim istý druh pôitku.
Uplatòuje sa najmä pri neprítomnosti organistu, keï ¾ud spieva bez
hudobného sprievodu. Ak viachlas veriaci pouívajú aj pri sprievode
organu, ich paralelizmy sa dostávajú do nesúladu s harmonizáciou JKS.
Zhodné postoje pre vetky generácie
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Ak vezmeme do úvahy základnú polarizáciu, ktorá ná chrámový
spev rozde¾uje na dva protipóly  tradièná pieseò z JKS a nová duchovná pieseò  iné kritériá ob¾úbenosti nachádzame u mládee a prirodzene iné u najstarej generácie. Napriek tomu väèina, bez oh¾adu na vek
túi po hudbe, do ktorej sa môe spevom zapoji. Prvým zhodným
postojom je teda túba po monosti aktívne sa podie¾a na speve. Mladí
sú nespokojní, ak mládenícky spevokol spieva nové piesne, ktoré
nepoznajú; starí ¾udia sú nespokojní, ak organista hrá neznáme piesne,
do ktorých sa nemôu zapoji.

CO

Z rovnakého dôvodu spoloène zaujímajú rezervovaný postoj k úèinkovaniu spevokolu s umeleckou zborovou hudbou, ktorá pod¾a nich
privádza k pasivite a navye im prekáa nezrozumite¾nos latinského
textu. Tretím postojom, ktorý spolu zdie¾ajú viaceré generácie je poiadavka pohodlnej hlasovej polohy, pribline v rozsahu c1 a c2.
Generaène rozdielne kritériá

Najèastejím kritériom ob¾úbenosti u starích generácií je melodickos, spevnos, èo zrejme súvisí s blízkym vzahom k tradíciám
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a melodike ¾udových piesní. Naopak, hudobné cítenie mladej generácie
sa upína na rytmickú zloku, taneènos. Mláde pod¾a vzoru im blízkej
modernej populárnej hudby iada aj v liturgii hudbu iviu, rytmickú,
s taneèným charakterom.
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Staria generácia ob¾ubuje spevy s periodickou výstavbou, pravidelným metrickým èlenením a stabilným tempom. Niektoré nové duchovné piesne majú tzv. vo¾né tempo s plynulým zrých¾ovaním a formovo sú
èasto dvojdielne (AB), prièom kadý diel môe ma iné metrum, tempo
a celkový charakter.

Hudobný vkus

GH

Veobecne mono kontatova, e zárukou pozitívneho prijatia zo
strany väèiny bených veriacich stále zostáva tonalita a tzv. funkèná
harmónia. Kompozície, ktoré sa tomuto kritériu vzïa¾ujú sa vystavujú
monému neprijatiu zo strany väèiny konzervatívne poèúvajúcich
úèastníkov liturgie.
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Z toho, èo sme u uviedli, vyplýva úzka súvislos skupinového a
generaèného vkusu s problematikou postojov k jednotlivým zlokám
hudby.
Napriek tomu, e vkus vo sfére nonartificiálnej hudby je viac výsledkom pôsobenia okolia ne vnútorných osobnostných dispozícií, viacerí
autori zhodne pomenovali hlavné faktory vytvárania hudobného
vkusu:127
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1. hudobné skúsenosti:záitky, najmä z formatívneho obdobia vývoja
2. mimohudobná sféra (významnejí faktor): osobnos, vô¾a, schopnosti, motivácia, inteligencia
3. kultúrna determinácia: výchova, vzdelanie
Súèasné trendy vkusovej orientácie

Súèasnos a nové vkusové orientácie moderného èloveka v oblasti
chrámovej hudby prináajú nasledovné trendy:
 eklektické tendencie (pouívanie takmer vetkých druhov hudby,
textov, poézie atï. zo irokého záberu tradícií)
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 zmysel pre minulos i prítomnos (vedomie historicity, vedomie,
e sme súèasou dlhej tradície, ale zároveò kombinovanie s vedomím budúcnosti a neustáleho vývoja)
 zavrhnutie názorov o priepasti medzi posvätným a svetským
(odhodlanie pouíva v liturgii formy, techniky a výrazové prostriedky zo svetského ivota)
Okrem základných druhov duchovnej hudby u nás, akými sú zborový spev, spev almov a biblických textov, pieseò z JKS a nová duchovná
pieseò, mali respondenti prieskumu uvies iný druh duchovnej hudby,
aký by uvítali v liturgii. V ich odpovediach sa vyskytovali:
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1. intrumentálna hudba: sólo husle, trúbka, prípadne so sprievodom;
tie gitara, orchester, organové prelúdiá, fanfáry
2. sólový spev so sprievodom organa
3. hudobno-dramatické diela (bliie nebolo uvedené)
4. ¾udová hudba
5. jazzová hudba
6. beatová hudba
7. dychová hudba
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Posledné tyri uvedené ánre navodzujú dojem, e úèastník bohosluby nepociuje potrebu, aby liturgická hudba bola nejakým spôsobom
iná ne hudba svetská, aby bola posvätná svojou charakteristickou zvukovosou a intrumentáciou, rytmicko-metrickým usporiadaním a vôbec
hudobným stvárnením, ktoré by ju odliovalo od hudby, ktorú èlovek
bene poèúva mimo kostola.
Uprednostòovanie jednotlivých druhov duchovnej hudby

CO

Zhromadenie veriacich je liturgický pojem, do ktorého patria skupiny ¾udí s rôznym hudobným a estetickým vkusom. Dnes na základe
sociografického prieskumu s istotou môeme potvrdi odhady, aké
druhy duchovnej hudby jednotlivé vrstvy veriacich preferujú.
Výsledok prieskumu budeme interpretova v bodoch, ktoré predstavujú najèastejie postoje respondentov.
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Obr. 11: Preferovanie jednotlivých moností vyplnenia hudobného priestoru v omi.

GH

1. Ve¾ká èas veriacich a podstatná èas oslovených mladých ¾udí sú
otvorení polytýlovosti v liturgii, teda aby sa v rámci jednej bohosluby
spievali piesne z JKS, nová duchovná pieseò, gregoriánsky chorál, prípadne umelecká viachlasná hudba v prevedení chrámového zboru. Ako
jeden z najèastejích názorov mladej a strednej generácie dospelých
veriacich na hudobne týlovo zmieanú liturgiu tu uvádzame postoj
jedného z opýtaných bohoslovcov:

PY
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Bolo by nedobré, keby JKS bol jediný zdroj hudby v liturgii. Pre pestros je
vhodné pouíva i pôvodné gregoriánske spevy, zborové sakrálne piesne
ve¾kých majstrov, a po súèasné detské i mládenícke spevy, nevynímajúc aj
najnovie liturgické spevníky. Na detských - detské, na mládeníckych mládenícke... No mládenícke s mierou, aby sme neuprednostòovali iba
jednu, a pritom niekedy meniu skupinu zhromadenia. Spevy JKS sú ¾uïom
blízke a jednoduché v porovnaní s niektorými spevmi a nápevmi z nových
liturgických spevníkov, ktoré sú iste hodnotné, ale pre jednoduchý ¾ud èasto
nároèné a cudzie. (bohoslovec)

CO

2. Z grafu na obr. 11 je zrejmé, e na prvé miesto veriaci kladú tradiènú kancionálovú pieseò (30 %). Spev novej duchovnej piesne, ktorý
je po nej najèastejím hudobným druhom v liturgii, prenikol do naich
bohosluieb nato¾ko, e 22 % si nárokuje trvalú pozíciu a akceptáciu zo
strany irokých vrstiev veriacich. Nová duchovná pieseò silno konkuruje tradiènej piesni z JKS aj tým, e ju stále viac akceptuje aj stredná
a staria generácia veriacich. Preferencia almov sa viae skôr na
ob¾úbenos dobre interpretovaného responzóriového almu medzi
èítaniami, ne na nejaký èastejí spev almov v omi (napr. na introit,
offertorium, communio). Nemusí teda ís o èastejiu spievanos almov
v liturgii, väèia ob¾úbenos nie vdy prináa monos väèej spieva66
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nosti.128 Hoci sa v súèasnosti dostávajú do povedomia stále viac nové
kompozície antifón, ktoré prinesú so sebou aj èastejí spev almov, silná
tradícia zatia¾ nedovo¾uje spievanie iného druhu ako piesní JKS v úlohe
procesiových spevov.
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3. Ak teda vynecháme spev almov so 17 %, preferencie sa rozde¾ujú medzi JKS, novú duchovnú pieseò a spev zboru, prièom zbor je
na bohoslube prítomný väèinou len na sviatky. Veriaci na ve¾kej èasti
územia Slovenska majú hudobné skúsenosti zúené na piesne JKS,
prípadne (tam, kde je detský èi mládenícky spevokol) obèas novú
duchovnú pieseò, ktorej väèina ¾udí vyhradzuje len malý priestor
v omi.

Myslím si, e prvenstvo patrí JKS a za ním mládeníckym piesòam. S iným
druhom piesní prichádzajú ve¾mi málo do styku. (bohoslovec, Spi)
Pri správnom výbere na jednotlivé sviatky èi férie  piesne krásne znejú.
Kadý sa môe spevu zúèastni. Moderné mládenícke piesne sú vhodné iba
na konci sv. prijímania, akadémiách, pri vstupe a pod., ako osvieenie,
v prírode, na stretkách. (bohoslovec, Spi)
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4. Preferencie novej duchovnej piesne zvýili aj dospelí ¾udia, ktorí
tento áner uvádzali zväèa hneï na druhom mieste. Svedèí to o ich tolerancii k hudbe mladých, u mladej generácie dospelých, ktorí sú im
vekom najbliie, ide aj o istú mieru ob¾úbenosti.
Piesne z JKS sú krásne aj hlboké mylienkovo. Sú èasto nenahradite¾né. Ale
inak im dos silne konkurujú mládenícke piesne, ktoré by mali ma svoje
miesto (stabilné!) nielen pri detských èi mládeníckych sv. omiach, ale aj pri
kadej  najmä nede¾nej  sv. omi. To preto, e dospelí si ich ve¾mi radi
minimálne vypoèujú, ak nie zaspievajú. (bohoslovec, Spi)

CO

5. Prvok umeleckosti, tzv. vyieho umenia bení úèastníci liturgie
hodnotia pozitívne, páèi sa im väèia slávnostnos. Niie hudobné
schopnosti a percepèné skúsenosti im vak neumoòujú porozumie tej
hudbe, radej chcú spieva piesne, ako pasívne poèúva zbor, i keby
ponúkal dokonalú interpretáciu.
Je dôleité pestova tieto piesne (JKS) v liturgii, sú blízke ¾udu, ¾udia ich
majú radi, zapájajú sa. Aj vána hudba má svoje miesto v liturgii. Pravda,
treba vetko starostlivo zvái. Niekedy spieva spevokol vetko a ¾ud je ticho
na celej sv. omi. (bohoslovec, Spi)
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V liturgickej hudbe h¾adajú zrozumite¾nos, jednoduchos, necítia
potrebu vzneeného, ak je to neznáme a im vzdialené (napr. ako renesanèná polyfónia). Slávnostnos a vzneenos nachádzajú aj vo svojich
piesòach, pri ktorých tieto emócie preívajú.

TE

Piesne JKS sú zrozumite¾né aj celkom jednoduchým ¾uïom, dokáu zjednoti veriacich pri slávení liturgie. Ich melódia je pomerne jednoduchá,
zrozumite¾ná hádam kadému. Naproti tomu nádherná duchovná hudba
majstrov je èasto jednoduchým ¾uïom nezrozumite¾ná; moderná hudba
nevyhovuje starím ¾uïom. (bohoslovec, Spi)

Piesne z JKS sú najadekvátnejím prostriedkom vyjadrenia sa obyèajného
èloveka. (bohoslovec, Spi)
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Prirodzené vytláèanie zborového spevu na okraj liturgie je prirodzené vïaka silnej túbe bených veriacich po aktívnom zapájaní sa do
spevu. Túto túbu vo veriacich iví klérus mohutnou vlnou presadzovania koncilovej poiadavky aktívnej úèasti na omi. Mnohí kòazi sa
nemôu zbavi akéhosi prísne vojenského chápania tejto poiadavky:
aktívna úèas znamená zapájanie sa do spevu. V tomto zmysle aj veriaci
uprednostòujú takú hudbu, do ktorej sa môu zapoji. Nie vetky èiastky
ome vak majú rovnakú povahu. U vedúcich spevokolov nachádzame
hodnotný postoj:
Piesne JKS by sa mali spieva v liturgii tam, kde je dôleitá úèas, zapojenie sa celého Boieho ¾udu. Zborový spev nech vyplní tie èasti, ktoré
sú urèené na hlboké preívanie, napr. po svätom prijímaní. (ena, 28 r.,
Nitrianska diecéza)

6. Niektoré postoje k druhom duchovnej hudby vychádzajú z poznania miestnej aktivity zhromadenia v zapájaní sa do spevu.
Piesne z JKS napomáhajú v liturgii vytvára spoloèenstvo, samozrejme je to
iné na dedine a iné v meste. V meste by sa asi viac osvedèila intrumentálna
hudba, pretoe mnohí sa nechcú zapája do spevu piesní JKS. (bohoslovec,
Bratislava)

CO

Veriaci v mestách si uvedomujú, e u nich sa v kostoloch spieva
menej, sami preto uvítajú viac hodnotnej organovej hudby namiesto
spevu. Dôstojná a vhodne vybratá sólová hra organa vnesie do preívania obradu viac ne neistý spev kantora a nieko¾kých jednotlivcov
v takmer prázdnej katedrále. Na niektorých miestach v omi má intrumentálna (organová) hudba miesto pre úèinné uplatnenie, napríklad
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v èase rozjímania alebo sprevádzania liturgického úkonu (poèas obetovania, po prijímaní).
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Mrzí ma, e sa poväèine u nás spievajú len pesnièky z JKS. Osobne by som
dal väèí priestor aj iným týlom hudby - napr. po prijímaní intrumentálna
skladba na podfarbenie modlitby  mne to pomáha, napr. organ a husle.
(bohoslovec, Spi)

Obr. 12: Uprednostòovanie druhov duchovnej hudby u rôznych vrstiev úèastníkov liturgie.
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Jednotný katolícky spevník

CO

Vzah slovenského národa k spievaniu kancionálových piesní súvisí
s ob¾úbenosou tohto druhu duchovnej hudby v celom stredoeurópskom
regióne. Pestovanie piesòovej kultúry má bohatú históriu, vyvíjalo sa po
stároèia. Preferovanie piesní v liturgii svedèí o vzahu k tejto tradícii,
preto s vyím vekom pozorujeme väèie uprednostòovanie tradièného
chrámového spevu. Zisujeme, e ob¾úbenos piesne nemá súvis s historickou hodnotou jej melódie, ani textu, ba ani s typickými znakmi
slovenskej ¾udovosti, akou je napr. lýdická kvarta v melódii. Dôkazom
toho je, e najob¾úbenejiu pieseò slovenských katolíkov predstavuje
rakúska, dnes u celosvetovo rozírená koleda Tichá noc. (Prvenstvo
dosahuje s ve¾kým náskokom pred ïalími piesòami, èo vidie na
bodovom hodnotení prieskumu v pravom ståpci, obr. 13.) Medzi najob¾úbenejie patria piesne M. Schneidra-Trnavského, ktoré skomponoval nové pre JKS. Napr. piesne Ty si, Pane, v kadom chráme a
Ó, Mária bolestivá boli v èase vzniku JKS úplne novými po stránke
textu i hudby a dnes patria k najspievanejím piesòam tohto spevníka.
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JKS bol zostavený ako predkoncilový spevník, ktorý dnenej liturgii
ako celok u nevyhovuje. Niektorí teológovia o tom u otvorene hovoria, JKS vak posudzujú iba z h¾adiska liturgických kritérií.129 Ako sme
naèrtli v úvode, praxou liturgickej hudby sa prelínajú tri h¾adiská:
hudobné, liturgické a pastoraèné.

Obr. 13: 20 najob¾úbenejích piesní JKS (1992).

CO

Schneidrov hudobný jazyk charakterizoval Ladislav Burlas ako
urèitý kompromis medzi tradíciou nemeckého piesòového romantizmu,
tvorbou A. Dvoøáka a urèitou vkusovou a apercepènou úrovòou a pripravenosou domáceho publika.130 V èase svojho vzniku (1937) JKS
nebol v súlade s dobovými trendmi, dnes, na zaèiatku 21. storoèia zodpovedá hudobnému vedomiu irokého okruhu úèastníkov liturgie.
Z liturgického h¾adiska mnohé piesne dnes nie sú pouite¾né, tematicky liturgii nezodpovedajú a správne by v nej nemali ma svoje miesto.
Èo vak podporuje a zabezpeèuje stabilné miesto týchto piesní v omi, je
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tradícia ¾udovej zbonosti, ktorej Cirkev vdy robila urèité ústupky a
kompromisy. Ako sme u spomenuli vyie, kòazom ve¾mi záleí na
aktívnej úèasti veriacich na bohoslube a piesne JKS sú najlepím spôsobom zabezpeèenia tejto úèasti.131

TE

U nás tieto piesne k liturgii patria. Mám skúsenos, e keï pri slávnostných
sv. omiach spieva spevokol viac piesní, ne ¾ud z JKS (hoci kvalitne), ¾udia
sú ve¾mi nespokojní. (bohoslovec)
Na dobu svojho vzniku to bolo isto dielo hodné obdivu. Avak po liturgickej reforme u nevyhovuje. Jeho výhodou je, e zapája do spevu celé
spoloèenstvo veriacich (èo nemono poveda o zborových skladbách alebo
mládeníckych piesòach). Mnohé z piesní JKS vak ako vhodne zaradi do
liturgie. (bohoslovec, Spi)

GH

Veobecnú monos participova na spoloènom speve v celej írke
umoòuje jednotnos spevníka: celý národ spieva z rovnakých textov.
Jednotný spevník je dobrá vec. Kdeko¾vek prídem na omu, môem spieva. Najlepie je, keï sa do spevu zapájajú vetci, èo sú na omi. Myslím si,
e organ je ideálny nástroj. koda, e v Univerzitnom pastoraènom centre nie
je... (poslucháèka V, Bratislava)
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Ïalím vplyvom na ob¾úbenos piesní má ich spievanos, hoci ide o
vzájomné podmieòovanie. Vplyv spievanosti jednotlivých piesní na ich
ob¾úbenos je vlastne zmyslom pre tradíciu. V chrámovej praxi ide o to,
èo J. Pokludová nazýva tradíciou základného piesòového repertoáru
v jednotlivých farnostiach.132 Kantor alebo organista v minulosti vyselektoval niektoré, obvykle menej nároèné piesne zo spevníka, ktoré sa
dodnes vo farnosti spievajú. V kadej farnosti môe by tento výber
v detailoch odliný, celoslovenský prieskum vak ukázal, e vo väèine
farností patrí medzi najspievanejie rovnaký okruh nieko¾kých piesní.
Tieto sú zoradené v tabu¾ke dvadsiatich najspievanejích piesní JKS
(obr. 14). Ak sa pieseò èasto spieva, ¾uïom sa dostane do uí, stane sa
známou a neskôr ob¾úbenou. Je to prirodzený proces, ktorý podobne prebieha aj u novej duchovnej piesne.
Sú najväèie hity spomedzi piesní ob¾úbené na základe svojich
hudobných kvalít? Z výsledkov prieskumu vyplýva, e vzah k JKS
prevane nie je zaloený na hudobných kvalitách piesní.

Najviac si veriaci cenia slová piesní (43 %), na prvom mieste si vímajú náboenský obsah, ku ktorému majú niekedy a citový vzah.
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Najviac ich oslovuje text hlboký, dojímavý pre kadého (Celá krásna,
è. 332), citový, starobylý, národný. Väèina ¾udí vníma piesne v prvom
rade po stránke textovej, hudobné spracovanie je pre nich druhoradé.
Príèinu môeme h¾ada v úzkom, takmer dôvernom vzahu starích
generácií s ¾udovou náboenskou poetikou konca 19. a zaèiatku 20. storoèia, ktorú predstavuje textová zloka piesní JKS. Úzka spätos piesní
s ich funkciou v omi (napr. ako spev na prijímanie) i celkový charakter
spirituality starích veriacich dáva hlavný dôraz na textovú zloku.

Obr. 14: 20 najspievanejích piesní JKS (1992).

CO

Druhá najväèia skupina respondentov si víma melodiku piesní,
prièom niektorí osobitne vyzdvihujú invenènos a pôsobivos Schneidrových melódií. Veriaci si ob¾ubujú melódiu jednoduchú, peknú, zaujímavú, pôsobivú, originálnu (Tichá noc, è. 88), jemnú, citovú. Melodickú
zloku vyzdvihujú najmä u piesní Základ Cirkvi je na skale (è. 201)
a Zaznite piesòou, údolia (è. 388). Nae chrámové piesne sú zaloené
na melodike vokálneho typu, ktorá vyrastá z daností ¾udského hlasu, je
¾uïom blízka, ¾ahko spievate¾ná, jednoduchá, ale nie banálna.133
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Piesne ...sú zaujímavé najmä svojou melódiou. Tá nie je nároèná a dá sa
¾ahko zapamäta, zaspieva. Niektoré piesne sú u veriacich ob¾úbené, skoro
vetci sa zapájajú do ich spevu. Cez jednu sv. omu spievajú 4 a 5 piesní.
Keï je na omi prítomný spevokol, piesne s ¾udom sa redukujú na 2 a 3.
(bohoslovec)
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Obr. 15: Èo veriaci najviac ob¾ubujú na piesòach JKS.

Svojich priaznivcov si nali piesne, ktorých dôvod úspechu pomenoval u sám Schneider-Trnavský, keï v úvode k JKS napísal: celkový
ráz [je] odliný od západoeurópskej cirkevnej tradície na tomto poli; tam
je kostolná pieseò uzavretejia, asketickejia, gregoriánskym duchom
viac presiaknutá, ako u nás, kde prevláda skôr ¾udová impulzívnos,
tónová pohyblivos a zbone náladová farbitos.

CO

Myslím si, e pesnièky z JKS sú blízke irokému okruhu ¾udí. Majú v
liturgii dominantné postavenie a toto postavenie by sa im malo ponecha.
(bohoslovec)

Ïalou vnímanou zlokou je harmónia, ktorú sledujú u hudobne
vyspelejí veriaci. Je vnímaná ako pôsobivé pozadie spoloèného
spevu zhromadenia. Schneidrovu harmonizáciu oznaèujú za bohatú a
peknú, najmä v piesòach è. 201 (Raduj sa, Cirkev Kristova), è. 394
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(Ó, Mária bolestivá), è. 498 (Jeiu, Krá¾u). U tých ¾udí, ktorí vyzdvihujú harmonickú zloku piesní JKS, tvorí harmónia dôleitú emocionálnu stránku piesne.

TE

Pri emocionálnom preívaní hudby chrámových piesní sa v niektorých okamihoch dostavuje pocit vzneenosti. Pri òom hrá významnú
úlohu sónická zloka, predovetkým vhodná organová registrácia, ktorá
vyplýva z moností konkrétneho nástroja. Vzneenos a majestátnos
pociujú respondenti pri piesòach è. 498 (Jeiu, Krá¾u) a è. 256 (Tu
skrúení v prach padáme).

GH

Iba 1,2 % veriacich vníma súlad hudby a slov, títo ¾udia vak preukazujú schopnos plnieho, hlbieho preívania oboch zloiek, ktoré sa
vzájomne podmieòujú. Ak hudba svojím charakterom koreponduje s
obsahovým významom textu, umocòuje sa komplexný úèinok výpovede
piesne ako celku. Súlad hudby so slovami nachádzajú veriaci v piesni
Ó, Mária bolestivá.
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Pocit jednoty spievajúceho spoloèenstva, ktorý sa dostavuje u piesní
Tichá noc a Celá krásna vïaka ich najväèej ob¾úbenosti, je obvykle spojený s emóciami, ktoré dodávajú spievajúcemu ete väèiu
rados zo spoloèného spevu. Týmto hudba spôsobuje istý druh náboenského záitku, ktorý je pre väèinu spievajúcich spoloèný.
Pôsobí na mòa najviac tým, e ju spievajú vetci. (bohoslovec, B. Bystrica, o piesni Tichá noc)
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Hudobné charakteristiky, vïaka ktorým veriaci uprednostòujú piesne
JKS dotvára prísne dur-molové tonálne cítenie a funkèná harmónia, na
ktorej boli odchované generácie organistov. Schneider takto upravil aj
staré modálne piesne, hoci modalita nemusela by problémom vïaka jej
väzbám na ¾udovú pieseò. Tento názor dokumentujeme príkladom
z praxe, kde si veriaci sami vytvorili melodickú odchýlku blízku modalite (hoci nejde o modálnu tóninu). Vo viacerých farnostiach v ob¾úbenej
piesni Ctím teba pobone (obr. 16) zhromadenie spontánne spieva tón
cis2 ako citlivý smerný tón k dominantnému d2, prièom predpísaný je tón
c2. Organový sprievod je v G dur, nejde teda o lýdickú tóninu. Veriaci
spievajú cis2 aj vtedy, keï organista hrá pod¾a kancionála c2. Pri ïalích
výskytoch tónu c2 v piesni zhromadenie spieva správne. Pre úplnos
treba doda, e takéto spontánne deformovanie melódie piesne nachá74
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dzame najmä v regiónoch so svojráznou ¾udovou melodikou, s uvedeným príkladom (obr. 16) sa nestretneme napr. v bratislavskom regióne.

Obr. 16: JKS, è. 265, "Ctím teba pobone", reálne spievanie 5.-8. taktu.
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Dnes je situácia v otázkach modality iná. Mladia generácia ove¾a
menej prichádza do styku s ¾udovou melodikou,134 napriek tomu v súèasnosti práve zo strany mladých ¾udí silnie túba po nových prvkoch
a zdá sa, e modalitu prijímajú (jej prvky sú prítomné aj v modernej
populárnej hudbe).
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Spomeòme niektoré ïalie interpretaèné problémy, ktoré sa u piesní
JKS vyskytujú. Ve¾mi èastým javom sú krátke organové medzihry vo
vnútri piesní, kde zhromadenie nepoèká, ale spieva ïalej. Ide najmä
o piesne JKS è. 64 (Od nás dávno túený), è. 201 (Raduj sa, Cirkev
Kristova), è. 330 (Anjelským pozdravením), è. 394 (Ó, Mária bolestivá).
Rytmické cítenie a zmysel pre organovú výplò zvyku taktu nie sú vité
aj z dôvodu nesprávnej interpretácie samotného organistu.135 Problém
vznikol zrejme nezvládnutou hrou medzihry, ktorú niektorí organisti
dodnes zjednoduujú skrátením napr. na dva akordy. Toto èasové skrátenie ¾udia postrehli a nauèili sa hneï spieva ïalej. Problémy nastávajú
hlavne novým schopným organistom, ktorí nastupujú do akého boja
s odstraòovaním týchto návykov. Nové liturgické kompozície sa z tohto
dôvodu radej medzihrám vyhýbajú.

CO

Desaroèiami pouívania sa vo viacerých piesòach vytvorili rôzne
spontánne úpravy a deformácie frázovania a metricko-rytmického èlenenia (napr. è. 314/a, 352) oproti notovému zápisu v kancionáli. Keïe a
do r. 1993 neexistoval znotovaný JKS pre ¾ud, tradícia ústnym írením
tieto rytmické odlinosti zakonzervovala, prípadne ete zväèila.
Niektoré piesne spievame, snaíme sa ich ale spieva nie ¾udovo (ahavo a
mimo rytmu), trochu príalivejie. ...V niektorých kostoloch aj sú mladí,
ktorí by mali záujem aj vzdelanie na slubu organistu, ale pre tvrdoijné
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Obr. 17: JKS, è. 352, zápis piesne v kancionáli.
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zostávanie alebo vytláèanie starými organistami sa k tomu nedostanú.
(vedúca spevokolu, 26 r., Bratislavsko-trnavská diecéza)

GH

Obr. 18: JKS, è. 352, rytmický zápis interpretácie zhromadenia.

Mladí organisti, ktorí sa snaia o presnú interpretáciu pod¾a notového
zápisu, majú so spevom zhromadenia nemalé problémy. Rytmické
deformácie, ktoré si ¾ud spontánne vytvára toti vyplývajú z prirodzeného metrického a rytmického cítenia a zväèa sú logicky zdôvodnite¾né. Presný spev pod¾a kancionála v týchto miestach pôsobí príli
umelo, neprirodzene.
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Hoci JKS je jednotný, v liturgickej praxi existuje mnostvo spôsobov interpretácie tej istej piesne. ¼udový náboenský spev celoslovensky rozírených piesní si pod vplyvom folklórneho pozadia vytvára
v niektorých regiónoch vlastný hudobný dialekt. Dobrou orientaènou
vzorkou sú rozhlasové prenosy bohosluieb z rôznych miest na Slovensku. Najrozírenejie deformácie sú v oblasti rytmu a meliziem. Ak sa
organista rozhodne preuèi veriacich pieseò pod¾a predlohy, prax ukazuje, e po nieko¾kých rokoch poctivej interpretácie pod¾a notového zápisu
(prípadne s pomocou príkladného spevu zboru) sa zhromadenie dokáe
týchto zvykov zbavi a odchýlky odstráni. Veriaci v dotazníkoch
navrhli pripravi vzorovú nahrávku piesní JKS, ktorá by v tomto smere
pomohla.
Glorifikovanie Jednotného katolíckeho spevníka

U znaènej èasti starej generácie veriacich laikov i duchovných je
JKS v prehnanej úcte, je pre nich nedotknute¾ný. Spevník bol u nás
desaroèia takmer jediným druhom duchovnej hudby a zvykli si naò
nato¾ko, e im záleí len na zachovaní súèasného stavu, aby mohli
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i naïalej spieva tak, ako doposia¾. Ich hlavnou poiadavkou v tejto veci
je, aby im nevzali, èi nezakázali spieva ich dnes ob¾úbené piesne.
V liturgickej reforme vidia pre JKS nebezpeèie.136 Obrovský sociálny
dosah tohto spevníka vyjadrujú aj tieto výroky:

TE

Ve¾mi som za to, aby piesne z JKS ostali v liturgii. Nie som za to, aby ich
nahradzovali almy, antifóny alebo stabilné texty. ¼ud by sa ve¾mi málo
zapájal a èasto tomu nerozumel. Tieto piesne vetci radi spievajú a piesne
vystihujú to, èo sa v liturgii deje. (bohoslovec)

GH

Hodnota JKS je adekvátna k menu autora a jeho úsiliu odovzda národu toto
vysoko hodnotné dielo. V rámci duchovnej hudby vôbec je JKS nenahradite¾ný pre potreby liturgie. Máloktorý národ sa môe preukáza nieèím
podobným. tyridsaroèné vákuum zanechalo znaèné stopy. Ve¾a piesní
¾udia nepoznajú, hoci sú krásne, a treba ich uvádza do vedomia veriacich.
Je ve¾a organistov nekvalifikovaných, nedodriava sa rytmus a frázovanie.
Harmonizácia piesní je presvedèivá - majstrovská!!! (bohoslovec)
Majú nezastupite¾né miesto v liturgickom ivote, aj mimo neho. Sú vité
ako neodmyslite¾ná súèas sv. ome a iných obradov. Niektoré nie sú spievané pre ich nároènos na spev, prípadne hranie. (bohoslovec, Nitra)
JKS je skvost svetového formátu. (kòaz, 46 r.)
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Sú bohatstvom náho národa, prostí ¾udia ich najradej spievajú, bez nich sú
¾udia vyradení zo ivej úèasti na liturgii. Najmä na ve¾kých slávnostiach si
¾udia od srdca zaspievajú. (bohoslovec)
Je to skutoène klenotnica slovenskej hudby a je v nich cíti mentalitu
slovenského národa. Aj keï mláde k nim zaujíma skôr neutrálny postoj a
uprednostòuje inú hudbu, predsa by mal osta medzi hlavné piesne v liturgii.
Nevyrovnajú sa iadnej inej duchovnej hudbe. (bohoslovec)
Takýto duchovný poklad piesní v JKS má snáï iba slovenský národ. Je
potrebné ich zachova. Sú obsahovo aj melodicky krásne. (bohoslovec)
Neodstraòujte JKS! Okyptíte ná ¾ud o podstatnú èas jeho zbonosti a
národ o cenný poklad!!! Dejiny vám to neodpustia! ...Cudzí cirkevní hodnostári ve¾mi oceòovali spev náho ¾udu, èo inde nebolo. (kòaz, 70 r.)

CO

Veobecná glorifikácia JKS vak neoslovuje vetky vrstvy veriacich,
najpoèetnejia skupina z nich má k JKS pozitívny vzah s urèitými
výhradami. Viaceré generácie (okrem najstarích) by uvítali odstránenie
slovných archaizmov, presladlých poetických výrazov. Poetika piesní
obsahuje èasté a nevhodne pouité pasíva a trpný rod, nesprávny slovosled.137
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Chýba im ten pravý duch a myslím, e súèasnému èloveku ve¾a nepovedia.
Nie sú mu blízke slová, netýkajú sa jeho ivota, nie sú o òom. Chce to nieèo
modernejie, aby nelo len o vrúcne hlboké prejavy viery, ale skôr o
naozajstnú pravú vieru  aj so vetkými pochybnosami a pádmi. Nie také
sladké pesnièky. (poslucháèka V, Bratislava)

TE

Nápevy tradièných piesní sú ve¾mi pekné, len tie slová mnohokrát u
nemajú silu oslovi mladých ¾udí na konci 20. storoèia. (poslucháèka V,
Bratislava)

GH

Myslím si, e mnohé piesne nevzbudzujú sympatie u mladej generácie,
pretoe nevystihujú dobu, dnené myslenie a ich osobný postoj k Bohu,
k Panne Márii i k liturgii. Aj ja som toho názoru, e niektoré sú príli sladké
a málo triezve a ve¾mi ¾ahko môu vzbudi odpor. Mne osobne ve¾mi ako
padne spieva tieto piesne. (bohoslovec, Spi)

Jazykový prejav JKS tylisticky charakterizuje úsilie o zvlátny
kostolný archaický týl. Veriaci si naò navykli, ako aj na to, e v ostatných ivotných sférach sa vyjadrujú celkom ináè. Tento princíp dnes
nemono prija, lebo sa domnievame, e i on  v minulosti ve¾mi
rozírený  prispel k vzájomnému vzïa¾ovaniu sa praktického ivota a
Cirkvi. Zásadne treba pouíva súèasný kultivovaný jazykový prejav. 138
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Mnohé piesne z JKS by sa mali poopravi, lebo sú doslova smiene. Na
mládeníckych omiach a vôbec, kde sú kresania so ivou vierou, by sa mali
spieva len výnimoène. (mu, 25 r.)
Jestvuje aj extrémne vyhranený postoj niektorých veriacich, s ktorým sa stotoòuje bohoslovec: Pre èloveka, ktorý osobne zail Boha vo svojom ivote,
sú piesne z JKS (a na malé výnimky) nevyhovujúce. Treba sa zamyslie, èi
zodpovedajú novej evanjelizácii.

CO

Ïalie výhrady sa spájajú s nevhodným výberom a nepeknou interpretáciou piesní zo strany organistu. V mnohých kostoloch celkový
charakter spevu pôsobí nezáivným dojmom. Prieskum ukázal, e aj
mladým ¾uïom by sa páèil spev tradièných chrámových piesní, majú
vak iné estetické cítenie a nároky na ich interpretáciu. Neprijímajú tieto
piesne a priori, ale môu ich prija na základe nových impulzov priblíenia a vzbudenia záujmu.139
Pomalé tempo a bezduchý, hlbie nepreívaný spev piesní vytvára
stále väèiu hudobnú bariéru medzi starou a mladou generáciou. Trvalá záporná skúsenos s nekultúrne podávanými piesòami z JKS môe
úplne blokova schopnos estetického prijatia chrámových piesní. 140
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Piesne JKS sú celkom dobré, a na ich smútoènú povahu a zastaralos niektorých piesní. (bohoslovec, Spi)
Hudba tradièných piesní z JKS je niekedy pohrebná. (poslucháèka V)

TE

JKS je vyskúaný èasom. Ale mnohé hodnotné piesne sa ¾udia nenauèili a
mnohé, ktoré sa spievajú, spievajú sa nesprávne. Mladia generácia u nemá
k nim taký vzah ako staria a ak sa im nepredloia prijate¾nou formou
(v prvom rade zmenou textu), môu sa èasom vytrati z liturgie, alebo ich
nebude ma kto spieva. ...Je zaloený na peknej harmonizácii, ktorá si
vyaduje urèitú úroveò organistu (zo skúsenosti vak väèinou sa doprovody
zjednoduujú). Ak sa pridajú k organu aj ïalie nástroje, ¾udový spev z JKS
je peknou a dôstojnou oslavou Boha. (bohoslovec, Spi)

GH

Napokon niekedy veriaci prestávajú spieva, ak je pieseò vo vysokej
hlasovej polohe. Ako sme u spomenuli, mnohí odporúèajú niektoré
z nich transponova niie, (pokia¾ to zasa umoòuje spodná hranica
rozsahu piesne).
Pre súèasnú, po tyridsa rokov hlasovo zanedbanú, málo rozospievanú
súèasnú generáciu doporuèujem podstatnú èas piesní pretransponova
o jeden tón niie. Niektoré piesne sú vysoké, a preto ich veriaci nespievajú. (bohoslovci, Spi)
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Potrebuje mláde tradièné chrámové piesne?

CO

Ústav hudobnej vedy SAV v roku 2002 uskutoènil medzi mládeou
prieskum s otázkou: Nechýba ti pri bohoslubách pre mláde spev
tradièných chrámových piesní z JKS? Jeho výsledok (obr. 19) nepotvrdil
doterají odhad niektorých odborníkov, e mladí ¾udia piesne JKS
nepotrebujú a odmietajú. JKS sa u tudentov spája so zmyslom pre
tradíciu. tudenti, ktorí cítia silnejie puto k tradícii, cítia aj potrebu

Obr. 19: Miera potreby JKS u mládee na Slovensku (2000).
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tradièných chrámových piesní. V súèasnosti dosahuje ob¾uba piesní
JKS jeden zo svojich vrcholov. ...Predolé generácie kresanskej mládee, ktorých vkus bol ovplyvnený dezom, zaèínajúcim hard-rockom a
folkom, prejavovali k týmto piesòam zrete¾ne negatívny vzah.141 Dnes
tam, kde sa mladí ¾udia stretávajú s esteticky hodnotným podaním
piesní JKS, sa k nim väèia èas z nich stavia pozitívne.

Obr. 20: Postoj tudentov k piesòam JKS pod¾a pohlavia.
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Zaujímavým faktom je, e tudentom - chlapcom chýba JKS viac ne
dievèatám (obr. 20). Dôvody môeme h¾ada v miere zapájania sa do
spevu, ktorá je u ien a dievèat vdy vyia. Dievèatá chcú na tzv.
mládeníckych omiach spieva èo najviac nových duchovných piesní,
preto im spev z JKS chýba menej ako chlapcom. Zo strany niektorých
chlapcov a muov môe by a vecou ¾ahostajnosti, èo sa v omi spieva, nako¾ko sa nezapájajú.

CO

Zisujeme, e vzah mladých ¾udí k tradièným piesòam je závislý aj
na stupni náboenského vzdelania. Na obr. 21 najviac JKS chýba bohoslovcom z Badína a poslucháèom Katecheticko-pedagogickej fakulty
ilinskej univerzity v Ruomberku, budúcim uèite¾om náboenstva.
Meniu rolu tu hrajú regióny. Napr. tudenti odboru cirkevnej hudby
banskobystrického konzervatória oproti seminaristom v Badíne necítia
u také silné puto k tradièným piesòam, hoci istá formácia týmto
smerom je tu väèia ne u poslucháèov bratislavských vysokých kôl.
Na príklade Bratislavy a Banskej Bystrice je zrejmý rozdiel medzi
odbormi súvisiacimi s náboenstvom (BB) a ostatnými (BA).

80

Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008
For Evaluation Only.

GH

TE

D

JKS mi niekedy chýba. Keï idem zo koly domov po dvoch týdòoch,
poèas ktorých chodím na omu do kaplnky na fakulte, vyslovene sa teím na
omu s organom, najmä poèas Adventu, Vianoc, Pôstu a Ve¾kej noci. Najmä
v týchto obdobiach sa mi u doma nechce ís na omu pre mláde, len s
gitarami. (poslucháèka V, Ruomberok)

Obr. 21: Miera potreby piesní JKS u tudentov v rôznych centrách.
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U tudentov, ktorí pochádzajú z vidieka a tudujú vo väèom meste sa
takto prejavuje väèia naviazanos na JKS oproti tudentom z miest, kde
je menia miera pouívania JKS a spevu vôbec.
JKS mi nechýba, lebo piesne, ktoré sa u nás spievajú, sú stále tie isté. To, èo
je v Liturgickom spevníku, ¾udia nevedia. (poslucháèka V, Ruomberok)

CO

Mladí ¾udia cítia potrebu zmeny, odmietajú stagnáciu aj v oblasti
repertoáru. Mnohí kritizujú organistov vo svojich farnostiach, e hrajú
stále iba úzky výber piesní z JKS. Ak v tradiènom speve týchto piesní
nenachádzajú príalivé momenty po stránke interpretaènej a repertoárovej, JKS im nechýba a nachádzajú si vlastné cesty hudobného
vyjadrenia v bohoslube.

Nová duchovná pieseò

Pre hudbu mladej generácie, ktorá priniesla do chrámu prvky modernej populárnej hudby, sa od 70. rokov 20. storoèia pouívali rôzne
oznaèenia (beatová kresanská hudba, gitarová, rytmická, mládenícka
pieseò, najnovie gospel). Termín nová duchovná pieseò zaviedol Karl
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B. Kropf, na Slovensku jeho zavedenie presadila najmä Y. Kajanová,
ktorá sa systematicky zaoberá skúmaním tohto ánru v naich podmienkach. Nová duchovná pieseò je druhým najpreferovanejím druhom
duchovnej hudby na Slovensku, je ánrom, ktorý ide vlastnou cestou
vývinu a má ambíciu sta sa jedným z variantov skutoènej liturgickej
hudby. Èi sa mu to podarí, závisí na viacerých faktoroch z poh¾adu
hudobného, liturgického i pastoraèného. Popri tradiènej duchovnej piesni predstavuje nová duchovná pieseò spôsob ¾udovej zbonosti, spontánneho muzicírovania s túbou prispie svojou hudbou do liturgie.
Tento prístup k chrámovej hudbe bol vdy naim veriacim blízky, èasto
vak v rozpore s liturgickými normami. Pre novú duchovnú pieseò to
platí v plnej miere. Jej ob¾úbenos, ktorá je v súèasnosti okolo 22 %,
ju robí neprehliadnute¾nou a stále viac repektovanou súèasou bohosluieb.

Giuseppe Agostino oznaèil za èrty ¾udovej zbonosti transcendentno, spontaneitu, gestualitu, tradicionalitu, solidaritu.142 Vetky tieto znaky sa v celom
rozsahu vzahujú na charakteristické prejavy novej duchovnej piesne v rámci
liturgie.
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Pokúsme sa struène naèrtnú genézu ob¾úbenosti novej duchovnej
piesne. Druhý vatikánsky koncil svojou reformou otvoril monosti prístupu nových hudobných druhov do liturgie, ktoré by podnietili èinnú
úèas veriacich a vyzval k zakladaniu chrámových spevokolov. Týchto
iniciatív sa s oduevnením ujala mladá generácia. Pod¾a Y. Kajanovej
prvá pôvodná tvorba moderných kresanských piesní zaèala vo svete
vznika u v 50. rokoch 20. storoèia, vplyvom jazzu, spirituálov a
rocku.143 V priebehu svojho vývoja nová duchovná pieseò èerpá z viacerých inpiraèných okruhov:

CO

1. z modernej populár. hudby (niektoré vývojové fázy jazzu, rocku)
2. z ¾udovej hudby typu mestského foklóru, folku
3. z umelej hudby rôznych syntetizujúcich retrotýlov 20. storoèia,
ktoré spájajú súèasné hudobno-výrazové prostriedky s hudbou
minulých storoèí.144

Pre 1. a 2. skupinu je príznaèné írenie ústnym podaním, dotváranie
kolektívom interpretov, vytváranie verzií, väèinou neznáme autorstvo.
V tretej skupine sú piesne známych autorov (amatérov i profesionálov)
u na urèitej kompoziènej úrovni, ktorá je väèinou predpokladom pre
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trvalejie miesto v repertoári tohto ánru. íria sa notovým zápisom,
ktorý môe by publikovaný. Hudobné inpirácie modernej kresanskej
hudby sa prelínajú v irom nadnárodnom priestore (medzi Slovenskom,
Po¾skom, Èeskom, Nemeckom, Talianskom, Francúzskom), kde vytvárajú v detailoch odliné, najmä vak textové varianty.
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Na Slovensku sa nová duchovná pieseò zaèala presadzova (napriek
nepriaznivej politickej situácii) koncom 60. rokov hudbou pod¾a vzoru
západných rockových kapiel, ktoré napodobòovali týlom i elektrifikovaným zvukom.145 V skrytých podmienkach sa írili prvé spevníky
nových duchovných piesní (Moja rados, 1969). V 70. rokoch sa zaèal
pouíva jemnejí zvuk akustických gitár. Bratislavskí bohoslovci
pripravili v prvej polovici 80. rokov nieko¾ko spevníkov so zápisom
melódie piesní, textu a s akordickými znaèkami. Nová tvorba a pravidelná aktívna interpretácia nových duchovných piesní sa sústredila
v nieko¾kých centrách na Slovensku: Bratislava, Trnava, Ivanka pri
Dunaji, Koice.146
Prínos novej duchovnej piesne
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Ako sme uviedli pri postojoch mladých ¾udí k JKS, najkritickejie sa
stavajú k jeho textovej a interpretaènej stránke. V JKS väèinou nenachádzajú texty, ktoré by ich oslovili, preto nové duchovné piesne pouívajú témy a námety vyhovujúce náboenskému mysleniu dnenej
mladej generácie. Spev mladých ¾udí je spontánny, ob¾ubujú ivie
melódie i tempá, témy o Bohu, osobnom duchovnom ivote, èasto
v súvislostiach s kadodennými osobnými akosami, pádmi. Výber
týlu a hudobnej formy je vo¾ný, kritériom prípustnosti a aplikovate¾nosti do ome je text piesne.
Spevy z Taizé

CO

Sú osobitným druhom duchovnej hudby, s novými duchovnými piesòami vak majú spoloèné zázemie, kde sa pouívajú  ome pre mláde.
Repertoár týchto spevov stále rastie, od zaloenia ekumenickej komunity vo francúzskom Taizé v 60. rokoch 20. storoèia a dodnes. íri sa
priamo z Taizé, prostredníctvom celosvetových èi regionálnych modlitbových stretnutí mládee alebo prostredníctvom nahrávok s touto hudbou. Osobitý týl spevov tejto komunity reho¾níkov si ob¾úbila mláde
na celom svete. Najväèia módna vlna spevov z Taizé bola u nás v prvej
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polovici 90. rokov, ale prostredníctvom paovaných nahrávok sa tieto
spevy dostali na Slovensko u v roku 1984. Hoci aj dnes sa v jednotlivých prípadoch spevy z Taizé s ob¾ubou v liturgii pouívajú, veobecne
u zaznamenávame ústup tejto módnej vlny.
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J. Kotek opísal proces spoloèenského osvojovania nonartificiálnej
hudby v rámci tyroch tádií:

GH

1. inovácia: zasahuje úzku generaènú skupinu, zvlá mláde
2. difúzia: prechod do módy
3. adaptácia: konvencionalizácia, zaèlenenie do vkusového okruhu
starích generácií
4. retrikcia: ústup, opakovanie, manierizmus.147
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Hudba má charakteristický meditaèný ráz, podporovaný mnohonásobným opakovaním, vívaním sa do jej obsahu. Texty èerpajú predovetkým z Písma, v tom tkvie aj ich teologická hodnota (oproti mnohým
textom nových duchovných piesní). Osobitá príalivos má zrejme dve
príèiny. Prvou môe by jazyk; spevy sú adaptovate¾né do mnohých
jazykov, originál celého spevu alebo základný refrén je èasto latinský, èo
pôsobí univerzálne, zjednocujúco. Zdrojom inpirácie spevov z Taizé je
aj melodika gregoriánskeho chorálu, preto sú èasto postavené na modálnych tóninách. Druhým dôvodom ob¾úbenosti je zrejme jednoduchos
tvorhlasnej faktúry (SATB), preh¾adná homofónna sadzba a ¾ahká
spievate¾nos pre iroké vrstvy veriacich, nielen pre mláde. Charakteristická je jednoduchá a zároveò invenèná melodika, harmónia pouívajúca typické ustálené sledy akordov, spontánna dynamika (terasovitá
pod¾a opakovaní alebo plynulé gradácie) pod¾a preívania obsahu,
stredne pomalé meditatívne tempo (u niektorých oslavných spevov je
tempo rýchle). Spevy z Taizé sú blízke mladej generácii, ale majú
vetky predpoklady, aby ich hudobný týl bol veobecne prijatý ako univerzálny pre hudobné vyjadrenie vetkých generaèných vrstiev. Spevy
z Taizé majú vlastnú genézu a nie sú ovplyvnené modernou populárnou
hudbou. Veriaci ich dávajú do súvisu najmä s mládeou, dôvodom je
zrejme intrumentácia  vyuívanie akustických gitár, fláut, zobcových
fláut, hobojov, organa alebo syntezátora (nikdy nie bicích nástrojov).
Mladia generácia dospelých veriacich, ktorí vyrástli na spevoch
z Taizé uprednostòuje tieto spevy v rámci novej duchovnej piesne pre
tieto vlastnosti:
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 sú ve¾mi príjemné, melodické a ¾ahko natudovate¾né
 Taizé piesne mi ove¾a viac dávajú, aj po textovej stránke sú zrozumite¾nejie, aj ich melódia hneï chytí za srdce
 Taizé = anca k väèej meditácii v omi
 vnáajú do chrámu ekumenický moment
Vplyv masmédií

GH

Produkty masmédií dnes viac ne kedyko¾vek v minulosti formujú
hudobno-estetickú skúsenos ¾udí. Vkus v oblasti tzv. mládeníckej
duchovnej hudby je z väèej miery výsledkom vplyvov zvonka. V liturgii pri ich interpretácii prevauje zameranie na emocionalitu, pohybové
dotváranie skladby, niekedy pospevovanie namiesto spievania. Pouívajú sa overené postupy, ktorých pozitívny ohlas u poslucháèa je jednoznaènejí a u väèiny rovnaký. V emocionálnom pôsobení tejto hudby na
mláde vidíme silné prepojenie na súèasnú modernú populárnu hudbu,
s ktorou sa identifikujú v benom ivote mimo bohosluby.
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Mladí ¾udia pri spievaní i nových duchovných piesní èastokrát venujú
pozornos len spevu a bohosluba je druhoradá. Spevom preciujeme Boie
posolstvo. Nie je dôleité ako a ko¾kými hlasmi sa spieva, pre mòa má väèiu
cenu èlovek, ktorý sa zapája èo i len jednoduchým spevom, ale spevom, ktorý
ide zo srdca a je doplnením tajomstva sv. ome. Viacerí veriaci potom zamieòajú sv. omu za koncert. (poslucháèka V, Ruomberok)

Obsahová a estetická hodnota piesní

CO

Cirkev v záujme aktívnej úèasti prijíma aj túto hudbu do chrámu, èo
síce priahuje mláde, ale niekedy len za cenu straty hodnôt, ktorými by
sa mala hudba pre liturgiu odliova od ostatnej hudby. Mladí si chcú
zaspieva, neh¾adajú nároènejiu a hodnotnejiu hudbu, nová duchovná
pieseò má pre nich silnú sociálnu funkciu a sú nadení, ak môu hra
a spieva hudbu v týle, ktorý je im blízky. Èasto nehodnotná hudba
spåòa aj estetickú funkciu, pod¾a úrovne poslucháèov.
V lepom prípade je pre mladých hudba prostredníkom pre vyjadrenie svojej viery, pre vyjadrovanie sa svojím spôsobom náboenského
myslenia. Prejavy viery obsiahnuté v nových duchovných piesòach sú
neraz na poválivo nízkej úrovni, èo má vplyv na pôsobenie tejto hudby
vo veobecnosti: nielen nepovznáa mysle k Bohu, ale nemá èo da.
Výraz a posolstvo nových duchovných piesní ...sú èasto naivnou pred85
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stavou o radosti, veselosti, kráse ivota, zjednoduenom chápaní
duchovného ivota, prehnanou optimistickosou v modlitbe a prosbách
k Bohu. Významová povrchnos istej èasti tvorby je napokon i èastým
dôvodom odmietnutia nových duchovných piesní (ak nie i odmietnutím
viery vôbec vzh¾adom na odpudzujúcu naivitu a optimizmus) osobitne
veriacich a poslucháèov, ktorí h¾adajú hlbie významy a posolstvo
v hudbe.148

Rytmus

GH

Aby sme získali predstavu o truktúre hudobného vedomia katolíckej
mládee, ktorá spieva tento druh hudby, poukáeme na základné atribúty novej duchovnej piesne, prièom vychádzame z analytických túdií
Y. Kajanovej (pozri bibliografiu).
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Prvou zlokou hudby, ktorá mládei imponuje, je zloka rytmická.
Rytmus je pre mladých ¾udí výrazotvorným faktorom, majú tendenciu
reagova na emocionálny výraz rytmu a metra aj motoricky. Vnímaním
a preívaním metrorytmickej truktúry hudby sa táto stáva základným
atribútom ich hudby. Nová duchovná pieseò je spontánna, spôsobuje
urèitý druh duchovného záitku. ...Spev èasto sprevádza spontánny
potlesk, rytmické tlieskanie do taktu alebo gestá ako chytenie za ruky,
dvíhanie rúk do výky a pod. ...Kinestézu vyvoláva najmä rytmický
pattern a s ním spojená motorickos hudby, vyplývajúca z viacnásobného opakovania modelu.149
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Obr. 22: Rytmické patterny v novej duchovnej piesni.
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Pre väèinu interpretácií nových duchovných piesní je typický bluesový rytmus a rôzne rytmické vzorce prevzaté z modernej populárnej
hudby (obr. 22). Ve¾mi èasto sa vyuíva bodkovaný rytmus, synkopy a
predtaktia, ktoré pomocou zrete¾ného odpichu umocòujú taneèný
charakter piesne. Metrum sa pouíva najmä 4/4.

Po melodickej stránke zhodne so starími generáciami preferuje
mláde jednoduché, ¾ahko spievate¾né diatonické melódie s meními
intervalovými krokmi.
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Forma
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Formová stránka piesní sa od tradiènej piesne z JKS prevane odliuje refrénom, do ktorého sa úèastníci liturgie (zvlá mláde) viac
zapájajú. Ob¾úbenos spôsobujú v niektorých piesòach kontrasty, ktoré
prináa ich formové èlenenie. Striedanie formy AB, teda strofy a refrénu môe predstavova kontrast dynamický, zvukový (farebný), rytmický, v niektorých piesòach tempový. Okrem tejto formy existujú piesne
bez vnútorného èlenenia (vplyv afro-americkej duchovnej piesne, spirituálov) a nároènejí typ predstavujú prekomponované piesne.150
Harmónia

V harmonickej zloke prevauje dur-molové myslenie (ojedinele sa
vyskytuje modálna tónina), vyuívajú sa jednoduché, niekedy a ablónovité akordické postupy, zväèa na základných harmonických funkciách. Invenènejia harmónia sa vyskytuje v tvorbe hudobne kolených
autorov, kde nájdeme modernejie prvky, akordy so sekundovým alebo
sextovým zahustením, septakordy s molovým tónorodom, kvartové prieahy a pod.

CO

Interpretácia

Nové duchovné piesne spieva prevane mláde, rozírená o mladiu
generáciu dospelých ¾udí, ktorých v mladosti zachytil nástup tohto ánru
u nás. Spev týchto piesní oèakáva monos zapojenia sa celého zhromadenia, niektoré piesne vak nie sú dostatoène upravené a pripravené pre
spev zhromadenia, napr. kvôli komplikovanej rytmike vokálneho partu
s mnostvom synkop a bodkovaného rytmu. Tie piesne, ktoré spåòajú
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atribúty spoloèného spevu sa ujali a radi ich spievajú aj dospelí úèastníci liturgie. Estetické princípy a normy novej duchovnej piesne sú niekde
na rozhraní estetiky európskej klasickej hudby a modernej populárnej
hudby.151 Liturgia sa bráni prijatiu akýchko¾vek extrémnych podôb
z obidvoch, èi u bel canto a spev s vibrátom alebo zachraptený, èi
krtený tón metalového typu. Napodobòovanie týlov modernej populárnej hudby sa v liturgii musí zaobís bez týchto interpretaèných pecifík.
Celkové predvádzanie tejto hudby závisí od nástrojového zloenia i
od úrovne muzikality interpretov. Najèastejiu zostavu tzv. mládeníckeho spevokolu tvoria okrem spevákov 1-2 gitary, syntezátor alebo iný
klávesový nástroj (pôsobivo znie nová duchovná pieseò s úèasou
jemného podfarbovania píalového organu), niektoré bicie nástroje,
prípadne basgitara. Na niektorých miestach k týmto pod¾a potreby pridávajú flauty, zobcové flauty a iné klasické nástroje.
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Vytváranie verzií piesne, jeden zo znakov nonartificiálnej hudby, znamená u novej duchovnej piesne najèastejie: zmena textu, zmena tóniny,
pridávanie nadhlasov (paralelné tercie alebo sexty  atribút ¾udovosti),
úprava rytmu (nové akcenty môu zmeni celkový charakter piesne),
zmena intrumentácie, zjednoduenie alebo skomplikovanie harmónie
a pod.

CO

kolený hudobník má zväèa záujem na hodnotnejej interpretácii
novej duchovnej piesne, preto vyberie jej najlepiu verziu a zhotoví
notový zápis piesne. Väèina piesní sa íri samotnou ivou interpretáciou
poèas bohosluby alebo prostredníctvom nahrávok gospelových skupín.
Mláde u dlhí èas vyjadruje túbu po jednotnom znotovanom spevníku
nových duchovných piesní, aby sa ich spev zjednotil v slovách aj
melódii. Zatia¾ vak situácia silno pripomína dobu, ktorá podnietila
vznik Jednotného katolíckeho spevníka (1937): kvôli rôznym textovým
a melodicko-rytmickým variantom tej istej piesne si èlovek nemôe
zaspieva mimo svojej farnosti, lebo sa pod¾a výpovedí respondentov
bojí, aby nezostal trèa, alebo naopak neskoèil do pauzy.
Nízke interpretaèné nároky repertoáru nových duchovných piesní,
ktoré sa u nás spievajú, èasto pritiahnu veriacich s nízkym stupòom
hudobnosti a umeleckého vkusu, ktorí sa mono v dobrej vôli, ale
hudobne diletantským spôsobom zmocnia sluby chrámových hudobníkov a nieko¾ko rokov formujú hudobný vkus farského spoloèenstva.
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Vytvárajú si urèité zauívané interpretaèné postupy, ktoré vedú k deformácii pôvodného rytmu i harmónie, prièom pôvodný charakter piesne
zaniká.152 V nároènejích piesòach zjednoduujú harmóniu na tri a tyri
harmonické funkcie (T-VI-S-D). Ak sa vak pouije obvyklá schéma a
banálny výraz, výsledkom môe by i neoriginálna, bezobsaná skladba,
ktorá nemá iadnu umeleckú hodnotu a pôsobí neúprimne, èi nepravdivo.153

GH

V súèasnosti je nutné poukáza na vetky prejavy lacného vkusu,
ktoré mláde esteticky netiahnu vyie, ale naopak otupujú, a ktoré sa,
ia¾, dostávajú a pred oltár. Uvedomujúc si obrovský tlak masmediálnej kultúry je pochopite¾né, akú hudbu väèia èas mladej generácie
preferuje i to, e si chce prinies túto hudbu do liturgie. Na druhej strane
stojí za zváenie, èi práve posvätné obrady nie sú tým pravým miestom,
kde by mal èlovek necha za dverami vetko to, èo ho obklopuje (èi
ohluuje?) v kadodennom ivote.
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Mnostvo tzv. mládeníckej duchovnej hudby nevyhovuje poiadavkám liturgie a ve¾a kòazov sa bráni prenikaniu týchto spevov do sv.
ome. Pozitívna hodnota evanjelizácie a autentickej výpovede osobnej
viery mladého èloveka prostredníctvom tejto hudby je vak dôvodom,
pre ktorý ho väèina duchovných v liturgii toleruje.

Umelecká zborová hudba

CO

V histórii poznáme obdobia, kedy zborová tvorba bola v chráme predvádzaná pravidelne a s ve¾kou dôstojnosou, zbor spevákov bol v Cirkvi
vysoko cenený. Cirkev si vái klasickú hudbu starých majstrov aj dnes,
stovky kompozícií zo stároèného pokladu duchovnej hudby  a to nemáme na mysli iba proporène rozsiahle diela, u ktorých jestvuje známa
prekáka dlhého trvania  plne vyhovujú liturgickým potrebám a spåòajú vetky kritériá. Ba ostatné hudobné ánre pouívané v omi ïaleko
prevyujú: kompoziènou dokonalosou, posvätnosou, univerzálnosou. Ko¾ko hudby (predvádzanej v dnes v kostoloch) môeme
oznaèi za musica sacra? Azda len nedostatok vhodných spevákov
v malých farnostiach môe by prekákou, preèo nemôe aspoò
nieko¾kokrát v roku povznies ducha skutoèné umenie.
O zborovej hudbe sme dos povedali u v kapitole o chrámových
spevokoloch, kde je analyzovaný aj vzah zhromadenia veriacich
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k tomuto ánru. Na tomto mieste nám vak ide o postoj k umeleckej zborovej tvorbe a k determinantom jej ob¾úbenosti. Na základe prieskumu
sa táto otázka ukazuje ako jednoznaèná.
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1. Z h¾adiska jednotlivých vrstiev veriacich môeme kontatova, e
biskupi, kòazi, diakoni i bení úèastníci liturgie majú umeleckú zborovú
hudbu v úcte, vysoko ju hodnotia a esteticky pozitívne na nich pôsobí.
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2. Z generaèného h¾adiska v tejto otázke chýba hlbie preskúmanie.
Zisujeme urèitú krivku vzahu k tomuto ánru: od detstva (kedy sa
èlovek o takúto hudbu spravidla nezaujíma) záujem stúpa, u dospelých
¾udí je vzah k zborovej hudbe stabilne pozitívny a po najstariu
generáciu, ktorá zaujíma k zborovej hudbe prevane neutrálny vzah.
Pod¾a analýzy osobných rozhovorov i písomných vyjadrení preferovanie
umeleckej zborovej hudby kulminuje pribline u dnených pädesiatnikov.
3. Pod¾a stupòa hudobného vzdelania je zrejmé vzrastajúce preferovanie klasickej viachlasnej hudby u veriacich s vyím hudobným
vzdelaním. Skutoèní odporcovia tejto hudby sú zriedkavosou tak, ako
je málo úplne amuzikálnych ¾udí.
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Otázka vyieho hudobného vzdelania hrá úlohu aj u vedúcich zborov
(obr. 12). Najviac si zborový spev cenia prirodzene vedúci chrámových
zborov, èi klasických, mládeníckych alebo detských. Porovnajme vak
vedúcich klasických zborov s mládeníckymi a detskými (obr. 23 a 24).
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Predovetkým je zaujímavé, ako ve¾mi si vedúci chrámových
hudobných telies uvedomujú primát piesní JKS a podriaïujú mu aj svoj
zborový áner. Aj vedúci mládeníckych zborov, ktorí sú väèími konkurentmi so spevom JKS uprednostòujú na prvom mieste tradiènú
pieseò, a potom tzv. mládenícku. Väèiu ob¾úbenos JKS vak preukazujú vedúci klasických zborov, prièom môe ís o vekový príklon
k vánejej hudbe alebo o väèiu úctu k Schneidrovmu dielu, ktoré je im
zaiste bliie ne moderná populárna hudba.

Mladia generácia (obr. 23) je otvorenejia voèi iným nepecifikovaným druhom duchovnej hudby ne vedúci klasických zborov, èo môe
súvisie s vekom a sklonmi experimentova a viac tolerova novoty.
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Obr. 23: Preferovanie druhov duchovnej hudby u vedúcich
detských a mládeníckych chrámových spevokolov.

Obr. 24: Preferovanie druhov duchovnej hudby
u vedúcich klasických spevokolov.

CO

Posvätné ticho, ktoré tie má ma svoje dôstojné miesto v kadej
liturgii je tie viac zastúpené u mladých. Mladí ¾udia ob¾ubujú ticho,
v ktorom môu rozjíma viac ne starí, ktorých ticho akoby ruilo.
Ukazuje sa, e mladia generácia preíva svoju vieru autentickejie a
hlbie, nie je nato¾ko zaaená predsudkami, odmieta tradicionalizmus
v náboenstve. Posledným zaujímavým údajom sú nízke preferencie
novej duchovnej piesne u vedúcich klasických zborov. Estetická a vkusová bariéra medzi tzv. gospelovou hudbou a umeleckou zborovou
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tvorbou je skutoène zrete¾ná, za èo hovorí aj fakt, e málo z chrámových hudobníkov a spevákov, ktorí sa venujú klasickému viachlasu, dá
prednos spievaniu novej duchovnej piesne pred posvätným tichom.
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Hlavnou príèinou uprednostòovania iných druhov pred zborovým
spevom je samotný problém potláèania umenia a írenia braku v celej
spoloènosti. Súvislosti sú tu zrejmé. K tomu i poiadavka zrozumite¾nosti pre vetkých a poiadavka zapájania sa do spevu je nato¾ko silná,
e profesionálny cirkevný hudobník, ktorý nastúpi na miesto zbormajstra alebo organistu, musí denne bojova s polaritou: na jednej strane
posvätná hudba, na strane druhej ¾udová zbonos, prièom neiadúce sú
extrémne podoby jedného i druhého. Problémom je, e dnes takmer
absolútna väèina veriacich nepokladá aktívne poèúvanie zborovej
hudby za dostatoènú úèas na liturgii a aj keï vyslovujú svoj obdiv
a pozitívny postoj k viachlasnému spevu, odsúvajú ho na okraj liturgie,
aby im poèas ome neuberal priestor, kde si môu zaspieva piesne
z JKS. Stále viac aj v liturgii zosilnieva práve táto sociálna funkcia
hudby; nedorozumenie publika (zhromadenia veriacich) a artificiálnej
hudby sa pritom zväèuje. Dnes sa nachádzame v stave, o ktorom sa
nedávno vyjadril kardinál Ratzinger. Jeho slová si dovolíme pre ich
výstinos ete raz citova: Stále cite¾nejie je strané ochudobnenie,
nastávajúce vade tam, kde je krása vykázaná a vetko sa podriaïuje
výhradne spotrebe. Skúsenos ukázala, e ustupovanie poiadavke
zrozumite¾nosti pre vetkých ako jedinej rozhodujúcej kategórie
neuèinilo liturgiu skutoène zrozumite¾nejou a otvorenejou, ale len
chudobnejou ...aj v tomto prípade sa od ve¾kej cirkevnej hudby upustilo v mene aktívnej úèasti. Nemôe vak takou úèasou by aj vnímanie
duchom a zmyslami? Nie je v poèúvaní, vnímaní a pohnutí skutoène niè
aktívneho? Nedochádza tu k redukcii ¾udského rozmeru na ústne
vyjadrovanie...?154
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Spevy Liturgického spevníka

Ak sa zaoberáme uprednostòovaním druhov duchovnej hudby,
nemono obís spevy z Liturgického spevníka (LS). Reforma Druhého
vatikánskeho koncilu nastolila poiadavku vráti do liturgie pôvodné
texty omového ordinária ako spevy celého zhromadenia, èo bolo dovtedy nedovolené. Spevník, obsahujúci dnes pä zväzkov organových
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sprievodov na rozlièné obdobia a èasti omovej liturgie, je výsledkom
pokoncilového snaenia. Jeho obsah je od Jednotného katolíckeho spevníka nato¾ko odliný, e nepredstavuje pre Schneidrov kancionál v rámci
ome nijakú konkurenciu, ako sa mnohí nazdávajú:
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 I. zväzok: základné omové spevy (pod¾a textov Rímskeho misála)
 II. zväzok: medzispevy na nedele a sviatky (pod¾a textov Lekcionára I)
 II/b: medzispevy na férie adventného a vianoèného obdobia pod¾a textov feriálneho Lekcionára)
 II/c: medzispevy na férie pôstneho a ve¾konoèného obdobia (pod¾a textov feriálneho Lekcionára)
 III. zväzok: spevy na Popolcovú stredu, Svätý týdeò a Ve¾kú noc
(pod¾a textov Rímskeho misála)
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Po prvej vlne tvorby nových slovenských nápevov, ktoré boli zväèa
dielom nadených amatérov, zaèali sa v januári 1981 systematické práce
na projekte budúceho Liturgického spevníka. Túto ambíciu podporil
biskup Dr. Ján Pásztor, ktorý prípravu celonárodného spevníka pod¾a
poiadaviek obnovenej liturgie zveril profesionálnym hudobníkom a
hudobným teoretikom. Okruh spolupracovníkov sa v akých podmienkach rozíril o nieko¾kých skladate¾ov, kòazov a amatérskych hudobníkov z liturgickej praxe. Vznikol výber nápevov zo starých prameòov
(gregorián, Cantus Catholici), dôkladne zváený z h¾adiska umeleckej,
kompoziènej a historickej hodnoty i z h¾adiska otázky percepènej
pripravenosti veriacich prija tieto nápevy a spôsob ich hudobného
stvárnenia. Okrem toho vznikala nová tvorba na liturgické texty: Kyrie,
Glória, Krédo, zvolania na modlitbu veriacich, Sanktus, Agnus, spevy
pre ome s úèasou detí. Vzorom pre spevník bol nemecký Gotteslob,
francúzske, talianske a po¾ské spevníky. Práce sa uskutoèòovali na báze
osobných kontaktov v akých politických podmienkach.

CO

So zavádzaním niektorých spevov do praxe sa zaèalo u okolo r. 1978 v kostoloch, kde pôsobili ¾udia zainteresovaní do prác na spevníku. Zavádzaniu
nových spevov pomáhala najmä mladia generácia, napr. v Bratislave známy
mládenícky zbor Urzus (M. Maco, asi 70 èlenov) pravidelne spieval poèas
bohosluieb nápevy z LS v kostole kapucínov. Dielo bolo u zaèiatkom 80.
rokov pripravené do tlaèe, neboli vak priaznivé podmienky na jeho vydanie.
Spevník sa íril (v samizdatovej podobe) osobnými kontaktmi, úèinným
impulzom celoslovenského rozmeru boli organové kurzy v roku 1984.
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Ïalím spôsobom írenia bol spevokol kòazov pôsobiacich v pastorácii
(Anton Koneèný), ktorý sa v 80. rokoch schádzal na sústredeniach na území
koickej diecézy. Nácvikom a interpretáciou nových spevov samotnými
kòazmi sa úèinne pomohlo ich zavedenie vo farnostiach, kde pôsobili. Veobecne mono kontatova, e v 80. rokoch sa na východnom Slovensku a
Liptove u v znaènej miere pouívali spevy z dneného LS I. V niektorých
farnostiach sa spev misálových textov ordinária namiesto piesní z JKS zaèal
èoskoro realizova (napr. v bratislavskom kapucínskom kostole sa o to zasadzoval kòaz Imrich Polák, hoci aj tam sa zavádzanie novôt nezaobilo bez
odporu, kritiky, dokonca pamfletov). Aktívni jednotlivci z mladej generácie
chrámových hudobníkov sa podie¾ali na írení nápevov LS a zhudobnených
hymnov prostredníctvom rozirovania magnetofónových nahrávok (Yvetta
Lábska a iní).

GH

akú prekáku predstavovala  a dodnes predstavuje  zvlá staria generácia kòazov, lipnúca na starých hudobných praktikách a neprijímajúca
iadne zdôvodnenia nového. Najlepím príkladom môe by postoj kòaza,
ve¾kého nepriate¾a reforiem, ktorý povedal: Treba urobi vetko preto, aby sa
práca na príruèke pre organistov nedostala do rúk bratislavským skladate¾om a hudobným vedcom. Ak sa rozhodovanie o dôleitých otázkach
týkajúcich sa hudby dostalo do rúk kléru s podobným postojom, hudobné
vzdelanie bolo v takých prípadoch doslova kontraproduktívne.
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Po oficiálnom vydaní v roku 1990 sa nápevy z Liturgického spevníka I
rozirovali ve¾mi rýchlo. Spevník bol schválený a odporúèaný slovenskými
biskupmi (pastierskym listom), a hoci ete neprenikol do vetkých kostolov,
významom a jedineèným postavením smeruje k plnému vyuívaniu na celom
území Slovenska.

CO

Liturgický spevník priniesol do liturgickej hudby nový áner a nový
týl. Veriaci, ktorí sa mnoho rokov stretávali v liturgii výluène so
strofickými chrámovými piesòami, tradiènými latinskými nápevmi
modlitieb kòaza a almov, nanajvý s gitarovými piesòami mládee,
prijímajú dnes zhudobnenia ranokresanských hymnov. Bohosluobná
hudba na Slovensku urobila reálny krok k skutoènej obnovenej liturgii. Nie vetky vrstvy veriacich sa vak rovnako dokázali vyrovna
s novou poetikou a novým hudobným týlom. Ak sa budeme venova
výluène hudobnej zloke, jej prijatie vyaduje percepène si osvoji
niektoré èrty súèasnej artificiálnej hudby. Mono aj táto skutoènos
spôsobuje urèitý problém, najmä u starích ¾udí a s niími hudobnými
schopnosami. Viaceré kompozièné smery v hudbe 20. storoèia opúajú
jedno tonálne centrum resp. rozruujú tonálne vzahy, pohybujú sa
v modálnom, polytonálnom priestore. Zhromadenie veriacich má
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niekedy nemalé problémy osvoji si takú hudbu. Pri jej vnímaní toti
pouívajú zauívané percepèné schémy, vzorce, ktoré si vytvorili hudobnou skúsenosou v styku s èisto tonálnou hudbou (¾udové piesne, popmusic, intrumentálna hudba v masmédiách). Kadú inú hudbu vnímajú
potom cez túto skúsenos.155 Vzh¾adom na to, e hudobné spracovanie
LS je bliie skôr artificiálnej sfére hudby ne tzv. ¾udovému cíteniu,
jeho ob¾úbenos rastie úmerne s vyím hudobným vzdelaním. Pre úplnos vak treba uvies, e medzi organistami sú aj kolení hudobníci,
ktorí sú konzervatívne poèúvajúci a s moderným hudobným jazykom sa
nevedia vnútorne, citovo stotoni.

PY
RI

GH

Spevy v Liturgickom spevníku I pochádzajú od rôznych autorov a
prameòov od gregoriánu po súèasnos. Hudobné rieenie organových
sprievodov predstavuje sústavu kompozièných prostriedkov, ktoré môeme takmer oznaèi za svojbytný týl. Tento týl je pre zhromadenie
percepène celkom novým. Z h¾adiska hudobno-psychologického sa
poslucháè nemôe spolieha na hudobnú pamä, ktorá neprináa iadne
väzby s minulou skúsenosou, s tým súvisí aj neschopnos anticipácie
ïalieho priebehu melódie. Melodická stránka sa neviae na ustálené
melodicko-harmonické postupy, poslucháèom dobre vité z piesní JKS,
prináa novú invenènos, ktorá si vyaduje dlhodobejie nacvièovanie
týchto spevov. Pre harmonické spracovanie sa stali dobrým inpiraèným
zdrojom osvedèené hodnotné spôsoby harmonizácie gregoriánskeho
chorálu, pouívajú sa oslabené funkèné vzahy, tonálna oscilácia, akordy
terciovej i kvartovej stavby.156 Zauívané postupy hudobných truktúr sú
vo vedomí stále prítomné, èo èasto u nových poslucháèov vedie k emocionálnemu oèakávaniu nieèoho, èo neprichádza, napr. v tonálnych vzahoch, tendencia ïalej pokraèova k niektorému zo statických akordov
(tónov) a pod. Nepripravenos úèastníkov liturgického zhromadenia
absorbova naraz to¾ko nových prvkov sa nespája len s nerozumením
tejto hudbe, ale so slabou úèasou na speve, niekedy aj s osobnými
iadosami o stiahnutie nových spevov a návrat k predolej praxi.

CO

U ve¾kej èasti hudobne nekolených veriacich kontatujeme konzumný prístup k poèúvanej hudbe, ktorý vedie doslova k atomistickej
recepcii hudby a k infantilnému spôsobu poèúvania. Zodpovedá to
dnenému silnému tlaku zo strany masovej kultúry, ktorá produkuje
enormné mnostvo rôznych týlov a tradícií a sýti hudobné vedomie
èloveka vlastnými lágrami. Mnostvo hudby si vyaduje rozdielne
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typy hudobného myslenia a èlovek zvyèajne volí vlastnú cestu vnímania
hudby. Pri bohoslube potom uplatòuje svoje zauívané spôsoby hudobného myslenia. Tým dochádza k neporozumeniu novému týlu, ktorý
ponúka LS. Ak je èlovek menej muzikálny a menej pripravený adaptova sa na nové hudobné rieenia, ak je príli mnoho akordov nerozvedených alebo rozvedených iným smerom, ne poslucháè oèakáva, alebo
mnoho ïalích vnútorných sklamaní, môe nasta urèitá rezignácia, a
zavrhnutie konkrétneho nápevu i celého spevníka.
Mladí ¾udia (respondenti prevane z radov budúcich uèite¾ov náboenstva) si ve¾mi prajú urèité zjednotenie v podobe spoloèného hudobného jazyka, týlu, ktorý by vyhovoval vetkým generáciám.

GH

Chyba je v tom, e piesne z JKS spievajú iba starí a mládenícke iba mladí.
Sú potrebné piesne, ktoré by vyhovovali vetkým, aby sa spoloène zapájali.
(poslucháèka V, Ruomberok)
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V anketových lístkoch vyjadrujú túbu po urèitej forme jednotného
hudobného prejavu, ktorý by bol dôstojný a zároveò niesol prvky
súèasnej hudby. Tieto kritériá spåòa LS, pripravený prevane súèasnými
autormi, ktorý prináa nový hudobný týl, inpirovaný gregoriánskou
melodikou i prostriedkami modernej harmónie. Dôkazom pozitívneho
prijatia spevov z tohto spevníka je výsledok z prieskumov medzi mladými ¾uïmi od 15 do 25 rokov z rôznych èastí Slovenska. Celkovo 97 %
týchto ¾udí sa zapája do spoloèných spevov ordinária, ktoré sa spievajú
z Liturgického spevníka. Liturgický spevník vyplnil oèakávané miesto
v pokoncilovej liturgii a pre nasledujúce desaroèia je podstatné, e
spôsob jeho hudobného vyjadrovania zodpovedá hudobnému mysleniu
súèasnej mladej generácie. Prvky súèasnej hudby si ¾ahie nachádzajú
cestu k mladému poslucháèovi, ktorého sluch nie je zaaený výluène
klasicko-romantickým hudobným jazykom M. Schneidra-Trnavského.
Spevy, ktoré spåòajú u veriacich obvyklú poiadavku peknej melódie
a ¾ahkej spievate¾nosti, sú pozitívne prijímané a spievané v mnohých
farnostiach nielen mladými ¾uïmi, ale bez rozdielu veku.
Bojím sa, aby ste tam nedali príli komplikované melódie, do ktorých sa
málokto bude vedie zapoji, napríklad niektoré novie melódie odpovedí
k almom sú pre mòa ve¾mi aké. (poslucháè V, Bratislava)

Mnohé záleí (ako pri iných druhoch hudby) od správnej interpretácie, tá je èasto príèinou znechutenia a odradenia veriacich, prípadne sa
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nauèia nápev rytmicky alebo melodicky nesprávne. Príklady z praxe
dávajú dôvod na optimizmus, e v prípade príalivého interpretaèného
podania staèí nieko¾ko týdòov trpezlivého nacvièovania, aby si zhromadenie nový spev osvojilo a spievalo spontánne spamäti. V pouívaní LS na Slovensku sú pod¾a doterajích zistení znaèné rozdiely, najviac
práce so zavádzaním èaká ete na vidieku. Oproti tomu v mestách alebo
tam, kde pôsobia hudobne kolenejí a flexibilnejí organisti, zhromadenie veriacich má v repertoári mnoho rôznych nápevov z Liturgického
spevníka.157

GH

Liturgický spevník I ¾udia nechcú spieva  melódie sú im cudzie. Zaradi
do JKS tie piesne, ktoré ¾ud rád spieva, napr. Nastokrát buï pozdravená, Otèe ná, vysly nás, Boia Rodièka, Na svoju èes ti s¾ubujem...
(bohoslovec)
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Bení úèastníci liturgie nerozoznávajú hudobnú formu, o vetkom
hovoria ako o piesòach, pre väèinu z nich hudba v bohoslube = pieseò.
Podobne ako v predchádzajúcej citovanej výpovedi, vychádzajú z posudzovania melodickej zloky, avak neh¾adajú v LS spevy, ktoré im
melodicky vyhovujú, navrhujú piesne. V procese prijatia LS a pochopenia zmyslu liturgickej obnovy chýba dôleitý medzistupeò  kòazi, ktorí
to sami nielen chápu, ale horlivo presadzujú. Kto nie je osobnostne
pripravený zamyslie sa nad tým, akú úlohu má v omi napríklad vyznanie viery, má menie predpoklady esteticky prija formy zhudobnenia
textov vyznania viery.158

CO

Vplyvom u pomenovaných hudobných a sociálnych faktorov
väèine veriacich na Slovensku vyhovuje typ kancionálovej piesne, teda
strofickej uzavretej formy (najèastejie AABA). Urèitá vrstva zo starej
generácie nechce prija u samotnú formu nových liturgických spevov,
súvislé nestrofické útvary. Pred koncilovou reformou zhromadenie
spievalo pieseò z JKS na viacerých miestach v omi (Kyrie, Glória, na
evanjelium, Krédo, poèas prípravy obetných darov, Sanktus, po pozdvihovaní, Agnus, spev na prijímanie, po poehnaní), èo sa po Koncile
zredukovalo okrem procesiových spevov na Glória, Krédo a Sanktus.
Liturgický spevník v duchu obnovenej liturgie priniesol na Glória, Krédo
a Sanktus spevy na misálové texty, proti èomu silno protestovali veriaci
rigidne naviazaní na tradièné strofické piesne. Na mnohých miestach sa
ete v 90. rokoch dlho spievala pieseò aspoò na Glória a Krédo. LS má
ambíciu sta sa spevníkom pre vetky generácie a vrstvy veriacich.
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U starej generácie a u ¾udí s nízkym stupòom hudobných schopností je
spätos hudobného vedomia s kancionálovou piesòou silná a ich hudobné myslenie je odolné voèi zmene. Hudobno-týlového a hudobnovkusového vývoja (ak je to vývoj pozitívnym smerom) sa vak pre túto
skutoènos netreba vzda.

GH

VPLYV HUDBY
NA NÁBOENSKÝ ZÁITOK
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Prítomnos hudby vdy výrazne prispievala k atraktivite náboenských udalostí. Hoci cie¾om a zmyslom liturgie sú vnútorné a hlboko
osobné veci èloveka, dochádza pri jej preívaní aj za pomoci vonkajích
podnetov k záitkom rôzneho druhu a intenzity. Liturgia pritom neije
z pútavých nápadov. Vlastná podstata liturgie sa nedá hodnoti v kategóriách divadelnej pôsobivosti a zábavnosti. Koncil pripomína, aby bola
veriacim zabezpeèená actuosa participatio  aktívna úèas, ktorou sa
bliie zaoberáme v ïalej kapitole. Náboenský záitok, rovnako ako
aktívna úèas veriacich na liturgii, nie je viazaný iba na vonkajiu
aktivitu (napr. spev) úèastníka liturgie, ani výluène na mlèanie, ktoré
umoòuje vnútorne naèúva duchovným textom. Výskumy v oblasti
psychológie náboenstva i v úvode uvedené typológie ukazujú, e
hudba má svoj podiel na dojmoch z liturgie a na intenzite náboenského
záitku. Cestou k záitku môe by poèúvanie i vlastné spievanie.

CO

Zmyslom liturgickej hudby je sluba liturgii, jej spiritualite. Spojením slov a hudby vzniká nový druh náboenského prejavu a s ním aj iné,
zväèa silnejie pôsobenie textu na recipienta. Nielen vnímanie samotnej
hudobnej kompozície a jej obsahu, ale i vnímanie funkcie hudby
v bohoslube je u jednotlivých vrstiev liturgického zhromadenia
rozdielne. Úroveò tohto vnímania sa ukazuje dvojznaèná: na jednej
strane ho determinuje stupeò hudobného vzdelania alebo veobecnej
muzikality, tzv. hudobný sluch a pod. Na druhej strane nemono prehliada psychickú zameranos veriaceho èloveka na duchovno, na obsah
liturgie. Je liturgická hudba uznaná ako nevyhnutná bená súèas
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kadého záitku zo spoloènej bohosluby? U èloveka sústredeného na
obsah omových textov nie je hudba primárnou zlokou, ktorú sleduje,
vníma ju podvedome. ¼udská pozornos je selektívna; vo chvíli sústredenia sa na liturgiu stojí hudobná zloka a po duchovnej a je to
prirodzené.

prijatie

zapájanie

GH

úas
APERCEPCIA

schopnosti

skúsenos

motivácia

PY
RI

Obr. 25: Význam apercepcie ako hlbieho vnímania a pochopenia liturgickej hudby.
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Vyskytujú sa vak percepèné rozdiely, ktoré súvisia so stupòom osobnej religiozity a preívania svojej osobnej viery. Religiozita sa okrem
iného odráa vo vzahu k liturgii a bohosluobným úkonom. V praxi
z toho vyplýva, e hlbie veriaci èlovek je schopný viac sa pohrúi do
bohosluby a do zmyslu jednotlivých jej úkonov, prièom ostatné zloky,
medzi ktorými dôleité miesto zaujíma hudba, mu slúia na väèí
duchovný úitok z liturgie. Naopak, náhodný návtevník liturgie a
èlovek, ktorý vykazuje nízky stupeò religiozity, sa zameriava na vonkajiu stránku bohosluby. Jeho estetické hodnotenie chrámovej hudby mu
prináa nie náboenský, ale èisto hudobný záitok. S uvedenými tvrdeniami sa spája mnoho výpovedí úèastníkov liturgie na rozliènej úrovni
religiozity. Z toho vyplýva, e hudba je silným, ale nie jediným, ani
nevyhnutným stimulom náboenského záitku beného úèastníka ome.

Chrámová hudba sa podie¾a na celkovej atmosfére posvätného slávenia rôznymi spôsobmi, jej týl je náladotvorným faktorom.159 Spoloèný
spev zhromadenie zjednocuje, aktivizuje, prispieva k osvojeniu nábo99
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enských právd v textoch. Pravidelným spievaním sa do pamäti hlboko
vtepia desiatky a stovky náboenských textov (v podobe strofických
piesní, hymnov, antifón). Náboenský záitok môe stupòova aj intrumentálna hudba, pri ktorej sa veriaci aktívne nezapájajú. Rozjímanie
o duchovných veciach a poèúvanie hudby prináajú podobné záitky.
Samotná intrumentálna (organová) hudba nemôe nahradi slová, no
tam, kde je dovolená, podnecuje obrazotvornos. Jej vhodná dramaturgia dopåòa a umocòuje vizuálnu stránku vnímania, èo sa koná pred
zrakom veriacich pri oltári. Teda aj tam, kde sa uíva èisto intrumentálna hudba, táto hudba slúi: nie slovám, ale konkrétnemu liturgickému
úkonu. Pravá liturgická hudba nie je niè nehovoriacim pozadím alebo
bezduchou výplòou.
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U úèastníkov liturgie sme zisovali, do akej miery je pre nich hudba
dôleitá, do akej miery ju pri bohoslube vnímajú. Problematiku ovplyvòujú predovetkým dva u vyie uvedené faktory: muzikalita a religiozita jednotlivca. Tie priamo predurèujú mieru vplyvu hudby na
náboenský záitok. Hudba ako máloktoré umenie dokáe rýchlo a
niekedy dokonca bezprostredne navodi estetické záitky, vzbudi
emócie.160 Z náèrtu nasledujúceho grafu si vak mono predstavi
respondenta s akýmko¾vek pomerom hudobnosti a nábonosti. V praxi
sa obèas vyskytnú úplné protiklady. Napríklad: profesionálny hudobník,
ktorý sa o liturgiu nezaujíma, nerozumie jej  hudba mu neprináa
náboenský záitok, nachádza v nej èisto hudobnú výpoveï. Na druhej
stane hlboko veriaci èlovek s nedostatoène rozvinutým zmyslom pre
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Obr. 26: Pomer osobnej religiozity a muzikality ako èinite¾ vplyvu hudby
na záitok zo slávenia liturgie.
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hudbu  hudba má minimálny vplyv na jeho preívanie bohosluby,
takmer ju nevníma. Úmerný nárast muzikality a nábonosti prináa
adekvátnu vnímavos na hudbu v liturgii a tým aj väèiu disponovanos
na dosiahnutie duchovného záitku.

Úloha emócií
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Hudba v liturgii vyvoláva mnohé úèinky podvedome, veriaci si ich
neuvedomujú. Náboný èlovek hlboko ponorený do modlitby si
hudbu zaène uvedomova, a keï tá prekroèí urèitú hladinu intenzity
a naruí jeho mylienkový svet. Dovtedy bola hudba nedelite¾nou
súèasou jeho náboenského záitku. Podobne je to z h¾adiska druhov
duchovnej hudby. Mladí ¾udia, ktorí hoci kladne prijímajú tradièné
strofické piesne, menia svoj vnútorný postoj na negatívny a odmietavý,
ak sa v jednej omi pouije nadmerné mnostvo týchto piesní. U týchto
¾udí prestáva by spev strofických piesní záitkom, zvlá, ak ide o
sústavne opakovaný úzky výber piesní. Samozrejosou je citlivos
hudobne vnímavých veriacich na interpretaènú úroveò chrámových
hudobníkov.
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Vnímanie hudby a umenia vôbec sa spája s emóciami. Vzruivos ako
základná dispozícia temperamentu urèuje dynamiku emócií, t.j. citlivos,
jeho dåku v èase, doznievanie, èastos a stálos emócií.161 Vychádzajúc
z moností hudobno-výrazových prostriedkov môeme poveda, e
hudba dokáe privies èloveka do stavu hlbokej meditácie i naopak 
chaosu. V naich kostoloch sa vak tradiène pouívajú u ustálené
varianty zvukovosti, ktoré prináajú overené psychoakustické pôsobenie
na zhromadených veriacich. Ide o pôsobenie hudby, ktoré je pre vetkých rovnaké. Ako príklad poslúi èasté pouívanie jemnej organovej
hudby poèas prijímania alebo po òom, èi mohutné organové plenum pri
odchode veriacich z chrámu. Rados pozitívne koreluje s vysokými
formantami, s vyou polohou melódie, s jej ivosou, rýchlejím
pohybom. Boles ide opaèným smerom: dynamické, tempové skoky,
smútok sa vyjadruje v nízkej hlasovej polohe. Rados a láska majú
tendenciu k zrých¾ovaniu, opaèné emócie k spoma¾ovaniu. Azda najznámejím prostriedkom rozliovania hudobných nálad je tónorod  durovos a molovos. Tieto a ïalie hudobno-výrazové prostriedky tvoria
zauívaný a veobecne prijatý systém hudobných významov a symboliky za úèelom vzbudi u skupiny poslucháèov (zhromadenie veriacich)
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rovnaké emócie. Hudba tak prináa urèitý pocit koletívneho vedomia
resp. kolektívneho preívania interpretovanej alebo poèúvanej hudby.
Ukazuje sa, e u ¾udí s dlhodobými hudobnými skúsenosami sa samovo¾ne vytvárajú pevné asociatívne väzby hudobno-sémantických
prostriedkov s komponentmi a zlokami emócie. Tieto väzby, èiastoène
zaloené na ivotných skúsenostiach, èiastoène sformované hudobnou
tradíciou, zabezpeèujú fungovanie hudobného jazyka emócií.162

GH

Dochádza aj k emóciám, ktoré nie sú vlastné vetkým poslucháèom,
odráajú zvnútornené preívanie jednotlivca. Pri zoh¾adnení individuálnych dispozícií, u hudobne vyspelejích veriacich sa hudba podie¾a na
záitku nie iba psychoakustickým, ale aj estetickým pôsobením. Pri
vyom stupni vnímania hudby  apercepcii  poslucháè preniká aj do
vnútorných truktúr hudobného diania. S týmto stupòom sa bene stretneme u profesionálnych hudobníkov.
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Pri túdiu pôsobenia hudby na veriacich vychádzame zo slovných
reakcií bezprostredne po bohoslube, ktoré môu by jedinou autentickou výpoveïou o záitku v pozitívnom alebo negatívnom zmysle.
U menej hudobne kolených respondentov je pritom beným javom, e
svoje pocity nedokáu vyjadri adekvátnymi hudobnými výrazmi, nevedia vysvetli, preèo alebo èím sa hudba podie¾ala na ich záitku z ome.
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Najèastejie vyjadrovanými emóciami sú pocity radosti, dôstojnosti,
slávnostnosti. Citovejie zameraným jednotlivcom môe hudba èi spev
spôsobi tzv. zimomriavky, ktoré sa prejavujú na koi percipienta a sú
dôsledkom silnejieho citového vzruenia. Tento psycho-fyziologický
stav nie je bený, vyskytuje sa ojedinele. Má zväèa krátke trvanie (pribline od 1 do 3 taktov) a objavuje sa na dynamických vrcholoch èi na
miestach zaujímavých po farebnej a harmonickej stránke. Pocit silného
hudobného záitku súvisí aj s èinnosou vnútorných asociácií, spomienkových predstáv i momentálneho citového a náladového rozpoloenia
poslucháèa. Tieto poznatky priniesli mnohé z výskumov tzv. tónovej
psychológie.163
Existujú aj prípady, kedy pri nadmernej tvorbe asociácií a zároveò krajnom
citovom stave dochádza k silným emocionálnym reakciám, napr. k slzám
(smr blízkeho èloveka, spomienka na neho) alebo k mimovo¾nému úsmevu.

Schopnos hudby vzbudi v súèinnosti s liturgiou emócie náboenského záitku sa spája s permanentným vedomým alebo nevedomým
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hodnotením konkrétnej hudby, èo Meduevskij nazýva emocionálnohodnotiacimi reláciami poslucháèa: do akej miery hudba zodpovedá
jeho túbam a vnútorným potrebám.
Spontánnos emócií
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Pre håbku emocionálnej reakcie je rozhodujúci aktuálny subjektívny
postoj a psychický stav èloveka. Emocionalita pri interpretácii duchovnej hudby úzko súvisí so spontánnosou. U mladých ¾udí ju vyvoláva
najmä taneènos, opakujúci sa rytmický pattern, èo vyvoláva aj ïalie
sprievodné znaky ako rytmické tlieskanie do taktu, chytenie sa za ruky,
dvíhanie rúk do výky, mierne taneèné pohyby a pod.164 Prejavom
spontánnosti starej generácie je ¾udový viachlas, najèastejie v podobe
tzv. tercovania, ktorý (odhliadnuc od estetickej stránky) je znakom hlbej
zainteresovanosti do spievania piesne a spievajúcim prináa osobitný
interpretaèný záitok.
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Na intenzite pôsobenia hudby sa podie¾a nielen psychický stav
vnímate¾a, nemenej dôleitou stránkou pri poèúvaní hudby je úroveò
interpretácie. Úlohou hudobníkov je oivi skladate¾ov zápis, vdýchnu
mu duu. Ve¾ký potenciál vplyvu na náboenský záitok má hudobná

emocionálne
preívanie

anticipácia

CO

operatívna
pamä

hudobná
skúsenos

znejúca
hudba

Obr. 27: Èinitele podie¾ajúce sa na emocionálnom preívaní.
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Vzah hudby a slov
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výrazovos, ktorá je v rukách interpreta. Prostriedky hudobného výrazu
zvyujú emocionálnos hudobného prejavu, zvlá pri interpretácii
romantickej hudby, ale aj napr. gregoriánskeho spevu schóly. Spev
s vibrátom (najmä u profesionálnych spevákov) síce psychoakusticky
môe navodi hlboké emócie, nie je vak vhodný na prednáanie liturgických textov. Z prieskumu vyplýva, e aj na hudobne vzdelaných ¾udí,
ktorí sú veriaci, pozitívnejie pôsobí menej vánivý prednes, kultivovaný spev a správne hudobné prevedenie.
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Ve¾ký prínos pre vnútorné preitie náboenského textu predstavuje
naviazanos hudby na slová. Vzah hudby a slov si síce priamo víma
len nepatrné percento veriacich, z ich vyjadrení je vak zrejmé, e tento
vzah vnímajú podvedome. Ideálom nemá by nejaké mimesis formou
opisného zdvojovania textu, hudba má vak slová umocòova, nemá by
k textu indiferentná. Najmenej pôsobí, ak je rozruujúca, opaèná ako
hovorí text.165
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Ak hovoríme o textovej zloke, treba poznamena mono trocha
kontroverznú skutoènos: z praxe vyplýva, e znalos jazyka nie je
zásadnou prekákou záitku z poèúvania napr. latinskej polyfonickej
kompozície. Pod¾a mnohých práve latinèina umocòuje posvätnos
danej chvíle. Po Druhom vatikánskom koncile sa liturgia zaèala slávi
v národných jazykoch. Latinèina sa pre niektoré skupiny veriacich stala
jedným z prostriedkov na ozvlátnenie ome pri slávnostných príleitostiach. Jestvujú èasté spory o tom, èi má zbor spieva starú hudbu,
lebo jednoduchý ¾ud latinèine nerozumie. Dvom azda najdôleitejím
slovám v liturgii vak rozumejú vetci: amen a aleluja. Najpodstatnejou nemusí by angaovanos rozumu, ale vnútra. Pri kompozícii, kde je
intrumentálna zloka naplnená spritualitou spievaného textu, dokáu
hoci len tieto dve slová povznies k hlbokému náboenskému záitku.

CO

Psychologické úèinky organizácie hudobného materiálu

Analýzou hudobno-záitkových procesov pri vnímaní hudby sa zaoberá hudobná psychológia. Naím zámerom je struène charakterizova
najdôleitejie súvislosti medzi hudobnou truktúrou a jej pôsobením na
beného úèastníka liturgie. Na úèinky organizácie hudobného materiálu môeme h¾adie z viacerých aspektov.
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Z h¾adiska hudobného obsahu sem patria hudobné truktúry resp.
hudobno-výrazové prostriedky, ktoré majú na väèinu poslucháèov
rovnaký alebo ve¾mi podobný úèinok (tzv. psychoakustické, v minulosti
magické úèinky hudby). Sú to: ve¾ká amplitúda, intenzita hudobného
zvuku, pulzácia hudby, a extatické opakovanie niektorých hudobných
prvkov, zvlátne metrorytmické truktúry a pod. Ich výskyt môeme
zaznamena skôr na okraji liturgického diania, najèastejie v organovej
hre poèas prichádzania alebo odchádzania veriacich z chrámu a na väèích plochách samotnej intrumentálnej hudby.

GH

Estetické pôsobenie hudby oproti psychoakustickému u nie je také
jednoznaèné, je viac individuálne. Vyaduje si predchádzajúce hudobné
a estetické skúsenosti. V súèasnosti prax ukazuje, e na zaujatie beného
úèastníka zhromadenia je potrebné, aby nová skladba sèasti vyuila aj
psychoakustické prostriedky. Nimi je moné úèinnejie vzbudi pozornos aj u menej muzikálnych úèastníkov bohosluby a do istej miery túto
pozornos regulova.
Tonalita, tonálne vzahy, melodika
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Väèina hudobných psychológov sa zhoduje v tom, e pri upevòovaní správnych percepèných návykov stojí na prvom mieste tonalita (resp.
nejaké iné centrum). Centrálny tón èi akord vychádza aj z psychologickej potreby èloveka nachádza v hudbe akýsi záchytný bod, okolo
ktorého sa odvíja a ku ktorému sa vracia ostatné hudobné dianie.
Prevaná väèina poèúvajúcich i spievajúcich pri bohoslube je schopná cíti základný tón a akord tóniny. Po desaroèiach stretávania sa
s výluène tonálnou hudbou majú preívanie tóniky a zakonèenia melódie hlboko vité, hudbu s prvkami atonality prijímajú s problémami.
Niektoré vrstvy veriacich majú ve¾mi úzku predstavu o tvare melódie èi
melodickej frázy, ktorej prototypom je pre nich melodika M. Schneidra
-Trnavského. S jeho závermi fráz a melodickým spádom sú silno stotonení. Ak nenachádzajú známe oporné body melódie, na ktoré boli
zvyknutí, alebo ak melódia nekonèí na základnom tóne, reagujú rozpaèito.
U irokých vrstiev veriacich sa záitok z chrámovej hudby spája so
spoloèným spevom zhromadenia a s aktívnou úèasou na òom. Preto
v istom zmysle nachádzame súvis medzi determinantmi participácie
veriacich na speve a schopnosou hudby podie¾a sa na ich záitku
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z ome. Pozitívny záitok vyvolá hudba, ku ktorej má percipient pozitívny postoj, ktorú vnútorne esteticky prijal. Ak hovoríme o záitkoch zo
spoloèného spievania, musíme k tomu priradi aj determinanty spievanosti, ktorými sa zaoberá samostatná kapitola. Medzi nimi má ve¾kú
váhu melodika. Ide o veobecne platný jav, e diatonická melodika je
prvým znakom (èi podmienkou) irokého prijatia kompozície medzi
benými úèastníkmi liturgie. Dôvodom je práve jej pevná zakotvenos
v rámci tóniny a nevyboèovanie melódie z dokálneho radu tónov, èo
prináa interpretaènú istotu pri speve aj menej muzikálnym veriacim.

PY
RI

GH

Na druhej strane, najmä pri poèúvaní dochádza k vnímaniu irích
vzahov v rámci tonality. Záitok prináa nie iba (to¾ko elaná) jednoduchos melódie, ale i preívanie tonality, pocit ukonèenosti (melódie,
frázy), tendencia ïalej pokraèova k niektorému zo statických tónov
a podobne. Èlovek vníma priebeh poèúvanej hudby, jej dynamizmus,
tonálne rozirovanie a vzïa¾ovanie sa i uvo¾òovanie napätia v miestach
návratov k pôvodnému centru. Základný psychologický úèinok na
vnímate¾a má tónorod. Durovos a molovos  hoci ide o zjednoduené
chápanie  je aj dnes u väèiny ¾udí rozliovate¾om nálady, ktorú hudba
navodzuje.166 Je to zrejme najjednoduchia a najzauívanejia forma
pôsobenia hudby na èloveka, praktizovaná aj nekolenými chrámovými
hudobníkmi.
Harmónia
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Základným estetickým kritériom hudby pre väèinu bených veriacich je harmónia: konsonantnos a disonantnos na ich vývojovom
stupni z obdobia romantizmu. Zvlátnosou je, e bení hudobne nekolení veriaci prijímajú Schneidrovo spracovanie piesní èastými disonanciami, ale s pôsobivou melodikou skôr, ne nové kompozície, ktoré sú
harmonicky prostejie, ale ete nie sú percepène vité a esteticky prijaté.
Hudba v naich kostoloch v dvadsiatom storoèí nijako esteticky nevyboèila z historického kontextu minulosti, v rámci ktorého bola
bohosluobná hudba vytváraná pod¾a kritérií zvukovej príjemnosti a
harmónie, v 19. storoèí a sentimentalizmu. A súèasná tvorba bez
zábran vnáa do liturgie odvánejie harmonické postupy, ktoré priniesol bohatý vývoj európskej umelej hudby 20. storoèia. Bezprostredné
spojenia viacerých akordov smerujúcich do rozdielnych akordických
centier a mnohé ïalie postupy spôsobujúce pôvab sluchu spojený
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s istým vnútorným napätím167 sú u beným hudobno-záitkovým stimulom pre veriacich odchovaných na JKS i mladie generácie.
Rytmus
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Metrická a rytmická zloka hudby sa významným spôsobom podie¾ajú na hudobnom záitku, zvlá u mladých ¾udí. Platí to rovnako pre
sekulárnu modernú populárnu hudbu ako aj pre duchovnú. Mládei je
blízka hudba s výraznejie zastúpenou rytmickou zlokou, s pouitím
bicích nástrojov. Aj u organovej hudby, napr. medzi liturgickými spevmi
z LS vyh¾adávajú tie, v ktorých je metrum pravidelne organizované.
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Pravidelná pulzácia hudby, zvlá pri novej duchovnej piesni je pre
mláde podkladom pre emócie, ktoré sa prejavujú aj navonok, obvykle
tendenciou k miernym taneèným pohybom. Ako uvádza Meduevskij,
v európskej kultúre sa pri poèúvaní koncertu skutoèné motorické reakcie
potláèajú, redukujú na myslené motorické reakcie.168 Moderná populárna
hudba svojou spontánnosou túto konvenciu prekraèuje, poslucháèi ju
preívajú nielen v mysli, ale aj svojím správaním pri poèúvaní resp.
spievaní. Intenzita vonkajích pohybových reakcií na hudbu je úmerná
úrovni estetického prijatia a stotonenia sa s òou, a teda záitku, ktorý
percipientovi hudba spôsobuje.
Pôsobenie hudby pomocou jej rytmickej organizácie sa spája s duchovným svetom a spiritualitou liturgického obdobia, napr. v podobe
rôznych prieahov, augmentácií (pokánie, kajúcnos, pôst), ostrejieho
staccatovania a ornamentiky v rámci fráz, diminúcií, rýchlejieho tempa
(rados, Vianoce). Rozlièné behy sa pri dobrej interpretácii u väèiny
veriacich spájajú s pocitmi velebnosti, slávnostnosti; polyfonizácia
faktúry a celková elegancia organovej virtuozity prináajú duchovné
povznesenie mysle.
Dynamika a farba
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Spektrum hudobných farieb obsiahnuté vo zvukových dispozíciách
organa, prípadne gitár èi syntezátora ponúka rôzne náladové varianty
pôsobenia hudby v atmosfére konkrétneho liturgického slávenia. Sónická a dynamická oblas sú prvými zlokami, na ktoré ¾udia s málo
vyvinutými hudobnými schopnosami zamerajú svoju pozornos pri
procese vnímania hudby.169
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Vplyv intenzity zvuku na pozitívne pôsobenie hudby sa obvykle mení
vekom poslucháèa. Mláde preferuje silnejí, elektronicky zosilnený
zvuk nástrojov, charakteristický pre modernú populárnu hudbu, starie
generácie uprednostòujú niiu zvukovú intenzitu. Jedným z kritérií, pre
ktoré majú starí ¾udia výhrady voèi tzv. mládeníckej chrámovej hudbe,
je jej príli hlasné predvádzanie poèas liturgie. Zvuková úroveò neprimeraná prostrediu chrámu a vekovému priemeru celého omového
zhromadenia niekedy spôsobuje negatívne postoje k novej duchovnej
piesni aj u veriacich, ktorí k nej nemajú iné výhrady. Niekedy iba
extrémne silný zvuk a nevhodne namixované zvukové korekcie (príli
exponované výky èi basy, najmä pre spev) rozhodnú o tom, e títo ¾udia
vyh¾adajú radej inú bohoslubu.
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Zvuk organa je súèasou bohosluieb u celé storoèia a na základe
tradície je aj dnes pozitívne prijímaný. Oddávna sa spája s vedomím
posvätna, duchovného sveta a náboenských obradov. Hoci organový
sprievod nie je pre spev liturgického zhromadenia nevyhnutný, takmer
vetci veriaci ho pokladajú za vhodný a bohoslubu za jeho prítomnosti
za pôsobivejiu.
Úèinok spevu so sprievodom organa je mocnejí, má slávnostnejí ráz, ale
nemusí to by pravidlom. (ena, 29 r.)

Keïe farba zvuku je fenomén kvalitatívny, pri skúmaní pôsobenia
organa na záitok veriacich nachádzame znaèné rozdiely. V závislosti od
poètu registrov a ich farebného zloenia vie tento nástroj poskytnú celé
spektrum auditívnych podnetov, ktoré pri vhodnom pouití navodzujú,
alebo dotvárajú duchovný záitok z liturgie.
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Medzi najpôsobivejie chvíle samostatnej organovej hudby patrí èas
po skonèení bohosluby, v niektorých kostoloch aj pred jej zaèiatkom.
Mohutný zvuk organa (èasto pri pouití vetkých registrov) pôsobí pri
vchádzaní do chrámového priestoru resp. pri odchádzaní z neho na
väèinu prítomných silno emotívne. U ¾udí citlivých na silnú hudbu
dochádza vak  ako pri novej duchovnej piesni  k negatívnym postojom k hlasnej organovej hre. Pri procese akustického pôsobenia tejto
hudby i jej estetického prijatia treba poèíta ete s jedným psychoakustickým javom a tým je relatívnos vnímania dynamiky. Príli dlho
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trvajúce zaaenie sluchu hrou pleno organo, ktorá nenesie znaky
zmysluplnej improvizácie èi kompozície (invencia stagnujúca na kruhu
nieko¾kých akordov) zaèína pôsobi na psychiku negatívne, ruivo,
a otravne. Samozrejme negatívne postoje súvisia do ve¾kej miery
s interpretaènou úrovòou. Ak sa poslucháèom predvedie kratia èi dlhia
ucelená kompozícia z organovej literatúry, po umeleckej a interpretaènej
stránke hodnotná, stáva sa súèasou náboenského záitku.
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Z akustického h¾adiska prestáva by záitkom organová hudba, ktorá
na väèej èasovej ploche neprináa nijaké zmeny, kontrasty. Pod¾a
respondentov niektorí organisti zbytoène neastným spôsobom chcú
zavài omu plným organom bez väèieho hudobného nápadu. Pozitívny úèinok organového prelúdia na záver bohosluby je pribline
rovnaký pre väèinu prítomných, veriaci sa o òom vyjadrujú pozitívne.
(Mohutná organová hra pod¾a nich slúi na povzbudenie, umocòuje
záitok zo stretnutia s Kristom v omi, je injekciou k íreniu toho, èo
sme poèuli.) Mnohí si odchod z nede¾nej ome bez tejto hudby
nevedia predstavi, dôstojný a majestátny zvuk organa je pre nich
dôleitý. S hudobným vzdelaním rastie vak nároènos na umeleckú
hodnotu prelúdia i na jeho interpretáciu. Pre urèitú vrstvu veriacich
a milovníkov hudby je toto organové zakonèenie integrálnou súèasou
záitku z bohosluby do takej miery, e pri dobrom prelúdiu zásadne
neodchádzajú z chrámu a zotrvajú poèas neho v modlitbe na svojom
mieste. Tu prax dokazuje tvrdenie, e samotná intrumentálna hudba je
vhodná na vytvorenie atmosféry na rozjímanie a priamo môe navodi,
èi predåi náboenský záitok.

CO

V praxi sa ukazuje priaznivý vplyv kontrastov, najmä dynamických
a farebných, ale aj tempových na celkový pozitívny dojem z dlhie
trvajúcej hlasnej organovej hudby. Príèinu vidíme aj v procese hudobnej
pozornosti. Táto hudba vzbudí pozornos vetkých prítomných svojou
zvukovou intenzitou, prípadne farbou plného organového zvuku. Ak
neprichádzajú iadne akustické zmeny, pozornos sa otupuje a stráca.
V súvislosti s relatívnym vnímaním dynamiky existuje aj ïalí dôvod,
preèo sú potrebné kontrasty v hudbe; tento dôvod vychádza z psychiky
jednotlivca. Pri dlho znejúcej hudbe vo forte a bez väèej invencie
u niektorých poslucháèov vzniká dojem, e sa mimovo¾ne stále zosilòuje a prináa stále väèí nápor na ich sluch, èo v skutoènosti nie je pravda. Ide o psychický proces, kedy hlasná hudba, ktorú èlovek celkom
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Spev a cappella
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neprijal, dolieha na psychiku v podobe stále viac negatívnych reakcií
na základe stále trvajúcich rovnakých akustických podnetov. Potreba
kontrastu  a neplatí to len pre hlasnú organovú hudbu  je jednou zo
základných psychoakustických potrieb ¾udského vedomia pri vnímaní
hudby a mnohokrát je predpokladom jej pozitívneho prijatia.
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Kým organová hudba pri hodnotnej interpretácii najèastejie
navodzuje pocity vzneenosti, velebnosti èi bázne pred Bohom, spev
bez sprievodu nástrojov otvára väèine vnímate¾ov novú dimenziu.
Máme pritom na mysli zborový viachlasný spev a capella, ktorého farebnú odlinos charakterizujú veriaci pojmami èistejí, priezraènejí,
hlbí, duchovnejí. Psychologický úèinok kvalitného zborového spevu
a cappella a jeho vplyv na náboenský záitok tkvie èasto v osobitosti
sónickej zloky spevu, v zloení akustického spektra, ktoré prináa pre
¾udský sluch nové akustické podnety, pri interpretácii v exponovanejom výraze a s emóciami a psychoakustické podnety (napr. silné
rozozvuèanie chrámového priestoru hlasným fortissimom). Spomínaná
håbka úèinku napr. mieaného viachlasu tkvie predovetkým v emocionálnosti ¾udského hlasu. To, èo znie, nie je rozozvuèaný hudobný
nástroj, ale ¾udský hlas, ivý èlovek. Odtia¾ pochádza aj ve¾ká výrazová
sila, ktorú je spevák (èi spevácke teleso) schopný formova. Spev a cappella poskytuje celú kálu farieb v práci s rôznymi hlasovými polohami,
zmenami hudobnej faktúry a sadzby. A napokon dôleitým prvkom je aj
okamitá výpovedná schopnos spievaného prednesu. Prostredníctvom
textu sa zvukový priestor v celom rozsahu podie¾a nielen na hudobnom,
ale aj verbálnom vyjadrení duchovného obsahu skladby. Viachlasný spev
a cappella umoòuje rozjímajúcemu ¾ahie a hlbie preniknú do obsahu
vïaka svojej významovej jednoznaènosti. Kým jednohlasný spev je
popri sprievode organa iba vrchnou líniou celého vnímaného zvukového
spektra a jedinou zlokou, ktorá nesie text, spev a capella je oèistený
od iných, intrumentálnych vrstiev hudby, v ktorých èlovek duchovný
obsah musí (pod¾a svojich hudobných schopností) objavova.
Pri preívaní náboenského záitku spolupôsobia aj ïalie zloky
hudby i samotné osobnostné dispozície percipienta. V tomto kontexte sú
zatia¾ málo preskúmané, napriek tomu vak z chrámovej praxe absolútne zrejmé. Patrí medzi ne hudobná pamä, na základe ktorej uchová110
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vame a spoznávame zvukovú farbu èasto poèúvaného nástroja (organa),
ïalej hudobné skúsenosti a na základe nich schopnos anticipova
priebeh poèutej hudby. Anticipácia a rozlièné kontelácie oèakávaných
a neoèakávaných zvukových podnetov hudobného toku môu vyústi
do emocionálneho preívania hudby. Toto emocionálne preívanie nesie
v sebe aj prvky estetického hodnotenia. Rovnako dôleitá je krátkodobá
operatívna pamä (napr. podranie si odoznelých tónov vo vedomí a ich
porovnaním s práve znejúcimi), bez ktorej je hudobné myslenie na
úrovni percepcie nemoné.170
Náboenský záitok spojením auditívnej a vizuálnej zloky
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Vedomie spievajúceho celého spoloèenstva veriacich u niektorých
¾udí vyvoláva osobitný náboenský záitok, preívajú väèiu duchovú
jednotu pred Bohom. Bezprostredným podnetom k tomuto záitku je aj
integrujúce spojenie auditívnej zloky vedomia (poèutý spoloèný spev)
s vizuálnou zlokou (zrakové vnímanie stojaceho Boieho ¾udu s kòazom okolo oltára). Intenzita záitku je u kòaza i veriacich takmer vdy
závislá od intenzity (hlasitosti) spoloèného spevu. Silnejí náboenský
záitok vyvoláva aktívny spev celého spoloèenstva s kòazom, s výraznejou úèasou muov, spev väèej hlasitosti zhromadených i organu;
záitkový moment podporuje aj spoloèné státie poèas spievania. Je isté,
e hudba v komplexnom spojení s ïalími èinite¾mi participuje na
celkovom dojme z bohosluby.

CO

Pre úplnos treba zdôrazni, e zatia¾ nie je vedecky preukázané, e
by samotná hudba, alebo akáko¾vek jej zloka priamo spôsobovala
náboenský záitok. Ten sa do svojej komplexnej podoby vyformuje a
v spojení hudby s osobnou religiozitou, duchovným obsahom a jeho
predstavami v mysli vnímate¾a.
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OTÁZKY AKTÍVNEJ ÚÈASTI VERIACICH
NA SPEVE

TE

Zhromadenie veriacich má v liturgii odlinú rolu ako obecenstvo
v koncertnej sieni: omové spevy samo interpretuje resp. sa na nich
podie¾a. Spev v rámci bohosluby je vyou formou modlitby. Èi òou
naozaj v praxi je, aké sú motívy zapájania sa do spevu a aké sú príèiny
nespievania, to sa pokúsime aspoò sèasti objasni.
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Participácia celého zhromadenia bola v ranej Cirkvi samozrejmosou, neskôr sa vplyvom nároèného gregoriánskeho chorálu od nej
upúalo. Prirodzená túba spoloèenstva veriacich si vak h¾adala
spôsob vlastného hudobného vyjadrenia v omi. Tento nala v duchovnej
piesni. Postoj cirkevnej vrchnosti k tejto forme ¾udovej zbonosti sa
menil: od èias, kedy boli piesne zakázané, cez dlhé obdobie od rekatolizácie do 20. stor., kedy boli trpené èi tolerované ako jedna z mála
moností aktívnej úèasti na omi, a po Druhý vatikánsky koncil, ktorý
v plnej miere vyzdvihol dôleitos participácie zhromadenia na
liturgickej hudbe. Tým máme na mysli nielen piesne, ale iné ozajstné
liturgické spevy na misálové texty, ktorých spev v slovenskom jazyku
nebol do Koncilu povolený. Úèastníci liturgie sa teda podie¾ajú na nej
spevom rôzneho druhu:
1. dialógy s kòazom alebo diakonom: gregoriánske nápevy
2. spevy ordinária a responzórií, príp. antifón: nové komponované
alebo gregoriánske nápevy
3. piesne: tradièné piesne (aj mimo JKS), nové duchovné piesne.
Keïe koncilová poiadavka aktívnej úèasti na omi sa predovetkým interpretuje ako poiadavka spievania celého zhromadenia,
duchovní sa cítia by zodpovední za spev v kostole, prièom veriacich
k nemu povzbudzujú a pozitívne motivujú v duchu Kontitúcie.171

CO

Ak sa zaoberáme motivaènými a demotivaènými determinantami
spievania, znova sa musíme na problém pozera z viacerých rovín a to
najmä z h¾adiska hudobno-sociologického a hudobno-psychologického.
Prvé pomáha analyzova vonkajie motivaèné faktory spievania, druhé
objasòuje vnútorné. Zároveò sa znova pohybujeme v kategóriách jednotlivých vrstiev úèastníkov liturgie, veku a hudobnosti.
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O príèinách nezapájania sa uskutoènilo mnoho terénnych pozorovaní
a nieko¾ko osobných rozhovorov. Citujeme tu reprezentatívny názor,
ktorý postihuje problematiku takmer v celej írke.
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Mladím vekovým skupinám tradièné spevy JKS nevyhovujú, najmä v predvedení starích veriacich. Ïalím dôvodom je asi neprítomnos duchom na
sv. omi a nezáujem alebo nízke hudobné povedomie veriacich. (vedúca
spevokolu, 30 r., Nitrianska diecéza)
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Moných príèin klesajúcej tendencie spevu v kostoloch je viac,
postupne ich rozoberieme. Vedomá úèas alebo neúèas na speve
vychádza zo samotného hudobného vedomia. Po desaroèiach vak
nastávajú zmeny aj v náboenskom vedomí veriacich. Dnes èlovek
vníma atmosféru bohosluby inak ne v minulosti, inak preíva obrady
a inak sa stavia aj k hudbe. Samotné nespievanie môe dnes znamena
aj vývojovo odliný stupeò chápania liturgie. Mladí ¾udia prejavujú
väèiu potrebu posvätného ticha na rozjímanie a menej povrchných
vonkajích prejavov bez håbky. Nezapájanie sa do spevu môe u jednotlivcov znamena urèitý druh aktívnej percepcie. Hudba je pre väèinu
veriacich dôleitou, nie vak dominantnou zlokou ich sústredenia sa
a vnímania liturgie. S vyím hudobným vzdelaním prichádza väèia
pozornos k hudobnej stránke, èo niekedy u hudobníkov - profesionálov
môe znamena menie sústredenie sa na náboenský obsah. Hudobne
zdatnejí veriaci viac vnímajú u nielen melódiu, ale i harmonickú
zloku, hudobné tvary a iné truktúry, sú citlivejí na interpretaèné
nedostatky. Apercepcia u vetkých úèastníkov liturgie prebieha v dvoch
základných modoch: v pozorovacom a vívacom prístupe k hudbe.
Zmysel zapájania sa do spevu

CO

Prieskum medzi tudujúcou mládeou od 15 do 25 rokov priniesol
v otázke Zapája sa do spevu predpísaných liturgických textov ako sú:
Pane, zmiluj sa, Sláva Bohu, k odpovediam k almu medzi èítaniami,
Svätý, svätý, Baránok Boí a pod.? ve¾mi pozitívny výsledok v prospech zapájania sa do spevu. Pod¾a prieskumu a 97 % mladých ¾udí pri
bohoslube spieva (obr. 28).
V lokálnom prieskume, ktorý sa uskutoènil v r. 2000 vo farnosti
Dubnica nad Váhom odpovedali dospelí úèastníci nede¾ných bohosluieb s rovnakým výsledkom. Aj keï vzorka respondentov nebola
reprezentatívna, v celoslovenských súvislostiach oèakávame podobný
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výsledok. Nadväzná druhá otázka Chápe zmysel spoloèného spevného
prednesu týchto textov? ukázala, e nie vetci spievajúci si uvedomujú
jednak zmysel svojej fyzickej úèasti na spievaní a jednak obsah, význam
spievaného textu.
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Z praxe je známych mnoho príkladov masového bezmylienkového spievania ob¾úbenej piesne, ktorej slová si odporujú s obradom alebo èinnosou,
ktorá sa v tej chvíli koná. Napríklad: Jei, príï ku mne, ó jak túim po
tebe... (JKS, è. 300, 1. strofa), Pristúpi chcem k tomu stolu, kde obivím
duu svoju... (JKS, è. 293, 3. strofa) spievané po skonèení sv. prijímania,
Ó trojjediný Boe, pred tebou k¾aèíme... (JKS, è. 248, 1. strofa) spievané
na úvod ome, keï vetci stoja, a mnoho ïalích. Tu predovetkým kantor
alebo organista, ktorí liturgiu pripravujú, zodpovedajú za obsah spievaných
verov.

Obr. 28: Úèas mládee na spoloèných spevoch z LS.

Zmysel spoloèného spevu si uvedomuje väèina veriacich, takmer
absolútna väèina bohoslovcov a prirodzene tudentov odboru cirkevnej
hudby na konzervatóriu. Najèastejie zmysel spoloèného spevu omového ordinária vyjadrili takto:
 Vytvorenie spoloèenstva. (S tudent)
 Zapájam sa, veï je to úasné. (S tudent)

CO

 Celé spoloèenstvo v jednote chváli Pána. Do spevu by sa mali
zapája vetci, preto by na omi nemali chýba piesne iadnej
vekovej vrstvy. Ale chce to ve¾kú dávku tolerancie. (poslucháèka
V, Bratislava)
 Nad zmyslom spoloèného spevu som sa ete nezamý¾al.
(bohoslovec, 5. roèník)
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Rozdiely v spievanosti u jednotlivých vrstiev veriacich
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Pri speve liturgického zhromadenia platí známy jav  zapája sa
nepomerne viac ien ako muov. Celková prevaha ien na bohoslubách
tento fenomén ete viac umocòuje. Mui sa do spevu zapájajú menej
alebo tichie, neistejie, èasto s vedomím slabej úrovne svojho speváckeho prejavu. Ak zhrnieme aj iné doteraz známe fakty o spievanosti,

niie vzdelanie

vyie vzdelanie

Obr. 29: Rozdelenie jednotlivých vrstiev veriacich pod¾a
zapájania sa do spevu poèas ome.
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vyplývajúce z uskutoènených prieskumov, vyjde nám obraz o súèasnej
situácii nasledovne: do spevu poèas liturgie sa zapájajú viac eny ako
mui, viac starí ako mladí, viac na vidieku ako vo väèích mestách a
viac ¾udia s niím vzdelaním ako s vyím. Ak by sme tieto sociálne
faktory zaznaèili graficky (obr. 29), kritériá v ståpci A nám dávajú najväèie predpoklady a v ståpci B najmenie predpoklady pre spievanos
poèas bohosluby.
O rozdielnosti v zapájaní sa do spevu muov a ien je známe, e
príèiny nemusia by len v psychických dispozíciách urèených pohlavím, ale aj v socializácii podmienenej prostredím. 172

CO

Veobecne rozírený jav, e v mestách klesá spievanos poèas
bohosluieb viac ne na vidieku, súvisí s viacerými sociálnymi faktormi,
najmä s inou sociálnou funkciou hudby (v niektorých farnostiach na
vidieku kostol zostáva najèastejím miestom bezprostredného kontaktu
so ivou hudbou), s menou spätosou s piesòou a aktívnym spievaním
i s menej súdrným farským zhromadením. To smeruje k potrebe pouíva na chóroch zvukovú techniku na zosilnenie spevu kantora, ktorý
takto neraz sólovo spieva to, èo by malo spieva celé zhromadenie.
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Prieskum potvrdil, e z h¾adiska veku úèastníkov liturgie sa rozdelenie na obr. 29 zhoduje so skúsenosami väèiny kòazov, niekedy zvlá
v malých farnostiach na vidieku existujú výnimky a vekové rozdiely
v spievanosti nie sú nato¾ko badate¾né. Nasledujúce vyjadrenia sú
odpoveïami kòazov na otázku Aké máte skúsenosti so spevom zo
strany jednotlivých generaèných a sociálnych vrstiev veriacich?:

Mnoho závisí od tradície spievania vo farnosti. Deti, ktoré majú pri sebe
JKS (ak vôbec majú!), spievajú ako-tak. Mláde i stredná generácia spieva
ve¾mi málo, to sa týka i ordinária. Pravdepodobne sa u nich prejavuje inak
preívanie liturgie, èastokrát u detí chýba znalos textov. Najviac spieva
staria generácia a kòaz. (kòaz, 29 r.)

GH

Ve¾mi dobré. Radi spievajú starí i mladí. Keï je niekedy obdobie, keï si
nenosia spevník do kostola a nevedia text, treba ich k tomu vyzýva a povzbudzova. (kòaz, 46 r.)
Radi sa zapájajú do spevu piesní JKS vetky vrstvy veriacich, aj mláde
a deti, ba aj chlapi. (kòaz, 40 r., Spi)
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Radi ich [piesne JKS] spievajú starí a jednoduchí ¾udia, takmer výluène ju
odmietajú mladí, napriek snahe piesne spopularizova aj medzi nimi. Súvisí
to vak aj s tým, e mladí neradi nieèo do kostola nosia a zvyk ma v kostoloch stabilné spevníky tak ako v zahranièí, u nás ete neprenikol. (kòaz,
30 r., Bratislavsko-trnavská diecéza)
Mladia generácia nerada spieva z JKS. (kòaz, 52 r., Nitrianska diecéza)
Staria generácia sa ich [piesne JKS] uèila doma, v kole, v kostole. Súèasná sa ich neuèí. (kòaz, 50 r.)
Mladí ¾udia dávajú prednos rytmickej duchovnej piesni alebo meditatívnej
piesni z Taizé. Niektorí zo strednej a starej generácie (umelecky ladení intelektuáli) uprednostòujú zborový umelecký prednes. Je to krásne, ale èasto
dôleitejie ako bohosluba. To je chyba. (kòaz, 41 r., Bratislava)
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Starím je to jedno, èo spievajú, ale hlavne spievajú svoje zauívané piesne.
Spievajú ich hocikedy, nesúhlasne s tým, èo sa v liturgii deje. Aj starí organisti ich v tom vedú a podporujú. Mladí sú u nároènejí a súhlas piesní
s liturgickými úkonmi lepie chápu. (kòaz, 71 r.)

Participácia na speve pod¾a kategórií úèastníkov liturgie

Ak sa na problematiku spievania pozeráme z h¾adiska kategórií
úèastníkov liturgie, veobecne môeme kontatova, e do spevu sa
zapájajú viac-menej vetky kategórie. Najviac pravdae kantor (orga116
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nista) a speváci chrámového spevokolu. Zjednoduené rozdelenie na
obr. 29 sa nedotýka kolených hudobníkov prítomných v zhromadení
veriacich, ktorí sú vdy urèitou zárukou zapájania sa do spevu v omi.
Zvlá povzbudzujúco pôsobí na bených veriacich, ak èlenovia chrámového spevokolu spievajú v kostole medzi veriacimi, keï spevokol
neúèinkuje. V nich cítia urèitú oporu a spievajú istejie po melodickej
i rytmickej stránke.
Do spevu zhromadenia sa väèinou zapájajú aj kòazi a ich asistencia,
ktorých spev je tie povzbudením k väèej aktivite veriacich. Pri spievaní kòaza sa obèas vyskytujú niektoré neiadúce situácie, na ktoré treba
poukáza.
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1. Ruivo a odrádzajúco na veriacich pôsobí nekultivovaný spev
celebranta, zvlá ak je zosilnený mikrofónom. Je vhodné a správne, ak
kòaz stojaci na svojom mieste nahlas spieva aj jemu urèené spoloèné
spevy zhromadenia. Pomohlo by, keby sa niekto postaral o zoslabenie
kòazovho mikrofónu, aby spevom nijako nevyènieval nad ostatných
spievajúcich. Tento moment pôsobí v omi neesteticky a istým spôsobom marí prácu kantora alebo organistu, ktorého úlohou je vies spev
zhromadenia.
2. Pre zachovanie dôstojnosti liturgického spevu sa celebrujúci kòaz
niekedy zriekne hlasného spievania (zvlá na mikrofón) tých nápevov,
ktoré spo¾ahlivo neovláda. Iní kòazi takým spevom pôsobia ruivo a
najmä sú ïalou príèinou odradenia niektorých veriacich od spevu.

CO

3. Pri nedostatoènom zapájaní sa zhromadenia do spevu vznikajú
rôzne nelogické situácie, ak v dialógoch medzi celebrantom a zhromadením kòaz sám spieva aj odpoveï na svoju výzvu. V prípade, e
veriaci majú nedostatoènú motiváciu k spontánnemu spievaniu dialógov
s kòazom, táto sa obyèajne nevynúti ani spievaním odpovedí samotným celebrantom. Ak to zdanlivo funguje, môe ís len o vonkajiu
bezduchú úèas, aby bol kòaz spokojný. Okrem toho úèastníci
prieskumu uvádzajú, e pri problémoch s nespievaním dialógov úèinne
napomáha spevokol, ktorý tieto dialógy správne spieva a kvalitou
predvedenia èoskoro získa aj ostatných prítomných. Respondenti
naznaèujú, e takmer vdy je v moci organistov a spevákov zobudi
¾udí k spevu (kvalita organovej hry je pritom dôleitým predpokladom).
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Nácviky s celým zhromadením
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Ak delíme motiváciu k spevu na vonkajiu a vnútornú, vonkajia
motivácia je v naich farnostiach zdôrazòovaná viac, zvlá zo strany
duchovných, ktorí povzbudzujú veriacich s cie¾om, aby celý kostol
spieval. Pozitívnou vonkajou motiváciou je monos nauèi sa nové
spevy mimo samotnej bohosluby. Kòazi iniciujú spolu s kantorom
nacvièovanie spevov zväèa pred omou alebo po nej. Zhromadení
veriaci ako aj kòazi, zväèa nie sú odborníkmi v hudbe. Samotný nácvik
nových a prípadné vylepovanie u nauèených spevov riadi kantor,
vedúci chrámového spevokolu alebo iný kolený hudobník. Nácviky
oceòujú veriaci, ktorí si aie uchovávajú v pamäti melodické motívy
(frázy) úplne nových nápevov a potrebujú ich èastejie opakova, aby si
ich spamäti osvojili. Tým sa dostávame k vnútorným predpokladom
aktívneho spievania v omi.
Vplyv hudobných schopností na zapájanie sa do spevu
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Stupeò hudobných schopností predstavuje jeden z podstatných
determinantov zapájania sa do spevu i kvality tohto zapájania sa. Tieto
schopnosti sa ontogenézou menia. Súvisia s prirodzeným dedièným
základom, hudobným nadaním, s procesmi dozrievania, s vekom a hlavne so sociálnymi vplyvmi.173 Niektorí veriaci nemajú vzah k hudbe,
preto by im vôbec nechýbalo, keby sa v omi nespievalo.
Hudobná pamä, uèenie

CO

Zapájanie sa do spoloèného spevu predpokladá ovládanie daného
repertoára po stránke melodickej a rytmickej aspoò v hrubých obrysoch.
Spo¾ahlivos a kvalita tohto spievania závisí predovetkým od hudobnej
pamäti a od schopnosti uèenia sa jednotlivca. Pamä zaraïujeme medzi
základné hudobné schopnosti, bez ktorých sa nezaobíde hudobné myslenie. Bez pamäti nemono postihnú a poníma ani najjednoduchí
horizontálny útvar a tobô väèie komplexy. Ale dôleitá je aj dlhodobá
pamä, zvlá, ak si veriaci majú pamäta napr. nový nápev do ïalej
nede¾nej ome. Pri jeho opätovnom poèutí a vlastnej interpretácii sa
ukazujú u jednotlivcov znaèné rozdiely. Vkus, umelecká vyspelos,
bystrý postreh závisia od uchovávania v pamäti mnohých diel [v naom
prípade nápevov] aspoò v hrubých obrysoch.174
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Hudobná pamä závisí od veku, hudobných skúseností i celkovej
muzikality. Zapamätávanie nových nápevov môe pri liturgii prebieha:
1. spontánne, neúmyselne: kompozícia vyvolá emócie, napr. výraznou melódiou, rytmom

TE

2. zámerne, úmyselne: èlovek musí zmobilizova pozornos, vyaduje opakovanie a sústreïuje sa pri poèúvaní na analýzu melodických
tvarov (pod¾a svojich schopností)

GH

3. pri nácvikoch sa pouívajú imitaèné metódy: napodobòovanie,
opakovanie poèutého po predspevákovi, harmonická zloka organového sprievodu pomáha spev dotvára k lepiemu komplexnému poòatiu
a uchovaniu v pamäti.
¼ahia zapamätate¾nos sa dosahuje pri hudbe, ktorej týl je poslucháèovi blií, pri periodicky usporiadanej stavbe (básnicky i hudobne),
pri hudbe, ktorá pouíva ustálené melodické zvraty alebo sledy akordov.
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Neindividuálne figúry, ktoré bývajú èasto stereotypné a majú ve¾mi jasnú
truktúru, postihujeme ¾ahko. A predsa zvyèajne nezaaujú nau pamä. U
pri vnímaní nevenujeme figúram pozornos. Naopak, to, èo nás esteticky
zaujme, zbystrí nau pozornos a toto si zapamätáme predovetkým. Individuálnos hudobných tvarov má zvlátny vplyv peciálne na trvalos a
vernos pamätania si.175

Pozornos a vnímanie hudby

CO

Význam hudobnej pozornosti v omi je èiastoène oslabovaný sústredenosou na bohoslubu a na duchovný obsah spievaného textu. ¼udská
koncentrácia je vak premenlivá a hudba na základe niektorých momentov preberá iniciatívu, oslovuje samotným svojím stvárnením. Postihnutie hudobného útvaru pod¾a Kresánka nie je len záleitosou hudobnej
pamäti, ale aj vnímania hudby a pozornosti. Chaotická spolupráca organistu s kòazom (prípadne spevokolom) poèas obradov a iné negatívne
podmienky na sústredenie vyruujú a dekoncentrujú pri vnímaní hudby,
èo sa dá eliminova iba po urèitú ve¾mi individuálnu hranicu.

Èlovek neprijíma vetko s rovnakou pozornosou, ale vyberá si. Málo
vyspelí poslucháèi zväèa nedokáu zhodnoti hudobnú skladbu komplexne, v celej írke jej pôsobenia, obmedzujú sa na príznaèné detaily,
ktoré ich zaujali (ve¾ké dynamické vrcholy, disonancie a technická virtuozita, niekedy viac ako samotná skladba). Na hudbu reagujú citovo, ale
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nie na hudobné fenomény: hudba v nich vyvoláva prevane city mimohudobné.176 Dlhý vývoj ustálil, e ucho poslucháèa je dnes navyknuté na
primárne vnímanie vrchného melodického hlasu. S týmto silným zvykom sú spojené aj prípadné problémy a neistota, ak spevokol dopåòa
spev nadhlasom, ktorý je poloený vyie ne vedúci hlas. U ostatných
zhromadených to môe spôsobi urèitú stratu orientácie v melódii
vedúceho hlasu, ktorý majú spieva.

Vnútorná motivácia

GH

Rýchlemu a spo¾ahlivému nauèeniu nových spevov pomáha vyspelos poslucháèa a schopnos vníma hudbu aj tematicky. Po ïalích
poèutiach sa aj týmto poslucháèom zaènú vynára z diela podstatné
a dominantné prvky, v prvom rade hudobné tvary (témy, motívy).177
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Ïalou skupinou faktorov vnútornej motivácie k spevu je náboenská motivácia, o ktorej sa tie treba zmieni. Spievanie sa v Cirkvi
pokladá za vyiu formu modlitby. Tento poh¾ad je vo veriacich hlboko
vitý a osvojený. Spoloèenstvo veriacich i spevokol chcú viac spieva na
ve¾ké slávnosti, akými sú Vianoce a Ve¾ká noc, menej v cezroènom
období. Dôleitými prvkami v ivote rodiny a farnosti je podnieti a
povzbudi plné zapájanie sa do spoloèného spevu. Vetky formy bohosluby, od ve¾mi jednoduchej po ve¾mi bohatú, majú by skutoènou
modlitbou.
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Aktívna úèas zhromadených na speve má by uvedomelá, èlovek si
vak èasto neuvedomuje, èo spieva. Pokoncilová liturgia je bohatá na
vzájomné textové súvislosti, napr. vzah liturgických èítaní k spevom
omového própria a k hlavnej mylienke ome. Výber omových textov
a spevov nie je náhodný, má vnútornú logiku. Úèastník liturgie sa
ochudobòuje, ak neuvauje nad tým, èo spieva, èím túto logiku ignoruje
resp. si ju nevíma. A. Koneèný píe: Potrebujeme ...skutoène obnovi
liturgický spev, nie chápa ho len ako povinnos, prípadne zvyk nieèo
nejako v kostole odspieva.178 Podstatným znakom uvedomelej úèasti
na speve je vlastná reflexia spievaných textov, uvedomenie si, komu a èo
tým spevom vyslovujeme. Chrámový spev zhromadenia je u nás do
ve¾kej miery záleitosou zvykovou. Priblíenie sa ideálu obnovenej
liturgie je moné prostredníctvom takého zapájania sa do spevu, ktoré
bude uvedomelé a spontánne.
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Generaèné rozdiely
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Vnútorná motivácia, pochádzajúca z osobne preívanej vlastnej religiozity, je ve¾mi potrebná. V opaènom prípade je mohutný spev celého
kostola iba zavádzajúcim tatistickým vyèíslením reálne ne- existujúcej
uvedomelej úèasti na bohoslube. Televízne zábery a iná audiovizuálna
dokumentácia prezrádzajú, e ak zdanlivo celý kostol spieva a vyznieva to mohutne, v skutoènosti spieva len kadý tretí alebo tvrtý úèastník
liturgie. Ak hovoríme o vnútornej motivácii, ktorá je predpokladom
pravej a plodnej úèasti, ide predovetkým o odraz
vnútorného ivota
jednotlivca navonok: èlovek cíti potrebu spieva práve v tej chvíli a
zároveò vie, preèo spieva. Plná viera musí dosahova kvality skutoèného vnútorného zmý¾ania.179
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Moderná kultúra priniesla s rockovou hudbou zvýený dôraz na zvuk,
jeho intenzitu a iný zvukový ideál. Rytmus sa stal doslova ivotne
dôleitou súèasou hudobného vedomia novej generácie. Rozdiely sú
obrovské a generaèná bariéra v oblasti hudby sa prenáa do liturgie,
prièom zjednoduene platí, e hudba, ktorá nieèo hovorí starým
rodièom, ich vnukom zrejme nehovorí vôbec niè. A naopak, èo hýbe
mládeou, nijako nenadchýna starie generácie. Generaèné rozdiely sú
ïalími dôleitými faktormi, ktoré vnútorne ovplyvòujú veriaceho
èloveka v jeho zapájaní sa do spevu jednotlivých ánrov duchovnej
hudby.

CO

Tradícia ¾udového náboenského spevu je na Slovensku silná a
v hudobnom vedomí starej generácie zvlá hlboko zakorenená.
Udriava ju vonkajia motivácia i spiritualita. Mladé generácie idú za
svojou vnútornou motiváciou k spevu prostredníctvom presadzovania
hudobného týlu svojej doby. Nástupom tzv. rytmickej alebo beatovej
hudby do liturgie zaèiatkom 70. rokov 20. storoèia sa mláde zaèala od
tradièného ¾udového prúdu urèitým spôsobom separova a v priebehu
ïalích tridsiatich rokov si vytvorila vlastnú, celkom odlinú hudobnú
platformu. Mladia generácia a v rámci nej diferencované prúdy prijímajú v liturgii iba adekvátny hudobný výraz, ktorý im vyhovuje.
Z prieskumov vieme, e väèina dnenej mládee, i keï nemá odpor
k tradièným chrámovým piesòam (JKS), necíti potrebu ich prítomnosti
v omi.
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Ako sme u spomenuli, poslucháè i spievajúci je schopný eliminova
ruivé momenty (napr. nedokonalej interpretácie organistu) len po urèitú
hranicu. S vyím hudobným vzdelaním veriacich rastie citlivos na
interpretaèný výkon chrámových hudobníkov a spevákov, niekedy
sprevádzaná a odmietaním podie¾a sa na výslednom produkte,
ktorý nemá èasto základné atribúty umenia. V mnohých kostoloch
spontánna úèas na speve klesá, zvlá v mestách. Jednou z najèastejích
príèin je hlboko nedostatoèná interpretácia spevov zo strany kantora,
predspeváka alebo organistu.

GH

Niekedy organista chybnou interpretáciou pieseò znetvorí tak, e odradí
niektorých ¾udí vôbec spieva. A tí, èo spievajú, spievajú strane pomaly a
ete si k tomu povymý¾ajú rôzne druhé hlasy, nadychujú sa v polovici slova
a u to nie je tá pieseò z JKS! (vedúca spevokolu, 26 r., Bratislavskotrnavská diecéza)

Pri tom nekoneène rozvláènom tempe sa ani neèudujem, e sotvakto si
uvedomuje, èo spieva. Keby sa spievalo v takom rytme, ako to je v znotovanom vydaní [JKS], mono by ¾udia nezívali pri kadom vyslovovaní a.
Ak spieva len pár jednotlivcov, asi je lepie, aby bolo v kostole ticho pre
osobnú modlitbu. Vetko musí vyjs zo srdca. (poslucháèka V, Bratislava)
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Predovetkým motivova organistov a spevákov, ktorí by boli schopní
jednotne na celom Slovensku nauèi ¾ud spevom, aby èlovek kdeko¾vek
príde na Slovensko, cítil, e sa spieva rovnako. Potom sa nebude bá, e
niekde zatiahne, alebo skoèí do medzery. (kòaz, 33 r.)
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Posledná z uvedených výpovedí hovorí o interpretácii chrámových
hudobníkov v súvislosti s potrebou akéhosi nového zjednotenia, ktoré
zrejme má svoje opodstatnenie, pokia¾ Jednotný katolícky spevník má
by naozaj jednotný. Nejednotnos a desiatky verzií rovnakej piesne
po stránke hudobnej i textovej vyvolali v 30. rokoch 20. storoèia mohutnú túbu po celoslovenskom zjednotení chrámových piesní. Pre túto
vlastnos si mnohí JKS cenia, avak desaroèia pouívania vytvorili
takmer vo vetkých regiónoch rôzne interpretaèné odchýlky. Na vidieku, zvlá tam, kde ete ije autentická ¾udová kultúra, sú omové spevy
silno poznaèené vokálnym prejavom tejto kultúry; neraz návtevník
tamojej bohosluby takmer nespoznal známu pieseò z JKS. Je prirodzené, e pri dosiahnutí extrémneho stavu rôznych interpretaèných
odchýliek prichádza (najmä zo strany mladej generácie) nová túba po
jednotnej interpretácii na celom Slovensku. Tentokrát to nie je úloha pre
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autorov a zostavovate¾ov nového spevníka, ale súvisí s miestnymi
podmienkami a úrovòou chrámových hudobníkov.
Vhodný výber spevov

TE

Veriaci spievajú len zauívané piesne (chyba organistov), ako sa chcú uèi
nové. Ve¾a záleí na kòazovi, organistovi a zbore. (kòaz, 31 r.)

Starí veriaci neradi prijímajú zmeny, trvajú na doterajom stave a
zauívanom výbere piesní, nové sa ako uèia a nechcú ich spieva.
Protipólom tohto problému je vak mladá generácia, z ktorej mnohí sa
prestávajú do spevu zapája práve z dôvodu obohrávania stále rovnakých piesní.
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Pouívanie irieho repertoáru si vyaduje nielen rozmanitos liturgických textov, keï kadú nede¾u sa predkladajú iné mylienky, ale
i zloenie úèastníkov bohosluby. Správny výber omových spevov je
jednou z najdôleitejích a najvánejích úloh pre kantora. Najdôleitejích preto, lebo Cirkev v liturgii predkladá v stároènej tradícii
overený súbor mylienok na spievanie, ktoré sú objektívne prijate¾né pre
kadého úèastníka liturgie a kantor sa má zodpovedne postara o to, aby
vybral spevy, ktoré týmto mylienkam èo najviac zodpovedajú. Nie
vetci kantori si túto zodpovednos dostatoène uvedomujú. Zvlá na
vidieku, kde existuje nielen silná tradícia neustáleho opakovania nieko¾kých piesní, ale aj spievanie rôznych (aj neschválených) piesní mimo
JKS, je táto situácia nevyhovujúca.
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Chýba liturgická výchova, ktorá by mala smerova od kòaza ku
kantorovi, chrámovým spevákom a hudobníkom, ktorí by si v tomto
smere dopåòali vedomosti a pri liturgii veriacim predkladali po stránke
liturgickej vhodný repertoár a v kvalitnejej interpretácii. Niekedy je
tento proces, zvlá zo strany starích duchovných i laikov umelo brzdený; vyhovuje im zauívaný stereotyp a necítia nijakú potrebu nieèo
meni. Prax je èasto taká, e ak nieko¾ko najznámejích piesní z JKS
spieva celý kostol, dodáva to kòazovi klamný pocit, e vetci zhromadení liturgii rozumejú a aktívne sa na nej podie¾ajú.

Príèinou nespievanosti môe by aj hudobná nároènos vybraných
nápevov, v Liturgickom spevníku I vak nachádzame z kadej omovej
èiastky dostatoèný výber nápevov rozlièného hudobného stvárnenia a
stupòa obtianosti. Pod¾a miestnych podmienok a celkových hudobných
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schopností liturgického zhromadenia by sa mali vybra také nápevy,
ktoré veriaci bez väèej námahy budú schopní spieva na uspokojivej
interpretaènej úrovni.

TE

Spevné, t. j. melodické [nápevy], dokázali ¾udí oslovi. Mám s nimi dobré
pastoraèné skúsenosti. (kòaz, 38 r.)
Negatívna stránka vonkajej motivácie a konformity
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Pri úvahách o príèinách nespievanosti hovoríme o vnútornej a vonkajej motivácii. Èasté príklady z praxe vak ukazujú, akoby vonkají
efekt zatláèal vnútornú stránku do úzadia. Pre úplnos treba uvies, e
jestvuje vrstva veriacich (naastie zanedbate¾ná), ktorú vedie k spevu
iba konformizmus a oh¾ady na vonkajie posudzovanie. U týchto ¾udí
ide o zdôraznenie vonkajej úèasti na liturgii, ktorá zvlá na vidieku sa
môe sta predmetom rôznych interpersonálnych nepríjemností. Kolektívny spev je tu do istej miery vynútený spoloèenskými oh¾admi a nie je
odrazom vnútornej potreby spieva. Vo väèích mestách, kde nejestvuje
toto zaaenie sociálnym prostredím, sa veriaci necítia by nútení do
spievania. Ak nespievajú, nikto ich za to nekarhá. Pritom je veobecne
známe, e v mestách sa spieva menej, zvlá u mladých ¾udí bada
ostýchavos poèute¾ne spieva pri bohoslube. Mnohí mladí ¾udia a
mnohí mui sa z tohto dôvodu do spevu nezapájajú, aj keï sa im
konkrétna hudba páèi a vedeli by ju zaspieva.
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Zhromadenie je citlivé na neprimerané spôsoby napomínania niektorých kòazov v otázkach spevu, a to aj poèas samotnej bohosluby. Kadý
úèastník ome je vybavený inými hudobnými schopnosami, úroveò
hudobnosti jednotlivcov je ve¾mi rozdielna. Kadý má svoj dôvod, preèo
spieva alebo preèo nespieva. Z osobných výpovedí vyplýva, e niektorí
veriaci ako znáajú nenáleitý prístup kòaza k ich spievaniu a vzpierajú sa by v tomto smere masou, ktorá má na slovo poslúcha a
spieva ako jej prikazujú. Vnútorná motivácia k spontánnemu spievaniu, ktorá èasto chýba, sa nedá nièím nanúti alebo nahradi. Zrejme
úèinnejie a osonejie pre duchovný ivot veriacich konajú tí kòazi,
ktorí sa viac venujú formovaniu vnútor-nej motivácie k spevu.
Dôsledky nespievania a ïalí vývoj

Vetky vonkajie i vnútorné determinanty úèasti na speve sa navzájom podmieòujú a ovplyvòujú. Ak sa v kostoloch so slabnúcou
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spievanosou nepodniknú pozitívne kroky k vnútornej i vonkajej
motivácii veriacich, spev bude stále viac upada. Otázkou je, èi tento
trend nie je odrazom vývoja v hudobnom ivote spoloènosti. Súèasnos
preukazuje oproti minulosti viac poèúvania ne aktívneho muzicírovania
(spev, intrumentálna hra), èím v hudobnej skúsenosti zrete¾ne zaèína
prevaova pasivita. Ak je vak pastoraèným cie¾om, aby sa úèastníci
liturgie spontánne do spevu zapájali, môeme navrhnú tieto konkrétne
kroky:
1. Zlepi úroveò organovej hry pri sprevádzaní spoloèných spevov.
/organista, správca farnosti/

GH

2. Podnieti u zhromadenia pozitívny vzah k liturgii a liturgickej
hudbe; liturgicky vychováva, správne motivova k spevu. /kòaz/
3. Zabezpeèi dostatoènú interpretaènú úroveò kantora, spevokolu.
/kantor, vedúci spevokolu, správca farnosti/
4. Pouíva spevokol nielen na obohatenie slávnostných bohosluieb o viachlasné zborové vsuvky, ale pravidelne (napr. pri nede¾nej omi) aj na vedenie spoloèných spevov zhromadenia.
/vedúci spevokolu/
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5. Oivi organizovanie cirkevnej hudby vo farnosti na báze pravidelných stretnutí správcu farnosti s chrámovými hudobníkmi; príprava slávnostných bohosluieb s hudobníkmi. /správca farnosti/

6. Zvýi úroveò priebehu samotnej omovej liturgie. /kòaz/

Miestne podmienky v niektorých farnostiach z rozlièných dôvodov
nie sú pripravené na realizáciu uvedených bodov. V tých kostoloch je
na mieste zvái iné alternatívy z ponúkaných moností vyuitia hudobného priestoru v omi. Okrem omových èiastok, ktoré nevyhnutne má
spieva celé zhromadenie sú to: spievanie zboru, sólové spevy, intrumentálna hudba a iné.
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Veriaci s mnohoroènou skúsenosou v oblasti chrámovej hudby, spolu
s tými, ktorí sú takto èinní v súèasnosti by mali prispieva svojou pomocou farskému spoloèenstvu, aby po hudobnej stránke efektívnejie
preívalo omovú liturgiu. Ak sú medzi zhromadenými veriacimi takí,
ktorí majú v oblasti hudby vyie vzdelanie, majú zrejme aj schopnosti
podnieti a inpirova vo farnosti praktizovanie hudby na vyej úrovni,
a tak prispie k celkovému pozdvihnutiu liturgického ivota farnosti.
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Spievanie verzus poèúvanie

ZÁVER
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Spievanie je ve¾mi pecifickou èinnosou. Napriek tomu ho mnohí
pokladajú za nieèo pre èloveka prirodzené. Záitok môe veriacemu
spôsobi nielen jeho vlastné spievanie, ale i poèúvanie spevu iných.
Poèúvanie krásneho spevu je ve¾mi pozdvihujúce. Hoci táto téma patrí
k otázkam o podiele veriacich na spievaní poèas liturgie, súèasným
tendenciám, ktoré prajú viac aktívnemu spievaniu ne aktívnemu poèúvaniu, som venoval viac priestoru v kapitole o zhromadení veriacich i
v èasti o determinantoch preferovania umeleckej zborovej hudby. Nové
generácie veriacich majú predpoklady na to (a svojou novou spiritualitou i hudobným vkusom k tomu smerujú), aby vládnuci kult èinnosti
v rámci bohosluby vystriedala prirodzená vyváenos ¾udového i umeleckého, spievaného i poèúvaného.
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Nae chóry sú väèinou doménou amatérskych hudobníkov, ktorí
v pôsobení v kostoloch vidia a cítia zmysel. Je to dobré, ale len do urèitej
miery. Cirkev sa skôr alebo neskôr bez profesionálnych hudobníkov
nezaobíde. Od zboných samoukov na miestach organistov sa po dlhé
desaroèia nepoadoval iadny umelecký výkon. Nijaká príprava na
hudobný výkon sa u organistu ani nepredpokladá. U kòazov pozorujeme
ve¾kú uponáh¾anos, na slávenie nede¾nej liturgie nie je ani pomyslenie.
Chrámové spevokoly sa rozpadávajú pre malú podporu a pre rýchly
spôsob ivota. Cie¾avedomá spolupráca Cirkvi s hudobnými kolami
(aj na miestnej úrovni) by pomohla vychova predovetkým mladých
organistov. Vyh¾adávanie a podpora (i finanèná) nadaných adeptov,
organ ako uèebný predmet, prístup k organu  bez podobného plánu
bude hudba v kostoloch len príleitosou pre nadených diletantov.
Súèasná vkusová orientácia úèastníkov liturgie je pod¾a analýz
uvedených v tejto práci znaène vyhranená. Situáciu by sme v zjednoduenom podaní mohli opísa nasledovne: stredná a najmä staria generácia vyzdvihuje u piesní z JKS spevnú melodiku, ¾udovos, pôsobivú
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harmóniu, citové texty, chyt¾avos za srdce. Mláde pokladá JKS za
konzervatívny a spiatoènícky, piesne po hudobnej stránke za pomalé,
rozvláène, ahavé, pohrebné. Je to zväèa dôsledkom trvalo zafixovanej nesprávnej interpretácie. Text piesní pokladajú za neoslovujúci,
prekáajú im slovné archaizmy, presladlé výrazy. Naopak u nových
duchovných piesní ob¾ubujú iné nástrojové zloenie, aktuálne texty,
radostný charakter, ivý rytmus, rýchlejie tempo, spontánnos, zapájanie emócií, tlieskanie, tanec.
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V prieskumoch bola poloená zaujímavá otázka: Ako si predstavuje
ideálny spev pri omi v budúcnosti?, na ktorú odpovedali predovetkým ¾udia mladej generácie. Ich dvojitá diferencovanos sa prenáa do
dvoch odliných názorových skupín. Prvá skupina mládee iada nastoli moderný progresívny trend, k svojej hudbe je nekritická. Druhá
skupina, prejavujúca sa vyou inteligenciou a hudobným vzdelaním
nezavrhuje tradíciu, ale h¾adá spôsob, ako ju sprístupni dnenému
èloveku; k novej duchovnej piesni je objektívne kritická, navrhuje jej
skvalitnenie. Otázka budúcnosti naej liturgickej hudby je iste zaujímavá, existuje mnostvo návrhov rôzneho druhu. Pozornos si záverom
zaslúi nieko¾ko podnetov, v ktorých sa mnohí veriaci na Slovensku
zhodujú. Mono ich chápa ako odporúèanie zdola, alebo aspoò
námety na zamyslenie pre odborníkov, v ktorých rukách je budúcnos
liturgickej hudby.
Ideálny spôsob spievania

Veriaci túia hlavne po spoloèných spevoch v omi, aby spievalo celé
zhromadenie, mladí i starí, eny i mui, aby sa zapájali nahlas, bez
ostychu.
Vetci zhromadení budú spieva úprimne a s radosou, z plného hrdla, bez
strachu (èo si ten ved¾a pomyslí). Mladí budú spieva aj z JKS a starí sa
budú zapája aj do spevov mládee. (poslucháèka V, Ruomberok)

CO

Mláde chce, aby spev plynul zvnútra, aby èlovek spieval opravdivo to, v èo verí a zároveò veril v to, èo spieva. Prajú si na omi poèu
hudbu, s ktorou sa môu stotoni. Absolútne dôleité pre mladých je,
aby to bolo osobné a pravdivé.
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Volanie po hodnotnej hudbe
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Uèi nové spevy a opravova staré melodické a rytmické chyby, zapája a motivova ¾udí, nadchnú ich pre spev a vysvetli im pravý
zmysel spevu v omi. Nezabúda na umeleckú hodnotu a úroveò spevu.
Mladie generácie si elajú hudbu, ktorá má svoju hodnotu a zároveò je
prijate¾ná pre vetky generácie. Aj v najmenom vidieckom kostole sa
dá spieva èisto, rytmicky a so zaujatím  hoci prosté a prístupné, ale
dobre napísané spevy.

GH

Bohu máme predklada umenie, hoci jednoduché, azda i ¾udové èi populárne, ale duchovne povznáajúce. V liturgii nemá miesto primitívna
bezobsaná hudba a vedomé podkladanie sa úrovni ¾udí s nedostatoène
rozvinutým vkusom. (Juraj Lexmann)

Liturgický spev by mal by dôstojný, neprehluovaný organom. Za
ideálne nápevy vetci oznaèujú tie, ktoré vynikajú spevnosou, jednoduchosou, hlbokými textami. Pozitívne hodnotia, ak spev zhromadenia vedie zbor svojou príkladnou interpretáciou. Ideálny spev by mal
zodpoveda duchu doby a zároveò duchu liturgie. Akýko¾vek duchovný
námet si vyaduje i kompoziènú kvalitu a úroveò interpretácie.
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Písnièky s kytarou nemám pøi bohoslubì rád z jediného dùvodu: napsat
duchovnì zamìøenou hudbu není jen tak legrace. Vùbec nevadí, e skladba je
pro dvì kytary a zpìv, ale mnì velmi vadí, e bez svatého textu by ta
písnièka mohla zaznít v kterémkoli baru. Jediné východisko je zodpovìdný
výbìr knìze èi regenschoriho  jako nemùe kadý slouit mi svatou,
nemùe kadý vystupovat pøed oltáøem. Nivelizace hodnot je pro církev i pro
spoleènost nebezpeèná a patøí k váným problémùm dnení doby.
(Josef Rut)

Úlohy pre tvorcov a editorov

CO

Transponova spevy, ktoré sú vo vysokej hlasovej polohe (nad d2),
týka sa to nielen JKS. Vytvori jednotný znotovaný spevník nových
duchovných piesní s kvalitnými piesòami, ktorý bude schválený.
Doplni JKS o nové texty a nápevy, odstráni slovné archaizmy, ktoré
odpudzujú mláde. Tie doplni JKS o spevy, ktoré sa doò nedostali,
a napriek tomu sú ve¾mi ob¾úbené a èasto spievané.
Postavenie hudobníkov a ich odborná spôsobilos

Treba podporova a vyadova viac hudobne i liturgicky vzdelaných
kantorov, napr. prostredníctvom kurzov, túdia liturgických dokumentov.
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Úroveò hudby sa zvýi profesionalitou chrámových hudobníkov, dobrým výberom hudby, kvalitnou interpretáciou, diskusiou o monostiach
zlepenia s kòazom.

TE

Hudebníkùm by se mìlo dostat dùkladného liturgického vzdìlání a pak by
jim mìl být svìøen vìtí podíl samostatnosti na spoluvytváøení liturgie.
...Povìøí-li se funkcí varhaníka absolutní nedouk bez poadavku dalího
vzdìlávání, tìko se mu po tøiceti letech sluby øíká, e by toho mìl nechat,
e jeho hra není k poslouchání. (Frantiek míd)

GH

Absolventov je dos, chýba vak väèí záujem a najmä priaznivé
ekonomické podmienky zo strany úradnej Cirkvi. V spolupráci s kòazmi, ktorí sa sami ïalej vzdelávajú, dotiahnu uskutoènenie reformy vo
farnosti. Èo by vak malo by vade, je kolený a stále sa vzdelávajúci
organista, ktorý nie je strnulý a zastaralý. kolení organisti oèakávajú, e
duchovní budú pozna koncilové dokumenty a riadi sa pod¾a nich; pre
hudobníkov je dôleitý dobrý vzah so správcom farnosti.
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Zjistil jsem, jak dùleitá je pøátelská debata pøi cestách do filiálního kostela
i pøi nedìlním obìdì o hudebních, liturgických a pastoraèních vìcech mezi
knìzem a varhaníkem a asi bych nemohl slouit ve farnosti, kde bych nemohl
nic rozvíjet, zlepovat, kde by liturgická hudba byla omezena na minimum,
kde bych jen èekal, co mi bude naøízeno. (Frantiek míd)
Chtìlo by to více dùvìry mezi hudebníky a pøedstaviteli církve. Nemyslím
si, e by to byly právì hudebníci, kdo k nedostatku dùvìry zavdávají nejvíce
dùvodù. Varhaník obvykle netvrdí, e ví, jak kázat  duchovní správce zato
èasto pùsobí dojmem, jako kdyby nehrál na varhany pouze proto, e to od
oltáøe nejde. Bylo by dobré, kdyby se kadý drel toho svého a nechal si od
toho druhého poradit. Knìz má vìdìt, co je liturgicky vhodné  hudebník, jak
to realizovat. A oba by se mìli shodnout na tom, e Bohu ani tak nesejde na
tom, zda Credo recituje lid nebo zpívá sbor, ale proè se tak dìje  zda je to
èímsi skuteènì opravdovým, ne pouhým zvykem nebo tradicí. (Vladimír
Koronthály)
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Vývoj v nasledujúcich desaroèiach bude zrejme závisie na nutnosti
tolerancie voèi rozmanitosti kultúrnych potrieb farnosti a jej vekového,
sociálneho a kultúrneho rozvrstvenia. Pastoraèný cie¾ môe rovnako splni rytmická skupina s vlastnou tvorbou pre spoloèenstvo mládee ako
aj zmieaný zbor so sólistami a výborným organistom pre societu viacgeneraènú a kultúrne nároènú. Máme ve¾a tradièného a zvykového náboenstva bez håbky, ve¾a nevzdelanosti a povrchnosti. Vynikajúca hudba
mladých ¾udí z chrámu nevyenie, skôr naopak  pritiahne ich tam.
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Vysvetlivky
Sväté Písmo ... 1995, Mt 18, 19.

Z rozhovoru so skladate¾om Petrom Zagarom. SMETANOVÁ, O.: Èo sa
stalo ... 1997.
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2

Hudobné schopnosti na rozdiel od veobecných schopností (inteligencie) zaraïujeme do kategórie peciálnych schopností. SEDLÁK, F.: Psychologie ... 1989,
s. 12.
3

4

WEBER, M.: Sociologie ... 1998, s. 339.

5

SMELÝ, I.: Fragmenty ... 2000, s. 59-60.

Liturgická hudba sa vyznaèuje niektorými zásadnými pecifikami, ktoré ju
odliujú od inej hudby, i duchovnej. Napr. zhromadenie veriacich sa dostáva do
roly poslucháèa a zároveò interpreta, èo neplatí pre koncertnú hudbu.
7
WEBER, M.: Sociologie ... 1998, s. 19.

GH

6

Treba pripomenú, e dnes u zachovávanie liturgických noriem zïaleka nepôsobí tak obmedzujúco ako v minulosti. Koncilová reforma otvorila vokálnej i
intrumentálnej hudbe iroké monosti uplatnenia, pripustila rozmanitos týlov
a foriem hudobného stvárnenia omových textov. V tomto smere si Cirkev neelá
uniformitu, preto írenie negatívnych postojov k dôkladné mu dodriavaniu liturgických rubrík týkajúcich sa hudby v omi, je zavádzajúce.
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Ide najmä o publikované práce J. Lexmanna, Y. Kajanovej, J. Pokludovej,
A. Koneèného, A. Akimjaka.
9

Tento písomný materiál z prieskumov, napriek tomu, e doposia¾ nebol komplexne spracovaný a publikovaný, u viacerým poslúil k publikovaným prácam
(J. Pokludová, A. Koneèný, J. Lexmann).
10

Mnohé z preberaných problémov nie sú nièí novým, odborníci o nich u dlho
vedia.
11

DONGHI, A.: Gesta ... 1995, s. 71.
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Napr. PARSCH, P.: Výklad ... 1948.

14

AKIMJAK, A.: Vybrané ... 1997, s. 45.
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tamtie, s. 46-50.
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tamtie, s. 90.
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Kontitúcia Sacrosanctum concilium o posv. liturgii, èl. 14.
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AKIMJAK, A.: Vybrané ... 1997, s. 50.
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Veobecné smernice Rímskeho misála, èl. 65.

20

tamtie, èl. 66.
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19

Úèastníci liturgie sú presne definovaní vo Veobecných smerniciach Rímskeho misála, hlava III. Povinnosti a sluby pri omi.
21

Sú to najmä tieto práce a dokumenty: Veobecné smernice Rímskeho misála,
kontitúcia Sacrosanctum concilium, intrukcia Musicam sacram o hudbe v posvätnej liturgii, Liturgický spevník I. LAITLAUS, J.: Teoretické ...2000. Tie LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999. Tie LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000.
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22

Psychologické poznatky o náboenskom záitku a náboenskej skúsenosti
pochádzajú z posledných výskumov N. G. Holma a M. Stríenca.
23

Veobecná psychológia ... 1998, s. 209.

25

STRÍENEC, M.: Aktuálne ... 1999, s. 37.

26

tamtie, s. 38.

27

HAYESOVÁ, N.: Základy ... 2000, s. 132.

28

HOLM, N. G.: Úvod ... 1998, s. 36.

29

STRÍENEC, M.: Aktuálne ... 1999, s. 8.

30

tamtie, s. 35-36.

GH

24

tamtie, s. 9.

32

tamtie, s. 38.

33

HOLM, N. G.: Úvod ... 1998, s. 63-64.

34

STRÍENEC, M. (ed.): Duchovný ... 1997, s. 81.

35

STRÍENEC, M. (ed.): Duchovný ... 1997, s. 81.
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HOLM, N. G.: Úvod ... 1998, s. 36.

37

tamtie, s. 64-65.
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STRÍENEC, M.: Aktuálne ... 1999, s. 38.
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Veobecné smernice Rímskeho misála, èl. 74.
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40

Musicam sacram, èl. 13.

41

tamtie, èl. 14.

V kostoloch, kde správca farnosti necháva zotrva hudobne nevyhovujúceho
kantora (organistu) z úcty k jeho vysokému veku, deje sa tak na úkor kvality hudobnej interpretácie i dôstojnosti samotnej liturgie. Cirkev od kòaza poaduje, aby sa
42
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RUT, P.: Velebný ... 2000, s. 6-25.

44

DONGHI, A.: Gesta ... 1995, s. 91.

45

Veobecné smernice Rímskeho misála, èl. 313, tie èl. 316c.

46

RUT, P.: Velebný ... 2000, s. 6-25.

47

tamtie.

48

tamtie.

49

Sacrosanctum concilium, èl. 15-17.

50

tamtie, èl. 18.

GH

TE

43

D

postaral o èo najlepiu hudbu a spev v omi. Zodpovednos pred celým zvereným
¾udom by mala potlaèi do úzadia osobné sympatie, ak by kvôli nim pravidelne
neprichádzalo mnostvo veriacich o duchovný i hudobný záitok z ome.

U tento samotný jav nenasvedèuje, e by liturgia bola stredobodom kresanského ivota. Horie následky môe ma, ak sa to vyskytuje u budúcich kòazov.
51

RUT, P.: Velebný ... 2000, s. 6-25.

53

tamtie.

54

tamtie.

55

tamtie.
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52

56

Sacrosanctum concilium, èl. 29.

57

BEITL, J: Liturgika ... 1990, s. 17.

58

KONEÈNÝ, A.: Hudobná ... 1992, s. 141.

59

Musicam sacram, èl. 26.

60

tamtie, èl. 8.

Podrobnejie sú poiadavky na kòaza rozobraté v LAITLAUS, J.: Teoretické
... 2000, s. 222-223.
61

Výnimku tvoria: spevy pri osobitných obradoch celebrovaných biskupom
(napr. ude¾ovanie sviatosti birmovania, diakonské, kòazské a biskupské svätenie),
úvodný pozdrav v biskupskej omi Pokoj s vami a apotolské poehnanie Nech
je zvelebené meno Pánovo.... Hudobný prednes týchto osobitných spevov je zhodný s inými nápevmi celebranta v omi.
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62

Veobecné smernice Rímskeho misála, èl. 80: V presbytériu treba pripravi:
a) pri kòazovom sedadle: misál a pod¾a potreby spevník....
63

Zainetersovaní vedia, do akej akej situácie sa dostane hudobník, ktorý je
v tejto oblasti stredokolsky èi vysokokolsky vzdelaný, nezaaený zataralými
64
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liturgicko-hudobnými návykmi, ktoré dnes u do liturgie nepatria, ak má spolupracova s kòazom, ktorý zrete¾ne nemá vánejí vzah k liturgickej hudbe.
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Prítomnos diakona na benej farskej omi je skôr výnimkou, preto jeho úlohy
preberajú iní, pod¾a smerníc Rímskeho misála.
65

O úlohe diakona hovoria tieto liturgické predpisy: Veobecné smernice Rímskeho misála, èl. 34, 47, 49, 61, 127-141.
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Veobecné smernice Rímskeho misála, hlava III, Povinnosti a sluby pri
omi.
67

tamtie, èl. 36.

69

HAYESOVÁ, N.: Základy ... 2000, s. 50.

70

Sacrosanctum concilium, èl. 30.

71

LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 73.
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68

Napríklad 1. tónus  ia¾, kajúcnos, prosba, pôst; 3. tónus  rados, slávnostnos, pokora, archaickos; 6. tónus  slávnostnos, Ve¾ká noc. Liturgický spevník I,
s. 152-159.
72

Podrobnejie skúmaná problematika prednesu almov z hudobno-psychologického a praktického h¾adiska je v LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 116-117.
73

LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 77.
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LAITLAUS, J.: Teoretické ... 2000, s. 228.
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tamtie, s. 222.

O úlohe kantora v týchto omových èiastkach sa zmieòujú Veobecné smernice Rímskeho misála v èl. 26, 30, 37, 47, 50, 56e, 56i.
77

Pri nacvièovaní s ¾udom treba dba na èl. 272 Veobecných smerníc, v ktorom
sa hovorí: Nie je vak celkom vhodné, aby na ambonu vystupoval komentátor,
kantor alebo vedúci chóru. Nácvik teda treba vies z iného miesta.
78

Z osobných rozhovorov, ktoré sme uskutoènili s èlenmi chrámových zborov
vyplýva, e pri vstupe do spevokolu mnohí z nich vedeli ve¾mi málo o úlohách
zboru v liturgii a o tom, e vôbec existujú nejaké normy v tejto oblasti.
79

LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 50.
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81

tamtie, s. 76.

Slávnostnejie pôsobí, ak zbor preberie úlohu predspeváka alebo almistu.
Tamtie, s. 76.
82

Tu treba spomenú nielen tradièné duchovné piesne (JKS), ale aj nové duchovné piesne (tzv. mládenicke piesne, gospel), pri ktorých spevokol zloený
83
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LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 50.

85

tamtie, s. 76.

86

tamtie, s. 50.
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z mladých ¾udí môe svojím oduevneným spevom úèinne podnieti spoloèný spev
mládee. Zvlá je to vhodné pri tých mládeníckych spevoch, ktoré sa u pokladajú za veobecne známe a rozírené, a teda treba ich poklada za spoloèné spevy.
Ak je to moné, tieto piesne by mali spieva vetci, nie iba spevokol.

Ak je chórus ïaleko od oltára, speváci môu ma pocit neosobnej prítomnosti na dianí pri oltári, cítia sa príli vzdialení od centra liturgického diania.
87

Tieto spevy sa nachádzajú v Liturgickom spevníku I. Ide o Albetinu zostavu, z ktorej sa najèastejie spieva Kyrie è. 747, Glória è. 749, Sanktus è. 753,
Agnus è. 755.
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Veková hranica navtevovania mládeníckeho spevokolu sa môe prípadne
rozirova, niekedy siaha po skonèenie vyskokolského túdia, ba aj ïalej. Skupina
rovesníkov môe chovanie jedinca ve¾mi ovplyvni, zvlá v adolescencii a v ranej
dospelosti, keï je obklopený stále rovnakým hudobným stereotypom a inú hudbu
nepotrebuje. Tým je moné vysvetli lipnutie vekovo u dospelých ¾udí na tzv.
mládeníckej hudbe a zastavenie vývoja ich hudobného myslenia na tejto úrovni.
Na druhej strane niektorí 14-15 roèní speváci u strácajú záujem o túto hudbu, majú
iné estetické ciele, a pocit, e sa svojim rovesníkom vôbec nepodobajú. Ich hudobný vývoj sa uberá smerom k umelecky nároènejiemu ánru, èasto prestupujú do
tzv. klasického spevokolu. HAYESOVÁ, N.: Základy ... 2000, s. 13.
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Liturgický spevník I, zostava Jubilate Deo, najèastejie sa spievajú: Kyrie
è. 741, Glória è. 743, Sanktus è. 744, Agnus è. 745.
90

91

LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 49.

Samozrejme, závisí od typu spevokolu a od jeho celkovej hudobno-interpretaènej úrovne. Iného vedúceho si vyaduje kolektív, ktorý spieva známe gitarové
duchovné piesne pre deti alebo mláde a iného odborníka si vyaduje mieaný
viachlasný zbor interpretujúci napr. polyfonické kompozície.
92

Sacrosanctum concilium, èl. 29.

94

Musicam sacram, èl. 4b.

CO
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95

Veobecné smernice Rímskeho misála, èl. 63.

Sacrosanctum concilium v èl. 120 uvádza postoj Cirkvi k hudobným nástrojom v liturgii takto: Píalový organ nech sa má v latinskej Cirkvi vo ve¾kej úcte
ako tradièný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie doda cirkevným ceremóniám
neobyèajný lesk a mohutne povznáa mysle k Bohu a nebeským veciam. Iné
nástroje sú prípustné pri bohoslubách pod¾a úsudku a so súhlasom kompetentnej
96

134

D

územnej cirkevnej vrchnosti, pod¾a predpisov èl. 22 §2, 37 a 40, pokia¾ sú spôsobilé, alebo sa dajú prispôsobi na posvätné úèely, zodpovedajú dôstojnosti chrámu
Boieho a sú naozaj na povzbudenie veriacich. Tie: LAITLAUS, J.: Notácia ...
2000, s. 208: Zvuk organa asociuje náboenský svet aj v hudbe iných ánrov.
LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 74. O organových sprievodoch a ich
notácii je podrobnejie v LAITLAUS, J.: Notácia ... 2000, s. 208-214. Tie: LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 118-121.
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97

Organista by nemal spieva alm medzi èítaniami, ako sa to èasto stáva
v praxi. Spájanie úlohy almistu s organistom je neprirodzené a technicky zväèa na
úkor jednej alebo druhej èinnosti. Porov. LEXMANN, J.: Liturgický ... 1999, s. 77.
98

100

Musicam sacram, èl. 65.
tamtie, èl. 67.
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99

Vzh¾adom na najvyí stupeò ich cirkevno-hudobného vzdelania mali by
obsadi najdôleitejie posty organistov (zbormajstrov, kantorov) predovetkým
v katedrálach a významnejích kostoloch. Cirkev vak zatia¾ nie je pripravená prija
týchto profesionálov nielen pre nedorieené ekonomické otázky, ale pre desaroèiami deformované chápanie postu organistu zo strany kléru. Ak nájdu na pôde
Cirkvi vhodné sociálne zázemie a podmienky pre svoju prácu, budú garanciou
kvality hudby v liturgii, povznesenia ducha a napredovania hudobného vkusu
u irokých vrstiev veriacich.
101

LAITLAUS, J.: Teoretické ... 2000, s. 242.

103

Tempo má zodpoveda charakteru piesne a obdobia.

104

URIN, S.: Poznámky ... 1999, s. 66.
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102

tamtie. S. urin nieko¾ko rokov pripravoval v èasopise Adoramus te rubriku
Ako predohra pieseò JKS", kde pravidelne publikoval notové príklady predohier
resp. dohier k vybraným piesòam.
105

Sacrosanctum concilium, èl. 120.

107

Musicam sacram, èl. 4.

108

HAYESOVÁ, N.: Základy ... 2000, s. 146.

109

Porov. Musicam sacram, èl. 15b.

CO

106

tamtie, èl. 16. Vimnime si, e Cirkev pokladá za najdôleitejie spevy modlitby, aklamácie a dialogické odpovede. Prax v naich kostoloch je väèinou opaèná:
kòaz spieva predsednícke modlitby a dialógy s ¾udom iba pri slávnostnej omi;
mnoho kòazov povauje za najvyí stupeò slávnostnosti práve spev kòaza, a nie
procesiové spevy zhromadenia, v duchu intrukcie Musicam sacram (èl. 28-31).
Dnes sa u nepouíva prísne delenie ome na slávnostú, spievanú a èítanú. Medzi
110

135

D

týmito tromi stupòami sa v praxi spontánne tvorí a pouíva viacero ïalích
variantov s väèou alebo menou úèasou spevu celebranta, zhromadenia alebo
zboru. Zdá sa, e stupòovanie slávnostnosti sa u nás neprejavuje pridávaním spevov
vo¾ného výberu pre ¾ud, ale naopak: mierou zastúpenia spevu kòaza. Pouívané
varianty závisia od zvyklostí celebranta; tam, kde pôsobí viac kòazov, pohotový
kantor vie, aké èiastky sa majú pri ktorom celebrantovi spieva.

112

RATZINGER, J.: O víøe ... 1998, s. 98.

TE

Kardinál Joseph Ratzinger (*1927)  jedna z najvplyvnejích osobností
súèasnej Cirkvi, prefekt posvätnej Kongregácie pre náuku viery.
111

Rozlièná úroveò religiozity úèastníkov jedného liturgického slávenia spôsobuje pecifické problémy väèej i menej závanosti. Slávenie ome predpokladá
aspoò minimálne biblické vedomosti a väzbu na praktický ivot pod¾a viery. Pri
absencii týchto podmienok liturgia môe by pre niekoho iba prostriedkom evanjelizácie.
114

GH

113

KRESÁNEK: Úvod ... 1981, s. 144.

Hudobnoestetická a hudobnovýchovná funkcia spevníka súvisí s formovaním hudobného vkusu irokých ¾udových vrstiev, najmä v prvej polovici 20.
storoèia. Veï kostol bol skoro a do 19. storoèia jedným z mála prostredí, v ktorom
znela hudba na vysokej umeleckej úrovni. Najmä na dedine bol kostol aj kultúrnovzdelávacím strediskom, kde mohli ¾udia poèu umelú hudbu. Preto spevník
pôsobil v tomto smere ako stimulujúci èinite¾. POKLUDOVÁ-ADAMKOVÁ, J.:
Jednotný ... 1998, s. 12.
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115

116

LAITLAUS, J.: Notácia ... 2000, s. 207.

Ko¾ko krajov, to¾ko odliných spôsobov, ko¾ko kostolov, takmer to¾ko
meló-dií a prednesov tej istej piesne, takmer to¾ko rytmických odliností.
ZÁHORSKÝ, M.: Slovenská verejnos. In: Slovák, 22, 1940, è. 240, s. 7. Prameò:
POKLUDOVÁ-ADAMKOVÁ, J.: Jednotný ... 1998, s. 8.
117

Podrobnejie o hlasovom rozsahu piesní JKS pojednáva POKLUDOVÁADAMKOVÁ, J.: Jednotný ... 1998, s. 103.
118

Notáciou spevov zhromadenia sa zaoberá LAITLAUS, J.: Notácia ...2000,
s. 199-208. Tie: LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 106-109.
119

KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (2), s. 174-175.

121

KRESÁNEK, J.: Úvod ... 1981, s. 141-142.

122

POLEDÒÁK, I.: Struèný ... 1984, s. 281.

CO

120

Napríklad návtevníci abonentných koncertov za nieko¾ko rokov nadobudnú také kolektívne kultúrne povedomie, e sa o istých skladbách a výkonoch
123

136

124

tamtie, 143.

125

SEDLÁK, F.: Psychologie ... 1989, s. 29.

126

tamtie, s. 65.

D

...vyjadrujú takmer rovnako. Takto si vypestujú pribline rovnaký vkus, rovnaké
apercepèné schopnosti. KRESÁNEK, J.: Úvod ... 1981, s. 139-140.

POLEDÒÁK, I.: Struèný ... 1984, s. 409. Tie LEXMANN, J.: Liturgický...
2000, s. 35.

TE

127

Ob¾úbenos treba od spievanosti zrete¾ne odliova, nako¾ko ob¾úbenými sú
aj piesne urèené iba na jeden deò v roku. U týchto nemôeme poèíta s analogickým postavením v spievanosti. Napr. pápeská hymna (JKS, è. 523), ktorá sa
spieva iba pri niektorých príleitostiach, alebo piesne ku kríovej ceste, èi vianoèná
Tichá noc (è. 88)  sú ve¾mi ob¾úbené, ale nemôu by èasto spievané. Treba
vidie zásadný rozdiel medzi ob¾úbenosou a spievanosou a narába s týmito
termínmi dôsledne.

GH

128

JKS vznikol v predkoncilovom období, keï hlavnou úlohou kancionálov
bolo podpori primeranú aktivitu veriacich poèas ome, kým skutoènú liturgickú
úlohu preberali kòaz s asistenciou. ...Ako celok je JKS v úlohe liturgického spevníka nevyhovujúci. KONEÈNÝ, A.: Introit ... 2000, s. 96.
129

130

BURLAS, L.: Vývoj ... 1996, s. 261.

V nedeliach ich [JKS] spontánne prednáajú státisíce veriacich. ...Predstavuje to urèitú formu aktívnej úèasti veriacich na liturgii, èo je asi najsilnejí
argument, e klérus s piesòami JKS aj do budúcnosti poèíta. LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 100.
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131

132

POKLUDOVÁ-ADAMKOVÁ, J.: Jednotný ... 1998, s. 147.

133

KONEÈNÝ, A.: Problematika ... 1997, s. 13-14.

134

POKLUDOVÁ-ADAMKOVÁ, J.: Jednotný ... 1998, s. 144.

Organové sprievody JKS sú ...podstatne nároènejie, ne sprievody v spevníkoch iných národov z tých èias i zo súèasnosti. Spevník nemá na Slovensku
dostatoèné zázemie kvalifikovaných organistov, ktorí dokáu hra tie sprievody
správne. LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 104.
135

tamtie, s. 99.

137

KONEÈNÝ, A.: Introit ... 2000, s. 96.

138

tamtie.

139

LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 35.

140

tamtie.
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136

137

tamtie, s. 102.

142

KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (2), s. 164.

143

tamtie, s. 172.

144

tamtie, s. 150-151. Tie LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 35.
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141

Prvými výraznejími osobnosami boli v Bratislave koncom 60. rokov
Vladimír Koronthály (big-beatové ome) a v 70. rokoch Stanislav Zibala s bigbeatovou skupinou Krédo: elektrické gitary, ve¾ký spevácky zbor, úpravy afroamerickej produkcie a talianskych piesní, neskôr vlastná tvorba, cestovanie a
úèinkovanie v mnohých farnostiach svojej diecézy. Hudobne vychádzali zo týlu
Beach Boys, Beatles. KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (2), s. 172-173.
KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (2), s. 164.

147

POLEDÒÁK, I.: Struèný ... 1984, s. 155.

148

KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (1), s. 29.

149

KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (2), s. 164.

150

tamtie, s. 160.

151

tamtie, s. 152.

152

KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (1), s. 29.

153

KAJANOVÁ, Y.: Moderná ... 2000, s. 274.

154

RATZINGER, J.: O víøe ... 1998, s. 98.

155

SEDLÁK, F.: Základy ... 1990, s. 90.

156

LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 94.
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145

Vo farnosti sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom si veriaci za obdobie rokov 1993
a 2001 osvojili z Liturgického spevníka 19 nápevov Kyrie, 4 Glória, 3 Krédo,
8 na modlitby veriacich, 7 Sanktus, 3 na Modlitbu Pána, 12 Agnus Dei, ktoré
spievajú spamäti.
157

LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 35.

159

LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 34.

160

SEDLÁK, F.: Základy ... 1990, s. 217.

161

NAKONEÈNÝ, M.: Sociální ... 1999, s. 90-91.

162

MEDUEVSKIJ, V.: O zákonitostiach ... 1982, s. 57.

163

KRBAA, P.: Psychológia ... 1994, s. 48.

164

KAJANOVÁ, Y.: Nová ... 2000 (2), s. 164.
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158

138

AKIMJAK, A.: Vybrané ... 1997, s. 111.

166

POLEDÒÁK, I.: Struèný ... 1984, heslo emócie.

167

TURÁK, F.: Jednotný ... 2000, s. 123.
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165

V mimoeurópskych kultúrach je hudba zväèa adresovaná pohybujúcemu sa
poslucháèovi. MEDUEVSKIJ, V.: O zákonitostiach ... 1982, s. 39.
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168

KRESÁNEK, J.: Základy ... 1977, s. 170-171.

170

SEDLÁK, F.: Psychologie ... 1989, s. 87.

171

Sacrosanctum concilium, èl. 19.

172

LEXMANN, J.: Liturgický ... 2000, s. 35.

173

SEDLÁK, F.: Psychologie ... 1989, s. 13.

174

KRESÁNEK, J.: Základy ... 1977, s. 172.

175

tamtie, s. 176.

GH

169

Vnímanie hudby u väèiny bených úèastníkov liturgie súhlasí s hudobnopsychologickými javmi, ako ich pribliuje J. Kresánek. Tamtie, s. 195.
176

tamtie.

178

KONEÈNÝ, A.: Problematika ... 1997, s.15.

179

WEBER, M.: Sociologie ... 1998, s. 298.
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177

Závereèná kapitola je pokusom o súhrnný poh¾ad na irokú problematiku
pestovania liturgickej hudby u nás, s výh¾adom do najbliej budúcnosti. Návrhy
konkrétnych krokov i celkové hodnotenie prevane pochádza z najfrekventovanejích názorov respondentov prieskumu, z osobných i písomných výpovedí a zo
zhodných názorov s èeskými hudobníkmi (RUT, P.: Velebný ... 2000, s. 6-25).
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