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Abstrakt
Štúdia sa usiluje zachytiť komplexnosť prostredia súčasnej liturgickej hudby na Slovensku
a kladie terminologický, systematický a koncepčný základ jej ďalšieho skúmania. Viaceré aktu‐
álne javy sú kauzálne zakorenené v minulosti, takže pri ich vysvetľovaní sa stále treba vracať
k historickým, spoločenským a iným súvislostiam. Zaujímavosť problematiky spočíva v prie‐
niku troch fenoménov: stále aktuálnej reflexie liturgickej reformy Druhého vatikánskeho kon‐
cilu, skúseností z obdobia komunistického režimu a reálií pluralitného postmoderného sveta.
Autor vysvetľuje determinanty rozvoja liturgickej hudby a formuluje hypotézy pre ďalší ove‐
rovací výskum. Podrobnejšie si všíma premeny paradigmy liturgickej hudby v stanoviskách
oficiálnej Cirkvi, nové podmienky na pestovanie liturgickej a duchovnej hudby na Slovensku
a univerzálne zákonitosti globalizačných vplyvov. Cieľom práce je rozšíriť poznatky, ktoré ne‐
skôr umožnia postihnúť dynamiku tejto oblasti kultúry.
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Kresťanská kultúra má v slovenskom prostredí hlboké historické korene. Cir‐
kevná hudba bola po stáročia jednou z podstatných a prirodzených súčastí skla‐
dateľskej tvorby a hudobného života.1 Jej deficit v rokoch zámernej ateistickej
propagandy (1948 – 1989) sa odrazil najmä vo vedomí dnešnej strednej a mladšej
generácie – tak v oblasti kultúry ako aj religiozity.
1

Ivan Hrušovský, významná skladateľská osobnosť slovenskej duchovnej hudby 20. storočia,
o našej sakrálnej hudbe dokonca tvrdí, že „do 20. storočia, kedy dochádza k zlomu, bola
takmer celá tvorba a reprodukcia na území bývalého Horného Uhorska … usmerňovaná
záujmami a potrebami cirkví, so samozrejmou výnimkou ľudovej hudby a neskôr vznikajúcej
národnej hudobnej kultúry.“ HRUŠOVSKÝ, Ivan: Sakrálnosť v slovenskej hudbe. In: Hudobný
život 30, 1998, č. 7, s. 8.
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Cieľom tejto štúdie je teoreticky vystihnúť prostredie súčasnej slovenskej litur‐
gickej hudby a položiť terminologický, systematický a koncepčný základ jej ďal‐
šieho skúmania. Vedecké postihnutie liturgickej hudby je v prevažnej miere
orientované na rímskokatolícku liturgiu, ktorá je na Slovensku najrozšírenejšia.
Pri svojich špecifikách má však mnoho spoločných otázok s bohoslužobnou
hudbou iných kresťanských denominácií. Rovnako možno konštatovať, že mno‐
hé problémy našej chrámovej hudby zďaleka nie sú známe len v slovenskom
prostredí. Zaujímavosť tejto problematiky spočíva v prieniku troch fenoménov:
stále aktuálnej reflexie liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu (1962 –
1965), skúseností z obdobia komunistického režimu a reálií pluralitného post‐
moderného sveta.2
Viaceré aktuálne javy sú kauzálne hlboko zakorenené v minulosti, takže pri ich
vysvetľovaní sa stále treba vracať k historickým, spoločenským a iným súvislos‐
tiam. Oblasť cirkevnej hudby bude potrebovať niekoľko desaťročí, aby po spomí‐
nanom ťažkom období naplno povstala nielen v zmysle kvantitatívnom, ale aj
kvalitatívnom, a rozvinula sa po stránke tvorivej, interpretačnej i recepčnej.
Mnohé sa už sa za ostatných šestnásť rokov zmenilo, zvlášť vo väčších mestách a
centrách cirkevného a kultúrneho diania. Je to však málo. Väčšina vidieka je
poznačená časom minulosti a, ako sa ukazuje, pozdvihnutie tamojšej úrovne je
možné len s veľkým spoločným úsilím kléru a schopných hudobníkov. Ak absen‐
tuje ich vzájomná spolupráca a ideová jednota v tejto oblasti, alebo ak nie je vôľa
pochopiť a osvojiť si nové podnety aktuálnej doby, prostredie zostáva stagnovať.3
Ústredným predmetom nášho záujmu je sledovanie novej paradigmy liturgickej
hudby na Slovensku, ktorá spočíva v nových momentoch fungovania tejto hud‐
by v súčasnej spoločnosti, a to na pozadí všeobecne zastaraného uvažovania
o nej. Hudba v bohoslužbe bola vždy vysoko cenená pre svoj ušľachtilý cieľ a este‐
tickú funkciu. Po Koncile, ktorý podčiarkol požiadavku aktívnej účasti celého
zhromaždenia na liturgickom speve, nastáva pre ňu nová situácia. Aktívna účasť
do istej miery odsúva bokom hudobné prejavy vysokej umeleckej i liturgickej hod‐
2

OPATRNÝ, Aleš: Jak byl čten koncil v Čechách a na Moravě. In: Teologické texty, 2003, č. 1.
ISSN 0862‐6944.

3

K. Rahner o tom píše už na konci 60. rokov: „Když víra nezíská podobu, která se teď od ní
žádá, když věřící nemá odvahu nechat se uvést do vždy nové podoby víry a nevzdává se opor,
které byly kdysi dobré, ale dnes se staly neúčinnými a proto nesmyslnými, když se spojuje
s určitou k zániku odsouzenou mentalitou ocházející doby, jako by to bylo jediné klima odpo‐
vídající víře, když ze svého vědomí vytěsňuje údaje danosti patřící k mentalitě nové doby,
pak je tato víra daleko více ohrožena, než kdyby se vystavila riziku proměny své formy; stane
se ve svém svědectví nevěrohodnou a neúčinnou. Proto je naprosto důležité uvědomovat si
právě dnes, zde a nyní žádoucí formu a tvar víry. Pokud to v teorii a praxi neděláme, pak žije‐
me – proti podstatě křesťanské víry – podobu víry, historicky odsouzenou k zániku, která by
strhla do záhuby i samu víru, pokud lidé vůbec mohou mít podíl na vzniku a zániku křesťan‐
ského svědectví.“ RAHNER, Karl: Dnešek víry. In: Teologické texty, 2000, č. 1. ISSN 0862‐6944.
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noty, čo poznačuje celkový ráz liturgie. Z tohto dôvodu považujeme za potrebné
pomenovať determinanty rozvoja a stagnácie pestovania liturgickej hudby na
Slovensku. Veríme, že obmedzený priestor tejto štúdie je len začiatkom, o ktorý
sa bude môcť oprieť ďalšie skúmanie.
Fenomén hudby v súčasnej liturgii je sprevádzaný množstvom protichodných
tendencií v názorových postojoch k nej. Azda žiadna oblasť hudobného života
nie je ideovo tak rôznorodá, ako chrámová hudba. Súvisí to pravdaže s jej obrov‐
ským sociálnym záberom, ktorý poníma široké heterogénne vrstvy populácie4
(na rozdiel od žánrov klasickej či populárnej hudby, ktorých podujatia navšte‐
vuje užšie vyhranené publikum, a ktorých existenciu neovplyvňuje toľko ďalších
vonkajších faktorov ako hudbu chrámovú). Cieľom nášho bádania v tejto prob‐
lematike nie je zachytiť statický obraz o liturgickej hudbe u nás, ale rozšíriť poz‐
natky, ktoré neskôr umožnia postihnúť dynamiku tejto oblasti kultúry.
1. Terminológia
V priebehu storočí sa na označenie hudby v kresťanskej bohoslužbe použilo
mnoho termínov. Najpoužívanejšími sú: duchovná hudba, náboženská hudba,
cirkevná hudba, kresťanská hudba, sakrálna hudba, bohoslužobná hudba, posvätná
hudba, liturgická hudba, rituálna hudba, chrámová hudba. Hoci neraz sa tieto
výrazy zamieňajú, nie sú synonymami.5 Pokúsime sa vysvetliť ich odlišnosti,
zúžiť ich vymedzenie a zároveň sa dopracovať k nášmu definovaniu liturgickej
hudby, ktorá je kľúčovým pojmom celého projektu.
1.1. Duchovná hudba
Hudba inšpirovaná skutočnosťami nadprirodzenej, transcendentnej povahy. Širo‐
ký pojem duchovná hudba prekračuje náboženstvá, hudobné žánre i prostredia
určené na predvádzanie napr. liturgickej hudby.6 Prvky určitej spirituality či
4

„S pohledu času mohou být různé podoby víry současné, protože i různé kultury, stupně
vzdělání, sociální vrstvy, duchovní hnutí, národní individuality přímo opačného druhu –
zkrátka vše, čím jako podmínkou možnosti se dějiny víry uskutečňují – je často synchronní.“
RAHNER, Karl: Dnešek víry. In: Teologické texty, 2000, č. 1. ISSN 0862‐6944.

5

„Zložitá problematika sakrálnosti, religiozity, duchovnosti v hudobnom umení ... má svoje
značné noetické i terminologické rozpätie a špecifické dimenzie. Možno povedať, že v oblasti
religióznej hudobnej estetiky je málo termínov, ktoré majú tak protikladné explikácie, ako je
napr. sakrálny, duchovný, liturgický, religiózny a pod. ... s výnimkou tých termínov, ktoré majú
vžitú jednoznačnú funkciu, vzťahujúcu sa na organizáciu, architektonický priestor, spolo‐
čenského užívateľa.“ HRUŠOVSKÝ, Ivan: Sakrálnosť v slovenskej hudbe. In: Hudobný život 30,
1998, č. 7, s. 1.
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I. Hrušovský o tom píše: „Pojem duchovná hudba rezultuje ... z prenikania, penetrácie pro‐
fánneho so sakrálnym, čo je pre mňa prijateľná konklúzia, ku ktorej sa prikláňam.“ HRUŠOV‐
SKÝ: Sakrálnosť v slovenskej hudbe, s. 8.
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filozofie, privádzajúce myseľ poslucháča ponad hranice bežnej životnej reality,
sa vyskytujú aj v tvorbe skladateľov, ktorí sa v nej neviažu na nijaké vierovyz‐
nanie, hoci konkrétnu inšpiráciu si neraz berú z duchovných prameňov konkrét‐
nych náboženstiev.7 Konfesijne nevyhranené kompozície sa obvykle zaraďujú
do žánru vážnej alebo modernej populárnej hudby. Časť takejto tvorby je – najmä
vo vážnej hudbe – rozpoznateľná napr. podľa titulu „meditácia“ a pod. Podstat‐
ná časť repertoára duchovnej hudby je súčasťou koncertnej produkcie, a to rov‐
nako v sakrálnych priestoroch, ako aj mimo nich. Z pohľadu potreby vyváženosti
rozličných životných aktivít (a k nim prislúchajúcich funkcií hudby) predstavuje
protiklad k hudbe pracovnej, zábavnej a i., ktoré sú spojené so telesnou, pohybo‐
vou, zmyslovou stránkou človeka.
1.2. Náboženská, cirkevná hudba
Duchovná hudba, obsahovo vypovedajúca o Bohu a veciach duchovného života,
ideovo spätá s náukou konkrétneho náboženstva.8 „Cirkevná hudba“ je veľmi
staré označenie v podstate akejkoľvek hudby zainteresovanej do života Cirkvi –
najmä do jej liturgického života – v priebehu celej jej histórie. Uplatňuje sa pri
najrozličnejších podujatiach a aktivitách cirkevných spoločenstiev (univerzálnych,
regionálnych, miestnych): pri liturgii, iných chrámových podujatiach, koncer‐
toch, pri katechéze mimo chrámu atď. Funkčné spektrum cirkevnej hudby sa
pohybuje od liturgickej, identifikačnej a evanjelizačnej funkcie, cez čisto estetic‐
kú, až po dekoratívnu funkciu forsírovanú využívaním zvukovej elektroniky
a masmédií.
V hudobnej historiografii predstavuje pojem cirkevná hudba dôležitú vetvu
vývoja európskej hudby. Ak dnes panuje všeobecný dojem, že cirkevná hudba
sa zďaleka tak nerozvíja ako hudba profánna, v minulosti bola práve ona nosnou
platformou kryštalizácie viacerých kompozičných techník, hudobných druhov
a foriem.9 Okrem toho bola, ak nie základom, tak aspoň silnou konkurenciou pre
profánnu vetvu hudobného umenia. V súčasnosti sa môže zdať, že cirkevná
hudba nemá voči svetskej hudbe ani výrazné dominantné postavenie, ani kvali‐
tatívny náskok, skôr naopak. Časť z cirkevnej hudobnej tvorby (minulých storočí
i súčasnosti), ktorá má širšie než len liturgické využitie, sa od 19. storočia dostá‐
va na koncertné pódiá a neskôr aj do masmédií. V našich podmienkach sa práve
koncertizácia a medializácia cirkevnej hudby ukazuje ako určité meradlo ume‐
leckej kvality, hoci v tomto smere neexistuje jednoznačná kauzalita.
7

V takejto polohe sa nachádza hudba, ktorá nemá priamo liturgickú formu, ale má silné du‐
chovné či humanistické posolstvo. Porov. HRUŠOVSKÝ: Sakrálnosť v slovenskej hudbe, s. 8.

8

Keďže rozlišovacím znakom je obsah, idea alebo posolstvo, spadá sem hudba akýchkoľvek
žánrov a štýlov, od kresťanského rocku po hinduistické chorály.

9

Pod nosnou platformou máme na mysli predovšetkým gregoriánsky chorál, ktorý je najstar‐
šou zachovanou vrstvou európskej hudby.
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1.3. Kresťanská hudba
Náboženská hudba, vytvorená alebo adaptovaná pre použitie v kresťanských
cirkvách. Kresťania používali hudbu od svojich prvých čias. Spočiatku to bola
hudba prevzatá zo židovskej, neskôr vlastná kresťanská, najmä bohoslužobná.
Dôležité etapy rozmachu niektorých jej prúdov hlboko ovplyvnili umelú európ‐
sku hudbu (byzantský bohoslužobný spev, západný – gregoriánsky chorál, hymny),
dokonca ich prvky sú inšpiráciou pre niektoré štýly modernej populárnej hudby.
Samostatným hudobným prúdom je kresťanská moderná populárna hudba. Jej
sústavný rozvoj prebieha od druhej polovice 20. storočia pod vplyvom sekulár‐
nej modernej populárnej hudby. Používa kresťanské témy, no jej uplatnenie je
širšie než len v chráme alebo pri bohoslužbe. U nás sa najviac udomácnil pojem
gospelová hudba, prevzatý z amerického prostredia. Je však chápaný oveľa širšie
ako jeho americká pôvodina: používame ho nielen na označenie klasického ame‐
rického gospel songu, ale súhrnne akýchkoľvek hudobných prejavov postave‐
ných na prvkoch modernej populárnej hudby. Terminologické problémy nie sú
ani zďaleka ešte vyriešené, hoci pokusy sa objavujú už minimálne dvanásť
rokov.10 Vyskytujú sa pojmy ako nová kresťanská hudba, moderná kresťanská
hudba, kresťanská hudba mladých, kresťansky orientovaná hudba mladých, nová
duchovná hudba nonartificiálnej sféry, nehovoriac o ďalších, v praxi používaných
pomenovaniach (mládežnícka hudba, rytmická alebo gitarová pieseň a pod.). Na
Západe je označovaná širokým pojmom „Contemporary Christian Music“ (CCM),
ktorého nejednoznačnosť vyplýva z absencie podstatného rysu populárnosti resp.
nonartificiálnosti. Rovnaký problém vzniká pri akceptovaní termínu nová kres‐
ťanská hudba a pod., pod ktorý môžu patriť aj súčasné kompozície pre miešaný
chrámový zbor, alebo nové antifóny zhudobnené pre nový Liturgický spevník.
1.4. Sakrálna hudba
Pojem používaný najmä v mimocirkevnom prostredí na označenie hudby duchov‐
nej alebo chrámovej. Zrejme aj mnohoznačnosť pojmu sakrálny (týkajúci sa nábo‐
ženského kultu, obradný, bohoslužobný, posvätný, opak profánneho, svetského)
spôsobuje, že špecialisti rozlišujú viaceré presnejšie označenia: posvätná hudba,
bohoslužobná hudba, chrámová hudba, cirkevná hudba, duchovná hudba. Vychá‐
dzajúc z latinského sacrum (posvätný – napr. posvätný priestor, svätyňa, povätné
obrady) je však významovo blízky pojmom chrámová, posvätná alebo liturgická
hudba.

Viaceré publikované príspevky Y. Kajanovej, články v časopise Adoramus Te hneď od jeho
vzniku (1995) a iné vedecké a odborné práce (napr. Juraj Drobný, F. Turák, P. Remenárová‐
Miklášová, J. Jakubíková).
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1.5. Chrámová hudba
Hudba produkovaná v chrámovom priestore. Ak sa chceme dôsledne vyhnúť
častému javu, ktorým je bežné zamieňanie pojmov chrámová, cirkevná či sakrál‐
na hudba, treba pri tvare chrámová hudba počítať s dvomi skutočnosťami: 1) nie
vždy sa liturgia koná v chráme, 2) nie všetky podujatia, ktoré sa odohrávajú v chrá‐
me sú liturgiou.
1.6. Bohoslužobná hudba
V pokoncilovej situácii na Slovensku možno považovať tento pojem za mierne
problematický a zavádzajúci, a to kvôli jeho dvom odlišným výkladom. Jeden je
vo svojej podstate synonymom pojmu liturgická (alebo posvätná) hudba, a to
vtedy, ak máme na mysli užšie vymedzenie – jej spätosť s liturgickým úkonom
a rešpektovanie ďalších pokoncilových kritérií. Takáto hudba je komponovaná pre
liturgiu a v súlade s často náročnými požiadavkami liturgie.
Druhý výklad zahŕňa všetku hudbu používanú počas bohoslužieb. Teda aj takú,
ktorá je 1) prejavom ľudovej zbožnosti a nespĺňa liturgické normy, alebo 2) výsled‐
kom ambícií jednotlivcov (napr. zbormajstra, kantora, organistu, kňaza), vedome
alebo nevedome tieto normy nerešpektujúcich. Patrí sem mnoho obľúbených
piesní (tradičných, detských, mládežníckych), ktoré sú veľmi vzdialené Písmu,
liturgickým prameňom a tomu, o čom by sa podľa teológie liturgie malo v danom
okamihu spievať.
Na Slovensku ešte nie je dokončený pokoncilový Liturgický spevník, ktorý by
bol potrebným vodidlom používania vhodných spevov v liturgii. Z tohto dôvo‐
du, a tiež pre miestami príliš voľné uplatňovanie tzv. ľudovej zbožnosti, nie všet‐
ka hudba počas bohoslužieb je posvätná (t. j. v užšom zmysle liturgická). Bolo by
teda vhodnejšie používať pojem bohoslužobná hudba v širšom zmysle než hudba
liturgická a posvätná. Vychádzajúc zo slového spojenia „boho‐služba“, bohoslu‐
žobná hudba je zameraná na Boha a na vyjadrenie určitého úkonu či vzťahu
človeka k nemu: modlitbu, vzývanie, vzdávanie chvály (praise & worship), vďaky,
oslavy Boha, prinášanie obety atď.
1.7. Posvätná hudba
Je to tvar preferovaný v dokumentoch všeobecnej Cirkvi, označujúci hudbu kom‐
ponovanú pre posvätné obrady. V tomto zmysle ho preberáme aj my, pričom
vidíme v ňom synonymum pojmu liturgická hudba. Niekedy sa však používa aj
ako všeobecný termín pre náboženskú hudbu, ktorá je považovaná za hudbu
vysokej (artificiálnej) hodnoty.
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1.8. Liturgická hudba
Tento modernejší pojem nadobudol dôležitý význam v 60. rokoch 20. storočia
ako špecifické označenie pre hudbu spojenú s reformou rímskokatolíckej liturgie11
po Druhom vatikánskom koncile. Veľmi vplyvnou osobnosťou pri znovudefino‐
vaní liturgickej hudby bol na Západe po Koncile Joseph Gelineau.12 Máme na
mysli predovšetkým jeho zdôrazňovanie liturgickej hudby ako samotnej hudobnej
liturgie, nie iba ako hudby vyskytujúcej sa alebo predvádzajúcej sa počas liturgie,
čo je kľúčové pre správne pochopenie tohto pojmu. Vzhľadom na Gelineauovo
chápanie liturgická hudba môže byť definovaná ako hudba zjednotená s kon‐
krétnym liturgickým úkonom, 1) slúžiaca na odkrytie plnej hodnoty obradu –
a následne 2) nadobúdajúca plný zmysel v tejto liturgickej akcii, nie jednoducho
z jej samotného umiestnenia v chrámovom alebo liturgickom prostredí. Označe‐
nie liturgická hudba sa udomácnilo v slovenskej odbornej literatúre teologického
či muzikologického zamerania a ujíma sa aj v prostredí liturgickej praxe. Schop‐
nosť tohto pojmu zdôrazniť fundamentálne prepojenie hudby a liturgie podnecuje
jeho používanie, a zároveň naznačuje nejednoznačnosť všeobecnejšieho pojmu
posvätná hudba.
1.9. Rituálna hudba
V užšom zmysle je synonymom liturgickej hudby, najmä v pokoncilových súvis‐
lostiach, keď sa zdôrazňuje jej funkčnosť a spätosť s konkrétnym liturgickým
úkonom. Rituály ako také sú súčasťou ľudskej kultúry už tisícročia. Patria do
množiny kultúrnych konvencií, najmä religióznych a občianskych. Náboženský
rituál (rítus, obrad, ceremónia, liturgia) obsahuje prepísanú vonkajšiu formu verej‐
ného kultu daného náboženstva alebo denominácie. Ide o symbolický náboženský
úkon, ktorého cieľom je uctievanie, duchovné očisťovanie sa, pokánie, zadosťuči‐
nenie, obeta, zasvätenie sa, atď. Rituál i rituálna hudba majú významnú sociálnu
funkciu, ktorá spočíva v posilňovaní sebaidentifikácie spoločenstva a vo vyjad‐
rovaní a upevňovaní spoločne zdieľaných hodnôt, viery a pod.
Pôvod a definícia liturgie ako verejného konania Cirkvi, sú bližšie vysvetlené vo viacerých
teoretických prácach, uvádzaných v prílohe tohto príspevku. Tu len uveďme, že popri termí‐
ne liturgia používame aj výraz slávenie, ktorý viac zdôrazňuje ekleziálny a kolektívny rozmer
kultu (Porov. CABAN, Peter: Koncilová participatio actuosa v súčasnej liturgii. In: Teologické
texty, 2005, č. 1. ISSN 0862‐6944.). Pri výskume jeho hudobnej stránky často zužujeme túto
širokú oblasť na liturgiu sv. omše, ktorá sa označuje aj pojmami eucharistia, eucharistická
bohoslužba, omša, omšová liturgia. Popri omšovej liturgii Cirkev koná aj liturgiu hodín (tzv.
liturgiu posvätenia času alebo posvätné ofícium), vysluhovanie sviatostí a svätenín a verejné
ľudové pobožnosti (s účasťou kňaza alebo diakona).

11

Francúzsky liturgista, kňaz a jezuita, nar. 1920. Skladateľ liturgickej hudby, ktorá prekročila
hranice Francúzska a stala sa inšpiráciou aj pri zostavovaní slovenského Liturgického spevní‐
ka, najmä pri hudobnom spracovaní medzispevov. Je známy najmä ako autor prvej novodobej
zbierky zhudobnených žalmov.
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2. Súčasný stav bádania
Duchovná hudba je v bádaní na pôde Slovenskej akadémie vied a spolupracu‐
júcich univerzít pomerne frekventovanou témou. Doteraz však bola zväčša pred‐
metom historiografického bádania (v súčasnosti najmä D. Múdra, M. Hulková,
L. Kačic, J. Lengová), prípadne historickej hudobnej vedy v širších súvislostiach
(napr. projekt Teoretické a filozofické východiská duchovnej hudby, J. Lengová,
2001).
Nový rozbeh dostala slovenská hymnológia (Ľ. Vajdička, P. Ruščin) a medie‐
valistika (E. Veselovská) a zaradenie sa do medzinárodného (prevažne americ‐
kého) výskumu byzantskej hudby (Š. Marinčák). Prehodnocujú sa práce klasikov
slovenskej hudobnej historiografie so vzťahom k duchovnej hudbe (F. Zagibu,
ktorého monografia vyšla už v prvom roku existencie SAVU, L. Burlasa, L. Mok‐
rého, R. Rybariča). Bádatelia sa znovu vracajú k pramenno‐kritickému zvládnu‐
tiu významných slovenských dokumentov duchovnej hudby (Cantus Catholici
na pôde Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Spišský graduál Juraja z Kež‐
marku na pôde Katolíckej univerzity), pričom zaujímavosťou je riešenie pramen‐
ného výskumu na pôde zahraničných univerzít (Katolicki Uniwersytet Lubełski,
R. Adamko: Spišský antifonár; Pontificio Istituto liturgico S. Anselmo, Rím,
V. Dufka: Cantus Catholici, A. Káčerík: Nitrianský evanjeliár), pričom povedľa
medievalistického, príp. hymnologického prístupu je zdôraznený aj liturgický.
Medzi slovenskými odborníkmi sa udomácnila semiológia gregoriánskeho
chorálu (prvým impulzom boli Dni gregoriánskeho chorálu v Bratislave v novem‐
bri 1993, Ústav hudobnej vedy SAV), pôsobenie osobností ako J. B. Göschl so
schólou zo St. Ottilien, neskôr výučba P. Béresa v Bratislave a štúdium mladých
slovenských špecialistov u protagonistov tzv. „druhej etapy reštaurácie“ gregori‐
ánskeho chorálu v zahraničí (J. Bednáriková, M. Kolena, M. Štrbák). Protipólom
je desaťročia trvajúca spolupráca s muzikologickým pracoviskom Maďarskej
akadémie vied a pestovanie historizmu vo vedeckej mentalite, ktorú nastolil
prof. Dobsay. K tomu treba pripočítať ešte aj etnomuzikologické výskumy duchov‐
nej hudby nadväzujúce na etnomuzikologické pramene (napr. Vianoce v hudob‐
nej kultúre na Slovensku, H. Urbancová).
Priekopníkom teoretického a vedeckého prístupu k fenoménu hudby v súčas‐
nej liturgii bol J. Lexmann, ktorý v 80. rokoch na bratislavskej bohosloveckej fakul‐
te dosiahol pre liturgickú hudbu status vedeckej disciplíny a podnietil záujem
viacerých budúcich teológov o jej rozvoj. Jeho spolupráca s cirkevnými autoritami
zodpovednými za uskutočňovanie koncilovej liturgickej reformy bola od začiat‐
ku spojená s úsilím pracovať v tejto oblasti systematicky: rozvoj hudby v liturgii
postaviť na základoch vedeckého skúmania jej filozofie a novodobej mentality
z hľadiska hudobnosociologického a psychologického, kultivovania hudobného
vedomia širokých vrstiev účastníkov liturgie smerom k estetickému prijatiu
hudobného jazyka novej tvorby (celkom vzdialenej štýlu M. Schneidra‐Trnav‐
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ského) a po roku 1989 aj na základoch vízie koncepcie výučby cirkevnej hudby
na Slovensku. Vypracoval a realizoval trojsemestrálny študijný program „Teória
liturgickej hudby“ pre absolventov vysokých škôl hudobného zamerania (Teolo‐
gický inštitút Aloisianum, 1994) a celoslovenský sociometrický prieskum o Jednot‐
nom katolíckom spevníku (1992, 1994), ktorého dáta slúžia dodnes ako význam‐
ná vzorka názorového spektra o chrámovej hudbe. Ďalší prieskum – o vnímaní
hudobnej stránky liturgie mladými ľuďmi – uskutočnil medzi poslucháčmi
konzervatória, vysokých škôl a osobitne medzi budúcimi teológmi a katechétmi
(2000). Tieto prieskumy analyzoval a ich výsledky publikoval autor tejto štúdie
(2002 a neskôr).
Dôležitým krokom v bádaní bol pokus o komplexné spracovanie problematiky
Jednotného katolíckeho spevníka – azda najväčšieho fenoménu chrámovej hudby
u nás v 20. storočí (v monografii J. Pokludovej a ďalších hudobnoanalytických
i liturgicko‐teologických príspevkoch od iných autorov). Spevník sa stal pred‐
metom odborných a vedeckých reflexií z pohľadu viacerých disciplín. Muziko‐
logická konferencia, ktorú o ňom usporiadala Katolícka univerzita spolu s Ústa‐
vom hudobnej vedy SAV v roku 2002 (t. j. štyri roky po vydaní Pokludovej
práce) ukázala, že obrovský dosah tohto diela ešte stále inšpiruje k hľadaniu
odpovedí na doposiaľ nepreskúmané otázky a súvislosti.
Napriek uvedeným významným medzníkom súčasná liturgická hudba zatiaľ
nebola na Slovensku predmetom väčších vedeckých projektov. V rokoch po zme‐
ne politického režimu bol pripravený rozsiahly zborník z edície Musicologica
Slovaca et Europaea XX‐XXI, ed. O. Elschek, 2000). Predmetom bádania boli tiež
štýlové presahy modernej populárnej hudby do liturgie a nová duchovná pieseň
na Slovensku (Y. Kajanová). Výrazné intelektuálne aktivity možno zaznamenať
v oblasti praktickej teológie smerujúcej k zvládnutiu pokoncilovej liturgickej
obnovy na Slovensku v oblasti hudby. Sú to tendencie, ktoré majú oporu v uni‐
verzitnom živote väčších európskych krajín, najmä Nemecku a Rakúsku, Talian‐
sku, Francúzsku a Španielsku (porov. rozsiahlu stať Wort und Musik im Gottes‐
dienst v encyklopedickom zväzku, pripravenú v spolupráci osobností ako P.
Harnoncourt, H. Hucke, H. B. Meyer, z ktorej cítiť úsilie zmocniť sa témy metó‐
dami antropológie, teórie komunikácie, semiotiky a filozofie dejín).
V stredoeurópskych krajinách sú všeobecne veľmi živé aktivity na úrovni hudob‐
ných liturgických komisií, mohutné vlny interdisciplinárneho výskumu motivuje
v jednotlivých jazykových oblastiach príprava univerzálnych národných litur‐
gických spevníkov.
Nezanedbateľný podiel na rozvoji cirkevnej a liturgickej hudby v súčasnosti
majú teoretické práce a reflexie viacerých autorov – muzikológov i teológov.
Niektorí z nich sa problematike venujú systematicky (A. Akimjak, A. Konečný,
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R. Adamko, J. Lexmann, Y. Kajanová, R. Podpera).13 Mnoho odborných a vedec‐
kých textov vyšlo v špecializovanom časopise Liturgia a v jedinom slovenskom
časopise o duchovnej hudbe Adoramus Te.14 Príloha tejto štúdie ponúka zoznam
publikácií od roku 1990. Cieľom tohto prehľadu publikovaných prác – monogra‐
fií, štúdií a významnejších článkov o liturgickej hudbe v súčasnosti – je poukázať
na rozsiahlu produkciu spisby v tejto oblasti na Slovensku, ktorá nastala po spo‐
ločensko‐politických zmenách.15
3. Determinanty rozvoja liturgickej hudby
3.1. Premeny paradigmy liturgickej hudby v stanoviskách oficiálnej Cirkvi
Nové podmienky pre existenciu liturgickej hudby a potreba ešte hlbšieho objas‐
nenia jej miesta v posvätných obradoch svedčí o zásadnej premene, ktorá nastala
v názoroch na vzťah hudby a bohoslužby počas 20. storočia. Kľúčom k tejto pre‐
mene bol dokument pápeža Pia X. z roku 1903, ktorý označil hudbu za neodluči‐
teľnú, „intergrálnu súčasť slávnostnej liturgie“.16 Hudba má podľa neho slúžiť litur‐
gii, byť jej podriadená. Okrem toho zdôrazňoval aktívnu participáciu veriacich
na liturgii. Tieto postoje, ktoré sú súčasťou zmieneného pápežského motu pro‐
prio, prispeli k novým spôsobom myslenia o vzťahu medzi hudbou a liturgiou
a o role človeka v nich. Takýto vývoj prirodzene smeroval k vytvoreniu nových
normotvorných základov hudobnej liturgie a rituálnej podstaty liturgickej hudby.
V čase, keď Pius X. proklamoval intergrálny vzťah medzi hudbou a bohosluž‐
bou, mnoho katolíkov prežívalo bohoslužbu bez hudby. Ak bola hudba prítomná,
často ju interpretoval len zbor, nie celé zhromaždenie. Historickým medzníkom
bolo vystúpenie belgického rehoľníka D. L. Beauduina na kongrese Katolíckej
akcie v roku 1909, ktoré niektorí pokladajú za počiatok liturgického hnutia v 20.
storočí. Beauduin spopularizoval pápežovu výzvu na aktívnu účasť veriacich
a ako sa táto výzva šírila po celej Európe, tak sa rozvíjali aj stratégie na jej imple‐
mentáciu. Jednou z dôležitých stratégií bola hudobná participácia zhromaždenia
v bohoslužbe.
Okrem ich príspevkov z oblasti liturgickej teológie, teórie liturgickej hudby a empirického
výskumu chrámovej hudby na Slovensku, rozrastá sa počet článkov o píšťalových organoch
a organárstve (M. A. Mayer, S. Šurin, M. Sedlár, P. Franzen a i.).

13

Iniciátorom vzniku časopisu bol Slovenský spevácky zbor Adoremus so sídlom vo Vrábľoch.
Od roku 1998 vychádza pod názvom Adoramus Te v Spolku sv. Vojtecha, v gescii Hudobnej
sekcie Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska.

14

Taxatívny súpis, ak hovoríme o celej kresťanskej liturgickej hudbe, by si samozrejme vyžado‐
val podrobné preskúmanie literatúry aj z nekatolíckeho prostredia. Teoretické reflexie hudby
iných konfesií sú menej známe a medializované, nie sú predmetom nejakých systematických
prác alebo súčasťou vedeckých projektov.
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Pius X.: Tra le sollecitudini. Motu proprio z roku 1903.
www.sdh.cz/sdh_htm/archiv/mo_pro.htm (2006‐10‐10).
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Konzekvenciou výzvy Pia X. a výsledkom stratégie nebolo len oživenie grego‐
riánu, ale pripravovanie pôdy pre chápanie spevu zhromaždenia ako súčasti
samotnej liturgie. V ďalších desaťročiach sa vyvinulo niekoľko rôznych litur‐
gických foriem, – zvlášť v Nemecku a Francúzsku – ktoré pozývali k účasti na
spoločnom speve v národnom jazyku a napriek protikladu s vtedajšími norma‐
mi boli tolerované Rímom. Sem zahrňme aj známe formy tzv. malej omše, na
ktorej sa ľud zúčastňoval modlitbami a spevmi v národnom jazyku, a tzv. veľkej
omše, spievanej spevákmi a ľudom v latinskom i národnom jazyku.
Desaťročia experimentovania v Európe a USA, sprevádzaného odbornou i po‐
pulárnou spisbou, pripravili pôdu pre rad oficiálnych dokumentov v 50. až 70.
rokoch, ktoré progresívne znovudefinovali vzťah medzi hudbou a liturgiou. Na‐
príklad roku 1955 pápež Pius XII. vydal encykliku Musicae sacrae disciplina,
ktorá bola veľkým krokom pri zdôrazňovaní celkového prínosu hudby v litur‐
gických úkonoch. Koncil schválil roku 1963 konštitúciu o posvätnej liturgii Sacro‐
sanctum concilium. Jej siedma kapitola načrtáva základné princípy pre hudbu
v liturgii po koncilovej reforme, potvrdzujúc stanovisko Pia X., že hudba má
liturgii slúžiť a že tvorí integrálnu súčasť liturgie. Podľa tohto dokumentu základ‐
ným opodstatnením integrálnej role hudby v bohoslužbe je jej schopnosť zjedno‐
covať a slúžiť liturgickému textu. Konštitúcia navyše uznáva schopnosť hudby
slúžiť nielen textu, ale celej liturgickej akcii. Rozlišovanie medzi slávnostnou,
spievanou a čítanou omšou sa v prvom vydaní pokoncilového Institutio genera‐
lis Missalis Romani (1969) už neobjavilo. Okrem toho, roku 1972 dokument
Music in Catholic Worship, ktorý zverejnili biskupi USA, odstránil rozlišovanie
omšového ordinária a própria a načrtol nové priority pre spievanie rozličných
prvkov omše.
Kumulatívne pôsobenie experimentovania, publikovania a oficiálnych doku‐
mentov Cirkvi o hudbe bolo v 20. storočí nielen potvrdením, že hudba by mohla
byť nielen bežnou súčasťou bohoslužby, ale dokonca viedlo k uvedomeniu si
hlbšej skutočnosti, že samotné „produkovanie hudby“ (proces tvorenia v zmysle
interpretačnom, ale i skladateľskom) môže byť v istom chápaní uctievaním Boha,
teda „boho‐službou“. Z tohto pohľadu je hudba považovaná nielen za príjemnú,
doposiaľ postrádateľnú ozdobu iných, esenciálnych zložiek liturgie. Pokladá sa
za bežnú, konštitutívnu zložku obradov. Liturgia a jej hudba nie sú dve sepa‐
rátne zložky obradu, s odlišnými cieľmi a princípmi, ktoré možno arbitrárne
oddeľovať alebo izolovať. Najplnšie ich možno pochopiť len ako dve stránky
jedinej akcie (rímskokatolícka bohoslužba po Koncile je v zásade slovno‐hudob‐
nou akciou). Hudba dodáva obradu niečo veľmi dôležité, čo nedokážu iné druhy
umenia. Z tejto perspektívy sa potom odvíja aj normatívna stránka hudobnej
liturgie, ktorú upravujú cirkevné smernice.
Pozoruhodný je posun v stanovisku oficiálnej Cirkvi k hudobným štýlom.
Ponajprv treba pripomenúť vyhlásenie Druhého vatikánskeho koncilu, podľa kto‐
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rého sa z liturgie a priori nemá vylučovať žiaden štýl cirkevnej hudby. Násled‐
ným vývojom a rozmáhaním sa hudobných štýlov, ktoré vyrástli na prvkoch
populárnej hudby, vznikla zvláštna situácia. Profánne typy hudby, po stáročia
pranierované cirkevnými otcami, koncilmi, synodami, pápežmi a biskupmi, sa
stali v pravom zmysle štýlovým základom mnohých piesní, spievaných v dnes
katolíckej liturgii.17
3.2. Nové podmienky na pestovanie liturgickej a duchovnej hudby
na Slovensku
Veľké zmeny v spôsobe slávenia omšovej liturgie, ktoré nastolil Koncil, sa nie‐
koľko rokov po jeho skončení začali zavádzať aj na Slovensku, hoci v sťažených
podmienkach náboženskej neslobody. Štátny dozor a obmedzené možnosti kon‐
taktov s Rímom spôsobovali, že Cirkev na Slovensku sa oboznamovala s reform‐
nými krokmi nesystematicky: nové liturgické príručky vznikali pomaly a novoty
sa len pozvoľna uvádzali do praxe. Koncilová reforma však v zásade nenarazila
na nejaký odpor, na rozdiel od Západnej Európy (a dodnes rozličných hnutí aj
v Amerike).18
Na sklonku 60. rokov sa u nás prvýkrát slávila celá omšová bohoslužba v sloven‐
skom jazyku. Oltár nadobudol podobu obetného stola, pri ktorom kňaz celebroval
tvárou k ľudu. Viaceré liturgické úkony boli oproti starej bohoslužbe vynechané, iné
nahradené zrozumiteľnejšími. Niektoré texty, ktoré dovtedy prináležali iba celeb‐
rantovi, mal teraz prednášať všetok ľud. Zhromaždenie veriacich, ktorého postavenie
pred Koncilom sa podobalo obecenstvu, prizerajúcemu sa liturgickým úkonom kňaza
(príp. jeho asistencie), v novej liturgii už môže naplno prežívať svoje tzv. všeobecné
kňazstvo „spolu‐slávením“ s predsedajúcim kňazom.

Celé roky po Koncile sa hudba v slovenských chrámoch javila, akoby sa týmto
historickým medzníkom nič nezmenilo. Absolútna väčšina spevov sa ďalej spájala
s piesňami predkoncilového Jednotného katolíckeho spevníka (1937).
Pokoncilovú liturgickú hudbu na Slovensku celý ten čas čakali pestré a dôležité úlohy,
ktorých realizácia nie je ešte ani dnes dotiahnutá do konca. A treba dodať, že samotné
akademické vyriešenie týchto úloh nie je pri takom masovom spoločenskom fenomé‐
ne, akým je chrámový spev, zďaleka koncom cesty. Ukazuje sa, že medzi účastníkmi
bohoslužieb je mnoho nevedomosti o základných princípoch liturgie, jednotlivých
DYER, Joseph: Roman Catholic church music. In: Sadie, S. (ed.): The New Grove Dictionary of
Music and Musicians. Oxford : Oxford University Press, 2001, s. 545. ISBN 0‐19‐517067‐9.
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„Odpor proti „liturgickým novotám“ nebyl veliký a v šedesátých ani sedmdesátých létech
nedošlo prakticky k vytvoření skupin odmítajících dlouhodobě novou liturgii. ... Pozitivním
úkazem také bezesporu bylo, že velký a vytrvalý útlak a zkušenosti křesťanů, biskupů, kněží
a laiků z komunistických vězení otevíraly cestu k chápání a prožívání ekleziologie společen‐
ství, aniž mohla v naší zemi být teoreticky postulována a propagována. V daných podmín‐
kách se pro mnohé prostě stávala nutností.“ OPATRNÝ, Aleš: Jak byl čten koncil v Čechách
a na Moravě. In: Teologické texty, 2003, č. 1. ISSN 0862‐6944.
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úkonov, o zmysle liturgických spevov a pod. Koncil zlaicizoval liturgiu,19 a pritom
najskloňovanejší pojem v oblasti praktickej teológie – obnova, je u väčšiny laikov
nedostatočne pochopený. Koncilová reforma, ktorej implementácia u nás prakticky
stále pokračuje, a jej uvedenie do praxe, si bude vyžadovať rozsiahlu liturgickú výcho‐
vu účastníkov liturgie.

Začiatkom 70. rokov vznikajú prvé pokoncilové nápevy na liturgické texty v slo‐
venskom jazyku. Politické dôvody bránili tomu, aby sa práca na reforme liturgic‐
kého hudobného repertoára rozvinula v širšom nasadení odborníkov z oblasti
liturgiky, kompozície, hymnológie, sociológie a ďalších špecializácií. Významnú
rolu v úsilí o profesionálny prístup k práci na pokoncilovom slovenskom spev‐
níku zohral už vyššie zmienený J. Lexmann. Jemu a okruhu jeho spolupracovní‐
kov bolo zverené zostavenie súboru liturgických spevov v slovenskom jazyku.20
Do povedomia sa dostávali nápevy z nového, v tých časoch pripravovaného
a neskôr samizdatovo šíreného spevníka. Z rozsiahlej šírky kompozičných poku‐
sov, ktoré vzbudil Koncil u amatérskych a niektorých profesionálnych skladate‐
ľov, sa do budúceho spevníka počítalo s niekoľkými nápevmi pre každú omšovú
čiastku. Tvorba však nebola nijako koordinovaná (oficiálne sa o nej nevedelo),
šírila sa osobnými kontaktmi a dostala sa do chrámovej praxe tam, kde sa tieto
kontakty nachádzali. Nevýhodou bolo, že záplavu tvorby nikto neselektoval.
Tak sa do povedomia dostalo aj množstvo nápevov nízkej kompozičnej a ume‐
leckej kvality, vypovedajúcich o poslucháčskom stereotype a podkladaní sa neroz‐
vinutému vkusu.
Strnulé lipnutie na týchto nápevoch neskôr bránilo bezproblémovému prijatiu hod‐
notnejších nápevov z úradného Liturgického spevníka. Ale aj toto sa liturgickej hudbe
na Slovensku podarilo zvládnuť; čas hral v tomto prípade pozitívnu rolu.

Pozitívnym krokom smerom k vysporiadaniu sa so spomínanou nekoordino‐
vanou záplavou tvorby bola Lexmannova zostavovateľská a skladateľská inicia‐
tíva, v diskrétnej spolupráci s užším kruhom tvorcov. Svojou autoritou ju podpo‐
roval vtedajší predseda Slovenskej liturgickej komisie, nitriansky biskup Dr. Ján
Pásztor. Určitou devízou pri tvorbe diela takéhoto národného významu bol Lex‐
M. Rataj o tom píše: „S každým takovýmto rozšířením osobního či osobnostního pole působ‐
nosti však vzniká mnohem větší tlak (ostatně Koncilem akcentován) na osobní odpovědnost
každého aktéra za sebe sama, za své křesťanské vzdělání, za schopnost vnímat liturgické dění
v příslušných souvislostech celé dlouhé křesťanské tradice.“ RATAJ, Michal: Novodobý chorál.
In: Harmonie, 2002, č. 11, s. 18‐20.
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Udalosti spojené so zavádzaním nových spevov približuje v publikácii Liturgický spevník I
a jeho uvádzanie do praxe. Píše v nej: „Možnosť používať v liturgii slovenčinu a výzva na aktív‐
nu účasť na liturgii vzbudili u nás také veľké nadšenie, že na rozhraní šesťdesiatych a sedem‐
desiatych rokov stovky kňazov, organistov, bohoslovcov, rehoľníkov a rehoľníčok a ďalších
nadšencov tvorili nápevy k liturgickým textom alebo prispôsobovali gregoriánske nápevy
a liturgické spevy iných národov“. LEXMANN, Juraj: Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do
praxe. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 1999.
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mannov zmysel pre systematickú prácu a vedecký prístup, na rozdiel od dovte‐
dajších, zväčša prakticisticky orientovaných počinov J. Šátka, Š. Olosa, J. Gašparíka,
S. Kmotorku a i.21
V niektorých kostoloch sa už koncom 70. rokov darilo zavádzať spoločný spev
stabilných omšových častí na misálové texty v slovenskom jazyku. Oficiálne
rozhodnutie Cirkvi o potrebe Liturgického spevníka prišlo v roku 1980. Stovky
nápevov, zozbierané zo všetkých diecéz Slovenska, boli podrobené starostlivej
komparácii a výberu tohto, čo sa pokladalo za najhodnotnejšie. V kostoloch, kde
pôsobili zainteresovaní z okruhu spolupracovníkov na tvorbe spevníka, sa vybra‐
né spevy overovali v praxi.22 K širšiemu preniknutiu týchto nápevov do povedo‐
mia verejnosti došlo však až po kurzoch pre organistov v r. 1984, ktoré sa stali
dôležitým medzníkom dejín liturgickej hudby u nás. Roku 1990 vyšlo oficiálne
vydanie tejto zbierky nápevov pod názvom Liturgický spevník I.23
Tradícia kancionálových piesní je na Slovensku veľmi silná. Zdôvodňovanie,
prečo sa má spievať hymnus Glória podľa misála a nie vo forme jednej strofy
z niektorej obľúbenej piesne JKS, trvalo v niektorých regiónoch veľmi dlho. Zhru‐
ba po dvadsiatich rokoch úsilia sa vybudovalo o týchto – pre ľud nových – formách
liturgickej hudby všeobecne pozitívne povedomie.
Ak hovoríme o determinantoch rozvoja liturgickej a ostatnej cirkevnej hudby
na Slovensku, pokúsime sa teraz uviesť podstatné momenty jej formovania v plod‐
ných 90. rokoch.
Hneď od ich začiatku sa ukazuje úsilie „dobehnúť“ roky náboženskej neslo‐
body publikovaním a osvetou: najprv v časopisoch Liturgia a Duchovný pastier,
ktorých čitateľmi sú najmä kňazi, neskôr sa publikačná aktivita naplno rozvinula
v špecializovanom čaopise o duchovnej hudbe.
Prínos časopisu je veľký, predovšetkým vzhľadom na jeho vzdelávaciu funkciu. Čita‐
teľskú základňu má však neporovnateľne menšiu než je počet farností alebo chrámo‐
vých hudobníkov na Slovensku.24 Na rozvoji duchovnej a liturgickej hudby sa podieľa
v rámci týchto okruhov:
Evidentný rozdiel je v prístupoch k adaptácii gregoriánskych melódií na slovenské liturgické
texty. Viď hudobné spracovanie slovenského Rímskeho misála (1980), napr. jeho Modlitby
Pána, v porovnaní s nápevmi v Liturgickom spevníku I (1990). Porov. ADAMKO, Rastislav:
Využitie tradičných hudobných foriem v súčasnej liturgii na Slovensku. In: tento zborník, s. 89.
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Napríklad Krédo II – deklamované (č. 612 z Liturgického spevníka I, 1990), sa v bratislavskom
Kostole kapucínov spievalo už v roku 1978. Táto informácia pochádza z osobného rozhovoru
s J. Lexmannom.
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Spevník bol hotový už roku 1983, ale jeho oficiálne vydanie sa nepodarilo dosiahnuť. Šíril sa
kopírovaním a ako samizdat.
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Pozitívny prístup k pozdvihnutiu chrámovej hudby a vzdelanosti organistov zaujal biskup
R. Baláž, ktorý v novembri 1999 vo svojom diecéznom vestníku odporučil kňazom, aby farnosti
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a) publikuje základné cirkevné smernice o liturgii a liturgickej hudbe;
b) teoretické reflexie vzťahu liturgie a hudby, hudba v Biblii, dejiny cirkevnej hudby,
súčasné sociologické pohľady, špecifiká slovenského prostredia;
c) liturgická spiritualita jednotlivých období a sviatkov, zásady správneho výberu spe‐
vov do omše;
d) úvahy zahraničných osobností o hudbe v liturgii (F. Krieg, G. Béres, G. Agostino,
E. Tittel, B. G. Baroffio, H. Hucke, J. Trummer, F. K. Prassl, R. Passaquet);
e) lexikón pojmov duchovnej hudby (prerušený cyklus);
f) gregoriánskemu chorálu, jeho histórii, systematika, formy (celý rad odborných člán‐
kov a vedeckých štúdií venovaných osobitne tomuto žánru);
g) významní slovenskí skladatelia duchovnej hudby a ich diela;
h) kresťansky orientovaná hudba mladých: vedecká reflexia žánru, články, rozhovo‐
ry, správy;
i) organy: história, starostlivosť o historické organy, predstavovanie významných nástro‐
jov na Slovensku;
j) praktické články a polemiky o pôsobení chrámových organistov, profily osobností
chrámových organistov z minulosti, stanoviská a predpisy o koncertoch v kostoloch;
k) informácie: o domácich a medzinárodných odborných podujatiach v oblasti duchov‐
nej hudby (gregoriánsky chorál, Pueri cantores, Konferencia európskych cirkevnohu‐
dobných združení, Európska konferencia pre evanjelickú cirkevnú hudbu a i.), o mož‐
nostiach štúdia cirkevnej hudby, kurzoch pre chrámových hudobníkov, programy
koncertov a festivalov sakrálnej hudby, o obsahu zahraničných časopisov Singende
Kirche a Musica sacra;
l) recenzie: podujatí so živou duchovnou hudbou, nahrávok, publikácií a hudobnín
klasickej i populárnej duchovnej hudby, neskôr občasné recenzie hudobnej stránky
rozhlasových a televíznych prenosov bohoslužieb;
m) propagácia ponuky vydavateľstiev z oblasti duchovnej hudby – notový materiál,
CD nahrávky, knihy;
k) notová príloha časopisu: predohry k vybraným piesňam Jednotného katolíckeho
spevníka (prerušený cyklus), vokálne skladby zborové i sólové, nové liturgické spevy
pre ľud (väčšinou ašpirujúce na prijatie do Liturgického spevníka a určené na vyskú‐
šanie v praxi).

Aktivity a udalosti, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnili resp. sa podieľali na
rozvoji duchovnej, chrámovej a liturgickej hudby na Slovensku, sa pokúsime
chronologicky zhrnúť, a to v šiestich oblastiach: noty a nahrávky, koncerty, odbor‐
ná činnosť a jej osveta, publikácie, vzdelávanie, medializácia.

Banskobystrickej diecézy odoberali Adoramus Te pre svojich chrámových hudobníkov. Od
roku 2006 sa časopis s oneskorením jedného čísla sprístupňuje tiež na internetovom portáli
Organisti.sk.
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Oblasť vydávania notového materiálu a nahrávok
1990: Po sedemročnom čakaní vychádza v Ríme Liturgický spevník I s nápev‐
mi stabilných omšových častí v slovenskom jazyku a základným výberom nápe‐
vov v jazyku latinskom. V Bratislave vzniklo vydavateľstvo Cantate, zamerané
na šírenie liturgickej a duchovnej (aj mládežníckej a detskej) hudby.
1992: Vychádzajú audiokazety Omšové spevy 1, 2, 3 ako inštruktívne pomôcky
liturgického spevu podľa Liturgického spevníka I a II.25
1993: Vychádza Liturgický spevník III, určený na Popolcovú stredu, Sv. týždeň
a Veľkú noc. Spolok sv. Vojtecha v spolupráci s J. Halmom vydáva prvý vrec‐
kový notovaný Jednotný katolícky spevník, s textovými zmenami oproti predo‐
šlým i nasledujúcim vydaniam nenotovaných spevníkov a kancionála. Tieto
zmeny spôsobujú nejednotu spievajúceho zhromaždenia. Na trhu sa objavuje
prvá nahrávka spevov Taizé na Slovensku – audiokazeta Blízko je Pán.
1994: Vychádza inštruktívna audiokazeta, tentokrát k Liturgickému spevníku
III ako pomôcka pri nácviku spevov na Popolcovú stredu, Sv. týždeň a Veľkú
noc. Tiež vychádza inštruktívna audiokazeta k Pašiám.
1995: Schola cantorum spišských bohoslovcov vydáva dve audiokazety s gre‐
goriánskym chorálom (ide o prvé nahrávky svojho druhu na Slovensku).
1996: V textovej zložke piesní vreckového nenotovaného Jednotného katolícke‐
ho spevníka dochádza k niektorým zmenám. Tieto zmeny nesprevádza žiadna
osveta alebo informačná kampaň, čo vedie k ďalšej nejednote ľudového spevu
v liturgii. V Spolku sv. Vojtecha vychádza tretie, opravené vydanie JKS – kancio‐
nála.
1997: Vychádza dlho očakávaná príručka pre kantorov a organistov k obradom
za zosnulých – A svetlo večné nech im svieti (ed. A. Akimjak). Vychádzajú
Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky (ed. A. Akimjak a R. Adamko) ako
príručka pre kantorov a organistov. M. Bázlik vydáva Procantorum – Malé orga‐
nové prelúdiá pre kantorov. Vychádza CD Duchovná a organová tvorba Miku‐
láša Schneidra‐Trnavského, s liturgicky použiteľným repertoárom.
1998: S. Šurin pripravil na vydanie Prelúdiá pre organ M. Schneidra‐Trnavské‐
ho. Hudobný fond propaguje partitúru Omše venovanej pamiatke sv. Gorazda od
Mirka Krajčiho. Vychádza CD Chorus Salvatoris: Veni Creator, s obsahom kom‐
pletne využiteľným v liturgii.
1999: Prichádza pokračovanie CD Duchovná tvorba M. Schneidra‐Trnavského II,
s vianočnou tematikou a CD zboru Adoremus – Cantate Domino. Liturgické prí‐
ručky obohacuje titul Zhudobnená liturgia hodín od C. Magulovej, vo formáte
Liturgický spevník II existoval do roku 1999 len v podobe samizdatu z 80. rokov a jeho re‐
printov.
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pre kantorov i pre organistov. Po dlhých rokoch vychádza prvé oficiálne vyda‐
nie Liturgického spevníka II so zhudobnenými medzispevmi na nedele a sviatky.
2000: Vychádza druhé vydanie Organovej školy od E. Dzemjanovej.
2001: Prostredníctvom časopisu Adoramus Te sa vydávajú noty populárnej
a zľudovenej Vianočnej omše Radostná zvesť J. Halma, s komentárom o jej vyu‐
žití v súčasnej liturgii.
2002: D. Bill publikuje antológiu Cantica: výber z repertoáru chrámových zbo‐
rov. Vychádza zbierka Spevy z Taizé: Prebývaš v nás, a tiež rovnomenné CD.
2003: Ku kultivovanej interpretácii piesní JKS prispieva CD M. Eliášovej a M.
Vrábla: Spevom k srdcu, srdcom k Bohu. Zbor Katolíckej univerzity Benedictus
vydáva CD Dixit Dominus s liturgickými spevmi.
2005: P. Franzen zostavil zbierku Mariánska kytica, so staršími obľúbenými ma‐
riánskymi piesňami, litániami podľa nového Modlitebníka a ďalšími spevmi.
2006: Po dlhých rokoch dopytu vychádza notovaný vreckový JKS v druhom,
opravenom vydaní. Prináša ďalšie drobné textové zmeny v piesňach.26
Oblasť koncertných podujatí
Za zvyšovaním úrovne vkusu a povedomia o sakrálnej hudbe stoja nielen mnohí
nadšení jednotlivci realizujúce koncertné vystúpenia, ale aj fenomén rozkvetu
festivalov, ktorých cieľom je sprístupňovať cirkevnú hudbu širokej diváckej verej‐
nosti. Súčasťou niektorých sú aj workshopy a iné aktivity, a v neposlednom rade
stimulácia domácich i medzinárodných kontaktov. Niektoré festivaly majú
formu súťažnej prehliadky. V gospelovom žánri vzniklo na Slovensku počas 90.
rokov približne dvadsať festivalov. Niektoré festivaly si zachovali regionálny
charakter, iné sa rozšírili na celoslovenské či medzinárodné podujatia. Heslovito
spomenieme niektoré z nich:
Dni organovej hudby v rámci Kultúrneho leta v Bratislave, ktoré existujú od
roku 1977.
1990: Vznikol gospelový festival Verím Pane v Horných Kočkovciach (neskôr
v Považskej Bystrici a potom v Námestove), ekumenický Festival sakrálneho
umenia v Košiciach, festival gréckokatolíckych zborov v Košiciach, festival gos‐
pelovej hudby New Sacro Song v Bratislave.
1991: V rámci Námestovských hudobných slávností vzniká celoslovenská, neskôr
medzinárodná súťaž speváckych zborov v sakrálnej tvorbe a v Nitre medzinárod‐
ný festival sakrálnej hudby Musica sacra.
Textová nejednotnosť oficiálnych príručiek a spevníkov, používaných v súčasnej katolíckej
liturgii v slovenskom jazyku, spôsobuje v praxi problémy. Na stále sa zhoršujúcu situáciu za‐
tiaľ nikto nepoukázal, ani sa tento stav nerieši.
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1992: Vzniká celoslovenský súťažný festival mládežníckych gréckokatolíckych
zborov a sólových spevákov v Košiciach (neskôr v Trebišove).
1993: Vzniká najväčší slovenský festival gospelovej hudby Lumen v Trnave,
festival gospelovej hudby Spievajme Pánovi v Ružomberku a prehliadka cirkev‐
ných speváckych zborov Chrámová pieseň vo Zvolene.
1995: Univerzitná knižnica v Bratislave začala organizovať ekumenickú pre‐
hliadku bratislavských chrámových zborov, neskôr pod názvom Spievajme Pánovi.
Vznikol tiež Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb v Trebišove a
gospelový festival Canto v Michalovciach.
1996: Koná sa 1. ročník Trnavských organových dní. Vzniká medzinárodný
festival chrámových zborov Ad una corda v Pezinku a festival kresťanských hu‐
dobných skupín Haleluja v Bratislave.
1997: Bol založený kresťanský hudobný festival Aleluja v Sabinove a festival
kresťanských mládežníckych piesní Mladí mladým vo Veľkej Lehôtke pri Prievidzi.
1999: Vzniká festival chrámových speváckych zborov Madvov pamätník v Nit‐
rianskom Rudne a Prehliadka náboženskej piesne malých speváckych súborov
v Marianke.
2000: Koná sa 1. ročník letných Organových dní v Piešťanoch.
2004: V Šaštíne sa organizuje Festival zborového umenia Basilica cantat.
2005: Slovensko sa pridáva k nadnárodnému združeniu Pueri cantores. Na Slo‐
vensku sa prvýkrát koná medzinárodné stretnutie zborov susediacich diecéz
Kirchenmusiktag – Deň chrámovej hudby (Wien, Győr, Bratislava‐Trnava).
2006: Vzniká medzinárodný súťažný festival Musica sacra Bratislava a festival
Musica sacra Skalica.
Oblasť odbornej činnosti a jej osvety
1997: Muzikologický seminár k 60. výročiu vzniku JKS v Trnave (z neho o dva
roky vychádza zborník).
1998: V časopise Adoremus sa začína cyklus o problematike slovenského Litur‐
gického spevníka.
1999: Vznikla publikácia Liturgický spevník I a jeho uvedenie do praxe.
2000: A. Konečný začína publikovať články o adaptácii piesní JKS v novom Litur‐
gickom spevníku podľa jednotlivých období a tiež vydáva publikáciu Liturgický
zmysel omšových spevov, ktorá predstavuje analytický základ výberu spevov do
omše z hľadiska liturgického. Vychádza kniha J. Lexmanna – Liturgický spevník
pre tretie tisícročie, systematicky spracúvajúca problematiku projektu pripravo‐
vaného spevníka. V Bratislave a Trnave sa koná konferencia Historické organy,
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úlohy pre výskum, organárstvo, pamiatkové úrady a cirkvi (o rok neskôr z nej vy‐
chádza zborník).
2001: Bratislava je dejiskom XIII. konferencie európskych cirkevnohudobných
združení (CEDAME).
2002: V Ružomberku sa koná sympózium Jednotný katolícky spevník a obno‐
vená liturgia. Hudobná sekcia Liturgickej komisie KBS publikuje svoje úlohy.
Redakcia prípravy Liturgického spevníka informuje odbornú verejnosť cez časo‐
pis Adoramus Te o stave prác na diele. Tiež zakladá oficiálnu internetovú stránku
pre Liturgický spevník, ktorá bola po čase stagnácie obnovená roku 2006 (je cen‐
trom komunikácie s verejnosťou, informácií o príprave spevníka a ponúka v elek‐
tronickej forme notový materiál nových spevov, určených na vyskúšanie v praxi.
V apríli Rádio Lumen prináša reláciu o Liturgickom spevníku.
2003: Rádio Lumen pripravilo v januári ďalšiu reláciu o príprave Liturgického
spevníka.
2005: V Ružomberku sa koná 2. slovenská organologická konferencia pod náz‐
vom Organárstvo v strednej Európe: súčasnosť a perspektívy.
2006: Bratislavsko‐trnavská arcidiecéza zriaďuje samostatnú fundáciu Laudate
Domino na podporu a šírenie sakrálnej hudby na svojom území, osobitne na pod‐
poru starostlivosti o pozdvihnutie úrovne hudby a spevu vo farnostiach, na podpo‐
ru výstavby nových chrámových organov a na podporu realizovania koncertov
či festivalov sakrálnej hudby.
Osobitnú iniciatívu predstavuje podnecovanie diskusie a príslušných krokov
cirkví smerom k profesionalizácii miest chrámových hudobníkov a systematizá‐
cii starostlivosti o píšťalové organy. Táto iniciatíva vyšla najmä z prostredia Hu‐
dobnej a tanečnej fakulty VŠMU:
2001: Časopis Adoramus Te publikuje Memorandum o súčasnej problematike
organov a organistov v duchovnej službe Katolíckej cirkvi na Slovensku.
2002: Je pripravený návrh štatútu katedrálneho a titulárneho organistu Rímsko‐
katolíckej cirkvi na Slovensku. M. Sedlár publikuje článok Uplatnenie a sociálne
perspektívy absolventa organovej hry z HTF VŠMU na Slovensku v súčasnosti.
2003: Adoramus Te prináša článok Uplatnenie a systematizácia organistov (A.
Konečný) a Systém (nielen) organového školstva na Slovensku (M. Sedlár).
Oblasť publikácií
1995: Vychádza monotematické číslo časopisu Slovenská hudba s podtitulom
„Musica sacra“ (č. 1). Bol založený časopis Adoremus, jediný časopis o duchov‐
nej hudbe na Slovensku.
1996: Adoremus prináša cyklus praktických článkov o hlasovej výchove a vede‐
ní speváckeho zboru (D. Bill), cyklus článkov o JKS (J. Pokludová) a cyklus Osob‐
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nosti kresťanskej hudby s profilmi významných tvorcov a interpretov svetovej
gospelovej scény (P. Remenárová).
1998: V Adoremuse sa začína cyklus Gregoriánsky chorál v minulosti a dnes
(V. Polláková). R. Adamko píše o spevoch vďakyvzdávania po svätom prijíma‐
ní. Začína sa cyklus článkov o interpretoch liturgickej hudby (A. Akimjak). Juraj
Drobný publikuje v tomto časopise všeobecné zásady spevu a hudby vo omši
pre mládež. J. Pokludovej vychádza monografia o JKS.
1999: Adoremus otvára cyklus vedeckých článkov o gregoriánskom choráli (M.
Štrbák) a o novej duchovnej piesni (Y. Kajanová).
2000: Témou nového cyklu článkov pre chrámových hudobníkov sú medzispe‐
vy a rozličné formy ich prednesu (A. Akimjak). Juraj Drobný vydáva svoj Pokus
o antológiu slovenského gospelu.
2001: Adoremus prináša ďalší cyklus, systematicky analyzujúci slovenskú litur‐
gickú hudbu z pohľadu hudobnosociologického (R. Podpera).
2002: M. Štrbák prináša sériu článkov o gregoriánskej modológii. Koncom roka
Adoremus publikuje poznámky pre skladateľov o obnove liturgickej hudby po
Druhom vatikánskom koncile (I. Pawlak).
2003: V Adoremuse sa začína cyklus o hudobných formách gregoriánskeho
chorálu (J. Bednáriková).
2004: Začína iniciatíva publikovať v Adoramus Te Slovník organových registrov
(S. Šurin), ktorá ďalej nepokračovala.
2005: Časopis Adoramus Te začína cyklus o Knihe žalmov (F. Trstenský).
Oblasť vzdelávania
Na prvé a veľmi úspešné pokusy z roku 1984 nadviazali školenia pre chrámo‐
vých hudobníkov v 90. rokoch, ktoré sa rozšírili po väčšine diecéz Slovenska.
Praktické kurzy pre kantorov, organistov, zbormajstrov, doplnené o prednášky
(z dejín cirkevnej hudby, liturgiky, hudobnej teórie) a obľúbené diskusie, prekvi‐
tajú najmä v regiónoch, kde sa úsilie o skvalitnenie liturgickej hudby stretá s väč‐
šou podporou a iniciatívou kléru.27 V krátkosti spomeňme niektoré ďalšie osobité
udalosti edukačného charakteru, ktoré mohli z hľadiska vzdelávacieho ovplyv‐
niť rozvoj liturgickej hudby u nás.
1995: Slovenské organové dni pre učiteľov ZUŠ, žiakov a organistov v Dolnom
Kubíne. V júli medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch. V Trnave sa začí‐
na pravidelný letný kurz organovej hry a improvizácie (S. Šurin, P. Pavlík, P. Reif‐
V súčasnosti máme zozbierané aktuálne informácie o vzdelávaní amatérskych chrámových
hudobníkov v jednotlivých diecézach Slovenska. Materiál budeme publikovať v najbližšom
období.
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fers). Zároveň sa pripravujú celoslovenské školenia dirigentov chrámových zbo‐
rov. V septembri vznikol na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU študijný odbor
cirkevná hudba. Otvára sa doplnkové 3‐semestrálne štúdium teórie liturgickej
hudby na Teologickom inštitúte Aloisianum v Bratislave. Seminár o gregorián‐
skom choráli s G. Béresom v Bratislave. V novembri boli schválené osnovy pre
výučbu cirkevnej hudby na ZUŠ.
V druhej polovici 90. rokov už bolo možné študovať cirkevnú hudbu na kon‐
zervatóriách v Košiciach, Banskej Bystrici a na dvoch v Bratislave.
1999: Kurz pre organistov v Ružomberku (Š. Tuka). Popradské dni organovej
hudby pre učiteľov hry na organe, žiakov a chrámových organistov. Ich obsahom
bola improvizácia a téma historických organov. Seminár o gregoriánskom choráli
v Košiciach.
2000: Ďalší seminár gregoriánskeho chorálu s G. Béresom v Bratislave. V apríli
Diecézny deň organistov v Považskej Bystrici (ojedinelé a užitočné podujatie
v rámci Nitrianskej diecézy). J. Lexmann publikuje Teoretické východiská kon‐
cepcie výučby cirkevnej hudby. Vznikol Liturgický inštitút J. Jaloveckého v Koši‐
ciach.
2002: V Košiciach vzniká projekt vzdelávania chrámových organistov.
2003: Vznikla internetová stránka o teórii a praxi hudby v rímskokatolíckej
liturgii liturgickahudba.szm.sk. Kurzy u prof. Johanna Trummera na Katolíckej
univerzite.
2004: Založenie Spoločnosti priateľov organov, občianskeho združenie priazniv‐
cov z radov organistov, organárov, historikov, pedagógov, študentov, kňazov či
cirkevných autorít, ktorého cieľom vzdelávať a informovať o organoch, histo‐
rických organoch a ich stave, o periodikách, nahrávkach, publikáciách, notovom
materiáli a pod.
2005: Katolícka univerzita pripravila projekt štúdia sakrálnej hudby pre chrá‐
mových organistov a kantorov. Pre poslucháčov teológie vychádzajú vysokoškolské
skriptá Dejiny liturgickej hudby (P. Caban). V auguste bol spustený internetový
portál Organisti.sk, ktorý sa plánuje zlúčiť so stránkami liturgickahudba.szm.sk
a má ambíciu stať sa hlavným centrom akýchkoľvek informácii a diskusií o orga‐
noch a liturgickej hudbe.
Oblasť medializácie
Začiatkom 90. rokov sa do vysielacieho programu Slovenského rozhlasu zara‐
dili nedeľné prenosy bohoslužieb, dnes pod názvom Kresťanská nedeľa. Najprv
boli vysielané len z Dómu sv. Martina a Kostola kapucínov v Bratislave, neskôr
z rôznych chrámov na celom Slovensku. V priebehu 90. rokov sa tiež podarilo
presadiť televízne prenosy bohoslužieb niekoľkokrát do roka. Okrem toho roz‐
voj slovenskej liturgickej hudby mediálne podporili napríklad tieto počiny:
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1994: Televízny dokument Gregoriánsky chorál na Slovensku, STV.
1995: Televízny dokument Jednotný katolícky spevník, STV.
1998: Televízny dokument Hudba v liturgickej obnove, STV.
1999: Televízny dokument Žalmy – lyrika tisícročí, STV.
2000: V Adoramus Te sa začínajú recenzie mediálnych prenosov.
2001: Koncom roka sa začína tradícia príležitostnej sviatočnej prezentácie duchov‐
nej a liturgickej hudby v podaní speváckeho zboru Adoremus na TV Markíza,
neskôr TV JOJ, STV, TV Zobor.
Ako vidno, rozvoj v oblasti duchovnej a liturgickej hudby je bohatý. Plnšiu
kvalitatívnu intenzifikáciu možno dosiahnuť zrejme len za výraznejšej a systé‐
movej podpory cirkevných autorít a inštitúcií.
Ohľadom samotnej liturgie, súčasnú situáciu – sedemnásť rokov po páde tota‐
litného režimu – možno označiť za obdobie významného, ale ešte neúplného
eliminovania jeho dôsledkov na liturgickú reformu. Konferencia biskupov Slo‐
venska formuluje situáciu takto:28 „Pokračuje systematická starostlivosť o liturgiu
za pomoci pozitívnych činiteľov: Liturgická komisia KBS, diecézna liturgické
komisie a ich sekcie, katedry liturgiky na teologických fakultách, špecializované
časopisy Liturgia, Adoramus Te, Liturgický inštitút Košice a jeho tri sekcie –
všeobecná, pre posv. hudbu a pre východnú liturgiu.“ Ako hlavné oblasti rezerv
a nedostatkov uvádza KBS nasledovné:
„Liturgické témy na kňazských rekolekciách sú zriedkavé. Kňazi uprednostňujú homí‐
lie, vytratila sa nám liturgická katechéza ako aj užívanie mnohých možností, ktoré
poskytujú liturgické knihy. Autentická liturgická tvorivosť často chýba, niekedy ju
nahrádza svojvoľnosť.
Na úrovni farskej pastorácie chýbajú na viacerých miestach kvalifikovaní organisti,
kantori a zbory. Na diecéznych a dekanátnych úrovniach chýba systém pravidelnej
starostlivosti (školenia, formácia) liturgických služobníkov – miništranti, organisti.“

Mnohé farnosti, ba celé regióny sa boria s problémom nedostatku organistov,
kantorov, žalmistov, nehovoriac o klasických chrámových zboroch, ktoré nie sú
samozrejmosťou.29 Hoci z vysokých a stredných škôl už niekoľko rokov vychádza‐
jú absolventi odboru cirkevná hudba, všetky významné chrámy ako katedrály
a baziliky nie sú obsadené profesionálnymi cirkevnými hudobníkmi.
Konferencia biskupov Slovenska: Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku
2001 – 2006. www.kbs.sk (2006‐09‐10).
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Empirický výskum formou dotazníkov v kostoloch Bratislavsko‐trnavskej arcidiecézy (ÚHV
SAV, 2005‐2006) zisťuje aj existenciu chrámových zborov rozličných typov vo farnostiach.
Dnes, ešte pred jeho vyhodnotením vieme, že napr. v dekanátoch južného Slovenska sú farnosti,
kde nielenže nemajú nejaký aspoň malý spevokol, ale ani organistu. To sú lokality absolútnej
stagnácie; ľudový spev v liturgii tam začína a vedie niekto z veriacich alebo sám kňaz.
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V citovanom „Pastoračnom a evanjelizačnom pláne“ sú stanovené ako najdôle‐
žitejšie úlohy na roky 2001 – 2006 tieto:
 pokračovať v realizácii schváleného a prijatého projektu prípravy LS;
 na národnej úrovni hľadať možnosti zabezpečiť kvalifikovaných orga‐
nistov;
 rozvinúť školenia organistov a žalmistov v rámci diecéznych liturgic‐
kých komisií v spolupráci s Liturgickým inštitútom;
 podporiť jestvujúci časopis o posvätnej hudbe Adoramus Te ako fórum
prípravy Liturgického spevníka, liturgického spevu a ďalšieho odbor‐
ného rastu každého organistu;
 obnoviť liturgickú katechézu;
 podporovať tvorivosť v liturgii v medziach liturgických dokumentov.
3.3. Univerzálne zákonitosti globalizačných procesov
Na život slovenskej liturgickej hudby nemajú vplyv len naše historické špecifi‐
ká, ale aj črty súčasnej spoločnosti a kultúry, vrátane mediálnych a globalizač‐
ných. Zaiste netreba uvádzať veľa príkladov na prenikanie týchto prvkov do
chrámovej hudby. Stačí sledovať vývoj gospelovej hudby, jej cestu zo Západu na
Slovensko, ako aj aktuálny fenomén Continental Singers, s vytváranie národných
textových verzií ich piesní pri zachovaní hudobnej stránky podľa pôvodiny, či
skutočnosť, že mládež občas vnáša cez svoju hudbu do slovenskej bohoslužby
anglický jazyk. Spolu s narastajúcimi globalizačnými tendenciami však rastie aj
záujem o národný a regionálny rozvoj. Zákon zachovania identity sa tak podve‐
dome zúčastnuje na piesňovej tvorbe s domácimi, v našom prostredí bližšími
prvkami. Inšpirácia, hoci aj „západná“ a mediálna, aktivizuje hudobný život vo
farnostiach k niečomu vlastnému, samozrejme bez ohľadu na to, či sú predpok‐
lady na dosiahnutie kvalitatívnej úrovne porovnateľnej s inšpiračným zdrojom.
Prevláda nadšenie a zápal za vlastnú tvorbu, vlastné vystúpenia a pod.
Chceme sa tu však dotknúť aj ďalšej črty aktuálnej kultúry. Po toľko skoňovanej
atomizácii vkusu a individualizácii nutne musela prísť reakcia v podobe unifikač‐
ných prvkov. Po uzatváraní sa do seba, do svojho životno‐ i hudobnoštýlového
prostredia, prichádza čas výchovy človeka k tolerancii iného, odlišného. Rovna‐
ko v spoločnosti, ako aj v liturgii a jej hudbe. „Po zániku modernizmu s jeho
zdôrazňovaním individuality prichádza nový záujem o spoločenstvo. Postmo‐
derný svet je jedným svetom, jednou komunitou, jednou populáciou. Cirkev,
cirkevné spoločenstvo či liturgické zhromaždenie nie je súčtom indivíduí, ale
pokladá sa za rodinu a za mystické Kristovo telo na zemi.“30

WEBBER, Robert: Preparing for Ministry in a Postmodern World : The Worship‐Driven Church.
www.creatormagazine.com (2006‐09‐01).
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Tieto postmoderné zmeny v zmýšľaní a hudobnom správaní zaujímavo ilustruje
práve ustúpenie polarizácie tradičnej kontra novej duchovnej piesne v liturgii,
ktorá začiatkom 90. rokov vytvárala veľmi ostré generačné a vkusové hranice.
Dnes nie je ojedinelým javom, ak sa stredná a staršia generácia zapája do spevu
piesní gospelového žánru. Pri terénnej zvukovej dokumentácii spevu v malom
vidieckom kostole sme zaznamenali, ako ženy z najstaršej vekovej generácie
spievali v neprítomnosti organistu tzv. mládežnícku pieseň Poslal Boh anjela, v spon‐
tánnom ľudovom „tercovaní“. A naopak, mladí ľudia zisťujú, že staré kancioná‐
lové piesne netreba odsúvať len starším veriacim. Dnes už možno vyvrátiť mýtus
o tom, že piesne JKS mládež a priori neprijíma. Ukázalo sa, problémom je iba
kritický postoj k niektorým textovým archaizmom JKS a žalostná interpretácia
mnohých amatérskych chrámových organistov. Ak sa im pieseň podá kultivo‐
vaným spôsobom, dokážu ju nielen prijať, ale aj zapojiť sa do spevu.31
3.4. Hypotézy pre ďalší overovací výskum
Hypotéza (1.) o pochopení koncilových zásad pri výbere hudby do liturgie. Osoby,
ktoré v jednotlivých kostoloch zodpovedajú za hudobnú stránku bohoslužieb,
majú slabé povedomie o tzv. tematickom vyladení omše.32 Malo by to preukázať
zriedkavé alebo žiadne využívanie Rímskeho misála, graduálov a iných liturgic‐
kých príručiek, kde sa nachádzajú texty omšového propria, pri výbere hudby.
Hypotéza (2.) o využívaní širšej škály foriem a druhov. Nastáva väčšia otvorenosť
pre doposiaľ menej používané formy a druhy duchovnej hudby v liturgii. Naj‐
používanejšou formou naďalej zostáva pieseň, avšak posun predstavuje postupné
experimentovanie so žalmami, antifónami a responzóriami vo funkcii úvodného
spevu, spevu na prípravu obetných darov, spevu na prijímanie alebo ďakovné‐
ho chválospevu po prijímaní.
Hypotéza (3.) o progrese hudobného myslenia a nájdení univerzálneho štýlu. Nový
hudobný jazyk, ktorý priniesol Liturgický spevník, sa stal všeobecne prijatým
a predstavuje univerzálny štýl, na ktorom sa zhodne viacero generácií. Mali by
to potvrdiť postoje kňazov a chrámových hudobníkov, vyjadrené pri v empiric‐
kom výskume.
Hypotéza (4.) o pasívnej percepcii ako črte súčasnej doby. Slabšia účasť ľudí na
spoločnom speve sa chápe ako príležitosť pre častejšie uplatnenie čisto inštru‐
mentálnej hudby alebo zborového spevu, než ako výzva pracovať so zhromaž‐
dením, napr. formou nácvikov pred omšou. Malo by to potvrdiť a) zriedkavé
Tento princíp platí aj pre ostatné generácie napr. pri zavádzaní novej súčasnej tvorby slo‐
venských liturgických spevov, pripravovaných do Liturgického spevníka.

31

Tento pojem zaviedol A. Konečný pri svojej analýze možností využitia tradičných kancioná‐
lových piesní v pokoncilovej liturgii. Pozri KONEČNÝ, Anton: Problematika slovenského litur‐
gického spevníka. Košice : Kňazský seminár, 1997, s. 78.

32

Hudba v súčasnej liturgii ako predmet výskumu

31

alebo žiadne nacvičovanie pred začiatkom bohoslužby, b) uvádzanie slabej účasti
ľudí na spoločnom speve, zároveň s využívaním spomínaných žánrov.
4. Stratifikácia liturgickej hudby
Ak chceme vytvoriť vyčerpávajúcu stratifikáciu, ktorá by poňala skutočne všet‐
ky aspekty prejavov a foriem hudby zúčastnenej na liturgii, musíme uvažovať
vo viacerých rovinách. Prakticky nie je možné zostať pri jednej celostnej stratifi‐
kácii, lebo každá z tých rovín má svoju vlastnú. Stratifikácia fenoménu hudby
v liturgii je obsahovo natoľko bohatá, že rozsah tejto štúdie nám nedovoľuje
spracovať ju komplexne. Preto obsah niektorých rovín uvádzame len heslovito,
s predpokladom doplnenia v ďalšej fáze výskumu.
4.1. Stratifikácia hudby podľa jej žánrov33
V koncilovej reforme sa Cirkev zriekla normatívneho fixovania na chorál a pa‐
lestrinovský štýl. Súčasnú liturgiu sprevádza polyžánrovosť a polyštýlovosť.
Kým v minulosti nezhody v otázkach štýlu spôsobovali rozvrat a problémy, zdá
sa, že súčasná spoločnosť postavená na hodnotách plurality a tolerancie je viac
schopná vysporiadať sa s týmto napätím nekonfliktne.34 Používanie hudby via‐
cerých žánrov a štýlov v jednej bohoslužbe je z veľkej miery produktom tejto
výchovy k tolerancii, ktorá je súčasťou nového typu postmoderného videnia sveta
kultúry, ako sme sa o tom zmienili vyššie (v odseku 3.3.). Multižánrovosť boho‐
služieb je zo strany väčšiny kléru hojne podporovaná, a to najmä zo zreteľu
pastoračného. Kňazi považujú za potrebné, aby si v záujme koncilovej požia‐
davky aktívnej účasti našli veriaci rozličných vekových vrstiev a rozličných hudob‐
noštýlových preferencií v omši „svoju“ hudbu.
Tradičná duchovná pieseň
Ide o kvantitatívne najzastúpenejší žáner kresťanskej hudby na Slovensku.
Duchovné piesne sú podľa Koncilu do liturgie prijateľné za istých podmienok.
Tu treba pripomenúť, že nejde o žáner typický pre rímsku liturgiu, ale do nej
ľudovou zbožnosťou včlenený a dodnes niektorými vrstvami veriacich silno pri‐
orizovaný (napriek častej nevedomosti o zásadách ich správnej aplikácie v pokon‐
cilovej bohoslužbe). Žáner najmä v prostredí vidieckej kultúry presahuje aj mimo
liturgie. Spieva sa v absolútnej väčšine z predkoncilového Jednotného katolíckeho

33

Ak pokladáme liturgickú hudbu za jeden veľký žáner, ide vlastne o jej subžánre.

Bližšie o determinantoch preferovania jednotlivých žánrov hudby v bohoslužbe pozri: POD‐
PERA, Rastislav: Determinanty preferovania druhov duchovnej hudby. In: Adoramus Te 6,
2003, č. 3. ISSN 1335‐3292; PODPERA, Rastislav: Preferované alternatívy uplatnenia hudby
v katolíckej omši na Slovensku : Interpretácia výsledkov celoslovenského sociografického prie‐
skumu. In: Adoramus Te 7, 2004, č. 2, s. 3‐5. ISSN 1335‐3292.

34

32

Rastislav Podpera

spevníka (1937), pre ktorý je typický klasicko‐romantický hudobný jazyk M.
Schneidra‐Trnavského. Na niektorých miestach zaznieva aj ľudový náboženský
spev piesní, ktoré sa do JKS nedostali. Tento žáner má viaceré prvenstvá: je s ním
spojená najmasovejšia účasť veriacich na speve (v niektorých mestských kostoloch
naopak čoraz menšia), príbuznosť s ľudovou piesňou ho najviac zo všetkých
žánrov predurčuje k vnášaniu spontánnych interpretačných ľudových prvkov
a nuáns, atď. 35
Nová duchovná pieseň
V západnej kresťanskej kultúre si získala veľkú popularitu. Jej štýlové rozvrst‐
venie zahŕňa u nás najmä kresťanský rock, praise & worship, kresťanský folk,
pop, spirituál. Vo svetovom meradle aj ďalšie štýly ako tradičný americký gospel,
kresťanský hard rock a metal, kresťanský hip hop a i. Je doménou amatérskych
tvorcov a interpretov (zborov a hudobných skupín s nástrojovým obsadením
typickým pre modernú populárnu hudbu). Preferenčne je doménou mladších
vekových vrstiev a ľudí sympatizujúcich s uvedenými štýlmi v rámci ich profán‐
nej vetvy.36
Do tohto žánru spadá hudba rozličnej interpretačnej náročnosti. Melodicky
alebo rytmicky komplikované piesne nedokáže spievať celé zhromaždenie, preto
ich interpretácia sa spontánne prenecháva sólistom či malým skupinkám spevá‐
kov.37 Táto prax sa vyskytuje často aj na takých miestach v omši, kde sa žiada
spev celého zhromaždenia, čo je v rozpore so správnym chápaním „ducha“ jed‐
notlivých omšových prvkov.
Ak hovoríme o mládeži blízkej hudbe, treba spomenúť spevy z Taizé. Hoci ich
začleňovanie do novej duchovnej piesne nie je celkom v poriadku, majú s ňou
viaceré styčné miesta: záľuba mladých v rozjímaní, princíp opakovania (piesne
chvál), podobná inštrumentácia. Fenomén Taizé sa rozšíril z Francúzska do mno‐
hých krajín. Veľké, nadnárodne organizované stretnutia s modlitbami a spevmi
priťahujú od začiatku najmä mladšiu generáciu. Texty spevov čerpajú najmä
z Písma, sú teda teologicky hodnotné a zaujímavé aj pre použitie v liturgii. Pôvod‐
ná neliturgická funkcia tejto hudby je naďalej dominantná, no mládež si spevy
z Taizé spontánne začala prinášať aj do omšovej liturgie, najmä v 1. polovici 90.
Bližšie o determinantoch preferovania tradičnej duchovnej piesne pozri: PODPERA, Rasti‐
slav: Preferovanie tradičných duchovných piesní, glorifikovanie Jednotného katolíckeho spev‐
níka a postoje mladej generácie. In: Adoramus Te 7, 2004, č. 3, s. 6‐10. ISSN 1335‐3292.
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Bližšie o determinantoch preferovania novej duchovnej piesne pozri: PODPERA, Rastislav:
Determinanty preferovania novej duchovnej piesne v kontexte katolíckej omše. In: Adoramus
Te 7, 2004, č. 4, s. 4‐7. ISSN 1335‐3292.

36

Porov. DYER, Joseph: Roman Catholic church music. In: Sadie, Stanley (ed.): The New Grove
Dictionary of Music and Musicians. Oxford : Oxford University Press, 2001, s. 568. ISBN 0‐19‐
517067‐9.
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rokov. Napriek tomu, že neskôr u nás módna vlna Taizé v liturgii zoslabla, naše
najnovšie zistenia preukazujú perspektívu týchto spevov v budúcnosti. Kňazi
a bohoslovci pri výskumných rozhovoroch o žánroch prekvapivo hovoria o Taizé
ako o type hudby, s ktorým treba v liturgii rozhodne počítať. Pri týchto posto‐
joch sme si všimli vekovú expanziu; o spevoch z Taizé pozitívne hovorí nielen
mladšia, ale i stredná generácia kňazov. Z hudby, ktorá zo začiatku pritiahla
mládež, sa stáva fenomén vykazujúci znaky univerzálnosti.
Nový ľudový liturgický spev
Sem patria spevy z už existujúcich zväzkov pokoncilového Liturgického spev‐
níka (1990, 1999, 1993), ktorých nový hudobný jazyk formuje hudobné vedomie
účastníkov bohoslužieb približne od 80. rokov, najmä však od 1. polovice 90.
rokov.38 Okrem nich vznikajú aj celkom nové kompozície, najmä na liturgické
texty, ktorých zhudobnenie je vyžiadané prácami na zostavovaní ďalších dielov
Liturgického spevníka. Nová tvorba slovenských liturgických spevov siaha dnes
aj po prastarých formách rímskej liturgie a napĺňa ich novým obsahom – novou
hudbou so súčasným hudobným jazykom. Našiel sa spôsob a forma pre adaptá‐
ciu pôvodných liturgických textov zo staroveku a raného stredoveku na liturgiu
21. storočia. Vhodným riešením sa stalo využitie klasických antifón a kvázi‐
antifón (nových poetických útvarov inšpirovaných antifónami). V teoretickej rovi‐
ne sa tu zavádza pojem „nová tradícia“.
Klérus pozitívne prijíma vlnu nových spevov komponovaných pre liturgiu. Od
súčasnej hudby očakáva, že bude, na rozdiel od tradičných piesní, štýlovo zaují‐
mavejšia, umožňujúca účasť ľudu na speve, pre mladých textovo prijateľnejšia.
Pozitívne je, že kňazi, najmä mladší, si uvedomujú vyššiu teologickú a liturgickú
hodnotu nových spevov. To je aj jedným z podstatných argumentov pre prijatie
a zavádzanie novej tvorby v praxi. Na margo veľkej hodnoty textov inšpiro‐
vaných Písmom a liturgickými prameňmi (oproti napr. niektorým povrchným
a príliš subjektívnym textom gospelových piesní) pripomeňme slová K. Lehman‐
na: „Kdo není hluboce zakořeněn v biblické a teologické tradici, je nebo bude
neschopný opravdového překladu křesťanského poselství pro dnešek. Kdo je
pouze „dnešní“, stane se rychle obětí módy a už zítra bude včerejší.“39
Gregoriánsky chorál
Stal sa nielen vzorom posvätnej hudby, ale aj základným kameňom dejín európ‐
skej hudby ako takej, dokonca dlhý čas ju formoval. Aj po koncilovej reforme
Bližšie in: PODPERA, Rastislav: Liturgický spevník : Proces vyrovnávania sa s novým hudob‐
ným jazykom v liturgii v 90. rokoch 20. storočia. In: Adoramus Te 8, 2005, č. 2, s. 14‐15. ISSN
1335‐3292.
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LEHMANN, Karl: Teologické impulzy pro střední Evropu. In: Teologické texty, 2004, č. 1.
ISSN 0862‐6944.
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ostáva kánonickým „vlastným spevom Cirkvi rímskeho obradu“ a medzi žánra‐
mi liturgickej hudby má výsadné postavenie. Je samotnou spievanou liturgiou.
Jeho skutočné miesto v súčasnej liturgii na Slovensku je rozporuplné. Spolu
s inými hudobnými žánrami bude aj gregorián súčasťou našich analýz v budú‐
com období. Rozporuplnosť, o ktorej hovoríme, vyplýva z pozorovania hudob‐
nej stránky bohoslužieb i z výpovedí kňazov a seminaristov. Kým v cirkevných
dokumentoch nájdeme oficiálne deklarované prvenstvo chorálu, v žánrovom
spektre liturgickej praxe a v postojoch niektorých vrstiev veriacich i kléru sa
tento spev prejavuje v inom postavení. Kým je chorál považovaný za estetický
vrchol vokálneho stvárnenia posvätných textov, ktorý výrazne umocňuje krásu
liturgie a dokonale „povznáša myseľ k Bohu“, jeho praktická interpretácia v na‐
šich chrámoch nesie znaky značnej deviácie.40 Kým teoreticky sa gregorián stále
pokladá za vzor pre novú tvorbu „pravej“ liturgickej hudby, v praxi sa s veľkým
úspechom ujímajú spevy čím viac od neho vzdialené. Mnohé vyplýva z jeho
nepochopenia a zrejme i z nedostatku príležitostí počuť ho v čistej podobe a kva‐
litnej interpretácii.41
„Chorál nemožno počúvať inak ako ušami viery. Musíme vstúpiť do atmosféry, ktorá
toto umenie vytvorila; predovšetkým uchopiť myšlienku, aby sme potom mohli pocho‐
piť formu, ktorá ju stvárňuje. Chorál nemožno počúvať len ako hudbu.“ Samotná
hudba gregoriánskeho chorálu nie je v našom ponímaní a v recepčnej skúsenosti mo‐
derného človeka hudobným jazykom, ktorý by zvukovo a štrukturálne zapadal do
médiami konvencializovaného hudobného vedomia súčasného poslucháča.42

Reálne funkcie celého gregoriánskeho fenoménu sa ku koncu minulého storo‐
čia začali pozvoľna meniť. Dnes niet pochýb o tom, že chorál pôsobí aj v iných
funkciách ako iba liturgickej.43 Jeho vznešená archaickosť a mystika vzbudzuje

Pokus o pomenovanie charakteristických čŕt „ľudovej“ interpretácie gregoriánskeho chorálu
a spomínaných odlišností teórie a praxe boli obsahom príspevku autora tejto štúdie na konfe‐
rencii „Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi“, v októbri 2006 v Ružomberku.

40

„Dnes už nám možná tok neustále vpřed směřující hudby, která plyne ve svém vlastním čase
a jakoby i ve svém vnitřním prostoru, připadá příliš vzdálený, neuchopitelný a nepochopi‐
telný, pro někoho je snad proto symbolem určitého tajemna či zdrojem zklidnění, pro jiného
naopak nezáživnou hudební položkou.“ ŠNEJDAROVÁ, Dina: Počátky křesťanského jedno‐
hlasu. In: Harmonie, 2002, č. 1. ISSN 1210‐8081.
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WARD, Justine B.: The Reform of Church Music, s. 7.
www.musicasacra.com/publications/sacredmusic/pdf/ward.pdf (2006‐09‐02).
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„Obrovské rozšíření zájmu o historicky poučenou interpretaci gregoriánského chorálu je tak
nasnadě – všichni dnes máme před očima nepřeberné množství CD s řadou nejrůznějších –
více či méně zdařilých – výsledků přístupů k interpretaci gregoriánského chorálu. Z hlediska
jeho dějin je zde však důležitější fakt – chorál se stává také „mimoliturgickým hudebním artik‐
lem“, začíná žít svůj vlastní život mimo principiální rámec bohoslužby. „Vlastní zpěv římské
církve“ se stává regulérní dramaturgickou jednotkou vedle historicky poučených interpretací
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príťažlivosť a záujem dokonca vo sfére pop music, kde sa už koncom 80. rokov
stal inšpiráciou a jeho „exotickosť“ výnosným trhovým artiklom.44
Ďalšími žánrami hudby v liturgii sú klasický zborový spev (rôznych umeleckých
štýlov, období a obsadenia)45 a čisto inštrumentálna hudba (najčastejšie organová).
Spracovanie a vedecká reflexia týchto žánrov je u nás zatiaľ zanedbanou oblas‐
ťou46 a úlohou pre budúci výskum.
4.2. Stratifikácia hudby podľa jej foriem a druhov
Omšovú liturgiu (tiež napr. liturgiu hodín) tvoria desiatky útvarov rozličnej
formy, dĺžky, obsahu a funkcie, ktoré môžu byť prednášané spevom alebo reci‐
tovaným spôsobom. K nim treba pripočítať hudobné kompozície čisto inštru‐
mentálne, najčastejšie písané pre organ. V priebehu dejín cirkevnej hudby sa
vykryštalizovalo a v liturgii používalo mnoho hudobných foriem a druhov. Via‐
ceré z uvedených patria do historického repertoáru minulých storočí a častejšie
sú prítomné v dramaturgii koncertov ako v liturgii, iné zaznievajú v bohoslužbe
špeciálne pri slávnostných príležitostiach, a niektoré sú súčasťou každej liturgie.
Hudobnú formu čisto funkčnej rituálnej hudby obvykle určuje liturgický text.
Uvádzame ich heslovito, uvedomujúc si, že táto problematika si bude žiadať
samostatný taxonomický prístup (napr. klasifikácia druhov podľa interpretač‐
ného obsadenia, uplatnenia v rámci hudobných štýlov a žánrov, podľa liturgic‐
kého zaradenia), na ktorý tu teraz nie je priestor:
aklamácia
dialóg48
fúga

antifóna47
fanfáry
graduál

canzona
fantázia
hymnus49

Beethovenových symfoníí či Bachových kantát.“ RATAJ, Michal: Novodobý chorál. In: Harmo‐
nie, 2002, č. 11. ISSN 1210‐8081.
„Snad se tak děje i díky zjevnému zájmu o pochybně definovanou „meditativní hudbu“, v sou‐
vislosti s níž na trhu padají jakákoliv principiální rozlišení forem, tradic či účelu. Úchylně
přetvořený chorál v patřičně preparovaném pseudomeditativním hávu koupíme v každém
supermarketu, popové hvězdy si kýčovitým použitím chorálních výtažků vylepšují svoji
image a producenti si mnou ruce nad tím, jak se to všechno dobře prodává.“ RATAJ, Michal:
Novodobý chorál. In: Harmonie, 2002, č. 11. ISSN 1210‐8081.
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Bližšie o determinantoch preferovania zborového spevu v liturgii pozri: PODPERA, Rastislav:
Miesto pre umeleckú zborovú hudbu v katolíckej omšovej liturgii. In: Adoramus Te 8, 2005,
č. 1, s. 15‐16. ISSN 1335‐3292.
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Podnetné a zaujímavé podanie tejto problematiky nachádzame v práci F. Prassla, publikova‐
nej na Slovensku. Pozri: PRASSL, Franz K.: Orchestrálne omše v dnešnej liturgii. In: Adoramus
Te 4, 2001, č. 2, s. 5‐9. ISSN 1335‐3292.
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Osobitnými kompozíciami sú tzv. mariánske antifóny.

48

Podstatná časť komunikácie medzi kňazom a ľudom počas liturgie stojí na princípe dialógu.
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kánon
impropéria
litánie, Kyrie, Agnus
omša50
passacaglia
predohra, dohra52
sekvencia
tractus
vešpery53

kantáta
jubilus
meditácia (inštrum.)
orácia
pašie
prefácia
sonáta
trópus
žalm

kantikum, Magnificat
lamentácia
moteto
oratórium
pieseň51
prelúdium
toccata
verzikul, verš

Ďalej útvary prozaickej skladby ako vyznanie viery a modlitba Pána a niektoré spevy
pri osobitných liturgických sláveniach (napr. Ecce lignum crucis – Hľa, drevo kríža).

4.3. Stratifikácia hudby podľa jej miesta výskytu
Staré delenie omšových prvkov na ordinárium (stabilné prvky) a próprium
(menlivé prvky) nezodpovedá súčasnému ponímaniu liturgie. Ordinárium tvori‐
li: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Próprium pozostávalo
z introitu, offertoria, communia, medzispevov.
Posun nastal v akcentovaní zmyslu jednotlivých obradných úkonov a v našom
prípade aj postavenia hudby vo vzťahu k nim. Dnes rozlišujeme na jednej strane
hudbu, ktorá je samostatným liturgickým úkonom, a na druhej strane takú, ktorá
liturgický úkon sprevádza. Do prvej kategórie patrí Glória, Sanktus atď., do dru‐
hej napríklad Agnus, ktoré sprevádza lámanie chleba a posvätné zmiešanie.
Z hľadiska štruktúry omše súčasné liturgické knihy rozoznávajú dve základné
omšové časti – liturgiu slova a liturgiu eucharistie, ktoré sú ohraničené ešte ďal‐
šími dvoma – úvodnými a záverečnými obradmi. Chronológia výskytu spevu
a hudby v omšovej liturgii je teda nasledovná (uvádzame všetky fakultatívne
možnosti):
a) Úvodné obrady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

úvodný spev,
prežehnanie,
pozdrav,
Kyrie alebo Asperges me,
Glória,
modlitba dňa.

49

Osobitný druh hymnu predstavuje Glória, ktoré je v básnickej próze.

50

Rozumej omšu ako cyklický hudobný druh, vrátane osobitnej omše – rekviem.

51

Osobitnými kompozíciami sú sólové a tzv. biblické piesne.

52

Osobitnými kompozíciami sú klasické chorálové predohry.

53

Rozumej vešpery ako cyklický hudobný druh.
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b) Liturgia slova:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

prvé čítanie,
spev medzi čítaniami – obvykle responzóriový žalm,
druhé čítanie,
spev pred evanjeliom,
evanjelium,
vyznanie viery,
modlitba veriacich.

c) Liturgia eucharistie:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

spev na prípravu obetných darov,
modlitba nad obetnými darmi,
dialóg pred prefáciou,
prefácia,
Sanktus,
opis ustanovenia Eucharistie,
zvolanie po premenení,
záverečná doxológia eucharistickej modlitby,
modlitba Pána,
embolizmus k modlitbe Pána,
obrad pokoja,
Agnus,
spev na prijímanie,
ďakovný chválospev po prijímaní,
modlitba po prijímaní.

d) Záverečné obrady:
29.
30.
31.

pozdrav,
záverečné požehnanie,
prepustenie zhromaždenia.

Vo väčšine kostolov je zvykom spievať po prepustení zhromaždenia nejakú,
obvykle mariánsku pieseň, alebo namiesto spevu sprevádza odchod kňaza orga‐
nová hudba. Zriedkavejší je spev či inštrumentálna hudba pred začiatkom omše,
kde sa použijú na navodenie atmosféry slávnosti a pripravenie spoločenstva.
Okrem uvedených miest v štruktúre omšovej liturgie sa liturgický spev a hud‐
ba nachádzajú v podobných funkciách v liturgii hodín, pri vysluhovaní sviatostí
príp. svätenín, pri ľudových náboženských pobožnostiach. Ďalším miestom výsky‐
tu tohto repertoára sú chrámové koncerty sakrálnej hudby.
Zaujímavé sú presahy liturgickej hudby do mimoliturgického prostredia. Ich
šírku naznačuje schéma na nasledujúcej strane. Úlohou ďalšieho výskumu bude
podrobnejšia interpretácia spôsobov a kvantity výskytu v týchto prostrediach.
Na tento účel poslúžia vyššie spomenuté údaje o zastúpení duchovnej a litur‐
gickej hudby v ponuke vydavateľstiev a ďalšie, ktoré sú súčasťou nášho projektu:

38

Rastislav Podpera

napr. podiel takejto hudby vo vysielaní Rádia Slovensko, Rádia Devín, Rádia Lu‐
men a na porovnanie aj vo vysielaní moravského Rádia Proglas.54

4.4. Stratifikácia hudby podľa jej funkcií
Kým ohľadom potreby intergrovania hudby do liturgie sa ukazuje všeobecná
názorová zhoda (dokonca aj zhoda o normatívnosti hudobnej liturgie), ohľadom
typov hudby používanej v bohoslužbe, spôsobov jej uplatňovania, zmyslu a účin‐
kov tejto hudby panuje predsa len určitá názorová diverzita. Možno ju čiastočne
vysvetliť azda nevyslovenými postulátmi, ktoré majú ľudia o úlohe hudby
v bohoslužbe. Aj keď tu zrejme neponúkame vyčerpávajúci zoznam funkcií,
nasledujúce kategórie sú jedným zo spôsobov, ako uvažovať o funkčných odliš‐
nostiach hudby prítomnej v bohoslužbe. Navyše tento základný rámec funkcií
budeme v budúcnosti napĺňať či rozširovať na základe výsledkov výskumu
medzi kňazmi a bohoslovcami.

Zaujímavosťou je výskyt niektorých skladieb chrámovej či dokonca liturgickej hudby v roz‐
hlasových „pesničkách na želanie“.
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Jednotlivé kategórie funkcií hudby nie sú nutne výlučné; nejeden hudobný
prvok plní v bohoslužbe dve i viac z uvedených funkcií súčasne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

duchovná funkcia,
estetická funkcia,
funkcia aktívnej účasti,
zjednocovacia funkcia,
komunikačná funkcia,
funkcia napomáhania textu,
funkcia kontrastu,
vyučovacia funkcia,
evanjelizačná funkcia,
funkcia navodenia atmosféry,
monumentalizačná funkcia,
emocionálna funkcia,
hedonistická funkcia,
pohybová funkcia,
dekoratívna funkcia,
identifikačná funkcia.

4.5. Stratifikácia hudby podľa jej prameňov
Je vecou kantora, zbormajstra, organistu alebo kňaza, aký sa dá priestor jedno‐
tlivým hudobným prameňom v omši. Závisí to od stupňa slávnosti daného dňa,
tradície a zvyklostí kostola, a v neposlednom rade od tvorivosti a schopnosti
toho, kto pripravuje hudobný scenár bohoslužby. Smernice o hudbe v liturgii
umožňujú využívať bohaté možnosti a kombinácie nižšie uvedených spevníkov
a príručiek. V bežnej liturgickej praxi vo všedných dňoch sa z týchto možností
využíva len malá časť (najmä Jednotný katolícky spevník a Liturgický spevník I,
II). Predkladáme tu zoznam titulov, ktoré sa používajú priamo v liturgii alebo
pri príprave jej hudobnej stránky. Sú zoradené abecedne, pri najpoužívanejších
sú uvedené aj podrobné doplňujúce údaje:
A svetlo večné nech im svieti. Liturgická príručka pre kantorov a organistov k pohreb‐
ným obradom. Spišská Kapitula, 1997.
Graduale Romanum. Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de tempore & de Sanc‐
tis. Primum Sancti Pii X iussu restitutum & editum, Pauli VI pontificis maximi cura
nunc recognitum, ad exemplar „ordinis cantus missae“ dispositum, & rhythmicis signis
a Solesmensibus monachis diligenter ornatum. Solesmis : Abbaye Saint‐Pierre de So‐
lesmes, 1979. 920 s. Nápevy, indexy spevov, index slávení. ISBN 2‐85274‐094‐X.
Graduale simplex. Editio typica altera. Vatikán : Typis Polyglottis Vaticanis, 1975.
516 s. Nápevy, index spevov, index žalmov, index kantík, index antifón.
Graduale triplex. Seu Graduale Romanum Pauli pp.VI cura recognitum & rhythmicis
signis a solesmensibus monachis ornatum. Neumis Laudunensibus (cod.239) et San‐
gallensibus (codicum San Gallensis 359 et Einsidlensis 121) nunc auctum. Solesmis :
Abbaye Saint‐Pierre de Solesmes, 1979. 920 s. Nápevy, indexy spevov, index slávení.
ISBN 2‐85274‐094‐X.
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Jednotný katolícky spevník. 3. vyd. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1996. 594 s. Zharmo‐
nizoval a nápevmi doplnil Mikuláš Schneider‐Trnavský. Zrevidované a opravené na
základe 62. vydania textového JKS. Nápevy, organové sprievody, register „Z biblio‐
grafie slovenských katolíckych piesní a spevníkov“, abecedný zoznam piesní JKS.
ISBN 80‐7162‐173‐0.
Kyriale Romanum. Kyriale e Graduali Sacrosanctae Romanae Ecclesiae desumptum.
Gerolitus Ammosaulicus edidit. Bonn : Tridentinische Messe, 2001.
www.musicasacra.com/pdf/kyriale.pdf [20060922]. 75 s.
Kyriale simplex. Typis Polyglottis Vaticanis, 1964.
Liber cantualis. Solesmis : Abbatia Sancti Petri de Solesmis, 1983.
Liber hymnarius. Solesmis : Abbatia Sancti Petri de Solesmis, 1983.
Liber usualis : Missae et officiis, ex editione Vaticana. Paris – Tornaci – Romae, 1956.
Liturgický spevník I : Základné pojmy liturgickej hudby, základné omšové spevy. Vatikán :
Typis Polyglottis Vaticanis pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1990. 182 s. Úradný
spevník rímskeho obradu v slovenčine. Melodické modely, nápevy, organové sprie‐
vody, normatívne a vysvetľujúce texty, prehľad symbolov notového zápisu, register
zhudobnených responz, register žalmov.
Liturgický spevník II : Medzispevy na nedele a sviatky. Bratislava : Ústav hudobnej vedy
SAV pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1999. 264 s. Nápevy, organové sprievody,
prehľad symbolov notového zápisu, register žalmov, register spoločných žalmov,
register spoločných nápevov aleluja a veršov pred evanjeliom, register responz, regis‐
ter alelujových veršov a veršov pred evanjeliom, register nápevov. ISBN 80‐968279‐0‐1.
Liturgický spevník II/b : Medzispevy na Adventné a Vianočné obdobie. Ed. Peter Franzen.
Bratislava : Slovenská liturgická komisia; Spišská Kapitula : Kňazský seminár bisku‐
pa Jána Vojtaššáka, 1995. 22 s. Nápevy, organové sprievody.
Liturgický spevník II/c : Medzispevy na Pôstne a Veľkonočné obdobie. Ed. Peter Franzen.
Bratislava : Slovenská liturgická komisia; Spišská Kapitula : Kňazský seminár bisku‐
pa Jána Vojtaššáka, 1996. 44 s. Nápevy, organové sprievody.
Liturgický spevník III : Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľku noc. 44 s. Bratislava
: Cantate pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1993. Nápevy, organové sprievody. ISBN
80‐900452‐7‐8.
Mariánska kytica. Loretánske litánie, Anjel Pána, obľúbené mariánske piesne, žalmy.
Ed. Peter Franzen. Levoča, 2005. 72 s. Nápevy, organové sprievody. ISBN 80‐968740‐7‐1.
Ordo cantus missae. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti oecumenici concilii Vati‐
cani II instauratum auctoritate Pauli pp. VI promulgatum. Editia typica altera. Libre‐
ria Editrice Vaticana, 1988. 244 s. Poriadok omšových spevov, nápevy, indexy spevov,
index slávení. ISBN 88‐209‐1547‐2.
Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1989. 110 s. Liturgic‐
ká príručka rímskeho obradu v slovenčine s použitím gregoriánskeho nápevu regens‐
burgskej vetvy. 3 zošity.
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Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár I/A na
nedele a sviatky. Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vati‐
kánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. 3. vyd. Trnava : Spolok
sv. Vojtecha, 2002, s. 447‐486. Melodické modely, nápevy, organové sprievody. ISBN
80‐7162‐376.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár I/B na
nedele a sviatky. Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vatikán‐
skym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Trnava : Spolok sv. Vojtecha,
2002, s. 421‐460. Melodické modely, nápevy, organové sprievody. ISBN 80‐7162‐410‐1.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár I/C na
nedele a sviatky. Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vati‐
kánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Trnava : Spolok sv. Vojte‐
cha, 2003, s. 433‐472. Melodické modely, nápevy, organové sprievody. ISBN 80‐7162‐
449‐7.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár II.
Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vatikánskym koncilom
a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2002. Melodické
modely, nápevy, organové sprievody.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár III.
Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vatikánskym koncilom
a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1998, s. 825‐860.
Melodické modely, nápevy, organové sprievody. ISBN 80‐7162‐246‐X.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár IV.
Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vatikánskym koncilom
a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2000, s. 825‐860.
Melodické modely, nápevy, organové sprievody. ISBN 80‐7162‐258‐3.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár V. na
rozličné príležitosti. Rímsky misál obnovený podľa smerníc stanovených Druhým vati‐
kánskym koncilom a vyhlásený autoritou pápeža Pavla VI. Trnava : Spolok sv. Vojte‐
cha, 1983, s. 841‐873. Melodické modely, nápevy, organové sprievody.
Spoločné žalmy a alelujové verše. Eds. Jozef Šátek – Vincent Malý. In: Lekcionár na
omše za účasti detí. Martin : Osveta pre Slovenskú liturgickú komisiu, 1992, s. 264‐323.
Melodické modely, nápevy, organové sprievody. ISBN 80‐217‐0458‐6.
Zhudobnená liturgia hodín. Ed. Cecília Magulová. Nápevy, organové sprievody, index
autorov, index antifón, index hymnov, index žalmov, index chválospevov. Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999. 228 s. ISBN 80‐7165‐228‐8.
Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky : so sprievodom pre organ. Eds. Amantius Akimjak
– Rastislav Adamko. Nápevy, organové sprievody, index antifón, index hymnov,
index žalmov, index chválospevov, index autorov. Spišská Kapitula, 1997. 204 s.
ISBN 80‐7142‐053‐0.

Okrem týchto príručiek sa v liturgii aj mimo nej používajú dve na Slovensku
vydané zbierky spevov z Taizé (1990, 2002) a zošit inštrumentálnych partov pre
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jednotlivé nástroje. Ďalšie hudobné pramene používané vo farnostiach budú
predmetom výskumu (súčasť dotazníka pre chrámových hudobníkov). Zatiaľ
s istotou možno konštatovať, že obľúbeným zdrojom notového materiálu je noto‐
vá príloha časopisu Adoramus Te, ktorú chrámoví organisti a vedúci zborov
označujú za veľmi užitočnú.
4.6. Stratifikácia hudby podľa jej interpretov
Interpretmi liturgickej hudby sú:








kňaz, biskup,
diakon,
žalmista,
kantor, predspevák,
zbor, schóla, sóloví speváci,
organista, iní chrámoví hudobníci, orchester,
celé zhromaždenie, ľud.

Základnými formami vokálnej interpretácie v liturgii sú:



súvislý spev jedného interpreta,
striedavý spev dvoch interpretov (výnimočne viacerých),
a) responzoriálny spôsob: ľud opakuje refrén vždy po niekoľkých ver‐
šoch spievaných sólistom príp. niekoľkými spevákmi,
b) litániový spôsob: na rozdiel od responzoriálneho ide o kratšie invo‐
kácie s krátkymi odpoveďami ľudu (napr. u litánií), alebo o bezpro‐
stredné opakovanie predspievaného (Kyrie),
c) antifonálny spôsob: striedajú sa dve (rovnocenné) skupiny; stará
forma chórového prednášania žalmov, dnes menej obvyklá,
V Liturgickom spevníku I sú niektoré nápevy Glória alebo Krédo pri‐
pravené tak, že majú označené pasáže, kde nespieva celé zhromaždenie,
ale iba zbor či schóla.

V súčasnej rímskej liturgii na Slovensku najčastejšie spieva celé zhromaždenie,
a to jednohlasne, so sprievodom organa. Sólový spev kňaza sa zásadne nespre‐
vádza na žiadnom hudobnom nástroji (hoci ojedinele sa vyskytne kostol, kde sa
tento úzus nedodržiava). Zbor je súčasťou zhromaždenia, preto mu prináleží
spievať všetky spevy určené pre ľud. Okrem toho spieva časti jemu vlastné, a to
buď striedavo s ľudom, alebo celkom sám – u klasických zboroch sú to zväčša
viachlasné kompozície staršej hudby, u mládežníckych a detských zborov jedno‐
až viachlasné piesne, obvykle s nástrojovým sprievodom.
Ak sú v liturgii litánie (napr. v obradoch Veľkonočnej vigílie), obyčajne sa spie‐
vajú a cappella. Vo Veľkonočnom trojdní sa v našich krajoch tradične nepoužíva
organ.
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4.7. Stratifikácia hudby podľa interpretačnej úrovne
Tento spôsob stratifikácie je problematický. Súčasná teológia upozorňuje, že na
dosiahnutie duchovného úžitku z bohoslužby nestačí samotné zachovanie litur‐
gických predpisov, ani kvalitné zabezpečenie rozličných prejavov vonkajšieho
charakteru (vrátane hudby a spevu). Nevyhnutný je vnútorný duchovný postoj55
a správne chápanie liturgického konania a znakov. Bez tohto rozmeru sa v očaká‐
vaní pasívneho účastníka liturgie vyskytuje prvok, ktorý tam nepatrí: na hudbu
sa pozerá ako na koncert a na liturgiu ako na divadlo. Úmyselne začíname našu
stať o úrovni hudobnej interpretácie touto poznámkou, aby sme si uvedomili, že
hudba v liturgii nie je samoúčelná alebo autonómna. Má mnohé špecifiká, a to
z pohľadu tvorby, interpretácie i recepcie.56 Pri jej posudzovaní nemožno apliko‐
vať v plnom rozsahu kritériá, ktoré platia pre koncertné umenie.
Liturgická hudba síce ostáva doménou amatérskych hudobníkov. Vďaka osob‐
nej zaangažovanosti mnohých vynikajúcich osobností s vysokoškolským či stredo‐
školským hudobným vzdelaním patria síce aktivity na pôde niektorých chrámov
k špičke vo svojej oblasti, avšak stovky, možno tisícky bohoslužieb denne sú
podujatiami bez väčších umeleckých nárokov či očakávaní. Ich hudobná pro‐
dukcia má priemernú alebo aj podpriemernú úroveň, obvykle v dôsledku absen‐
cie kvality minimálne v jednej z troch rovín – dramaturgickej, interpretačnej
a recepčnej:
1) V rovine dramaturgickej, ak hudobný scenár bohoslužby zostavujú osoby
nedostatočne oboznámené so štruktúrou a duchom liturgie, jej jednotlivými
prvkami, so spiritualitou liturgického roka či konkrétneho slávenia. Hudba tu
často podlieha náhodnému výberu, alebo je v područí lacného vkusu (v niekto‐
rých chrámoch sa s obľubou používajú nápevy vytvorené nadšenými amatérmi,
často tradované z obdobia pokoncilovej prvej vlny tvorby v 70. rokoch, ktoré sa
z dôvodu slabej kompozičnej invencie alebo banálneho hudobného stvárnenia
pochopiteľne nedostali do oficiálnych cirkevných spevníkov).
2) V rovine interpretačnej, ak pozíciu interpreta zastávajú amatérski hudobníci,
ktorí nedostatočne ovládajú hru na nástroji či základy vokálnej interpretácie
a v mnohých prípadoch sa prejavujú svojskými spôsobmi interpretácie. Najčas‐
tejšie ide o problém organistu a kantora, ale aj kňaza (celebranta) či zboru. Také
hudobné prejavy spôsobujú u ostatných účastníkov vznik rozličných negatív‐
nych väzieb, ktoré naštrbujú duchovný úžitok z bohoslužby.

CABAN, Peter: Koncilová participatio actuosa v súčasnej liturgii. In: Teologické texty, 2005,
č. 1. ISSN 0862‐6944.
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PODPERA, Rastislav: Quo vadis musica : Premeny sociálnych funkcií hudby. Bratislava : Veda,
2006, s. 31. ISBN 80‐224‐0901‐4.
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3) V rovine recepčnej, ktorá spája dramaturgickú a interpretačnú rovinu. Ak
hudobné vedomie a vkus účastníkov liturgie sú poznačené desaťročia trvajúcou
absenciou recepcie hodnotnej hudby, navyše v správnej interpretácii organistu,
od spevu zhromaždeného ľudu nemožno očakávať nič uspokojujúce. Hudobná
skúsenosť sa nerozvinie smerom k poznaniu bohatého dedičstva foriem boho‐
služobnej hudby a hudobný vkus k schopnosti odlíšiť umenie od braku. Zlú
službu tu môže urobiť nevyhovujúci kantor. Jeho úlohou je totiž začínať a správ‐
ne udržiavať spev ľudu, čo by v prípade jeho sólistických nedostatkov (obvykle
ešte amplifikovaných cez reproduktory) znamenalo vznik rôznych vokálnych
deviácií pri spoločnom speve.
Ak sme v úvode tejto state hovorili o osobnej vnútornej religiozite, pri analýze
interpretačnej úrovne hudby v liturgii nutne vystupuje do popredia ďalší faktor
– tzv. prirodzená muzikalita resp. hudobné vzdelanie. Pri sledovaní kvality
hudobných prejavov je určujúci. Dotýka sa všetkých účastníkov liturgie, naprieč
celým spektrom vekových vrstiev a liturgických služieb (úloh, funkcií, rolí).
Nemožno teda zjednodušovať, že by sa – obrazne vyjadrené – v smere od oltára
k chóru priamo úmerne zvyšovalo hudobné vzdelanie. Absolventi vysokých
škôl hudobného zamerania sú nielen medzi chrámovými hudobníkmi alebo spe‐
vákmi, ale v menšom pomere aj medzi celebrujúcimi kňazmi, a samozrejme
medzi ostatnými zhromaždenými. To isté platí pre absolventov konzervatórií,
ZUŠ resp. ĽŠU, samoukov i ľudí bez hudobného vzdelania; pri bohoslužbe sa
vyskytujú vo všetkých roliach – kňaz, diakon, žalmista, kantor, zbormajster, člen
zboru alebo schóly, organista, bežný účastník liturgie. Predpokladáme, že inter‐
pretačná úroveň chrámových organistov, kantorov a žalmistov sa v ostatnom
desaťročí zásluhou školení a kurzov zlepšila.57
Prežívanie a konanie osôb rozličnej úrovne muzikality a zároveň vykonávajú‐
cich rozličnú liturgickú službu pri jednej konkrétnej bohoslužbe prináša zaují‐
mavé situácie. Zo stretu odlišných hudobných vkusov, myslenia a predstáv môže
vyplynúť vzájomné pozitívne obohacovanie sa, ale aj indiferentné tolerovanie sa,
i negatívne napätia, ktoré spoločenstvu škodia. Cez hudobné prejavy sa takto
posúvame k tzv. ľudskému faktoru, ktorý už nie je predmetom tejto štúdie.
Záver
Bádanie v hudby v súčasnej liturgii na Slovensku budeme orientovať v prvom
rade smerom k skorému spracovaniu zozbieraných terénnych výskumných dát.
Tieto poskytnú širokú poznatkovú bázu, s ktorou sa bude dať ďalej pracovať.
Ich výpovedná hodnota je natoľko rozsiahla, že môže viesť ku kvalitatívnemu
O výsledkoch prieskumu z 90. rokov pozri: PODPERA, Rastislav: Liturgická hudba v sociálnom
prostredí katolíckej omše. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2002, s. 43 a nasl. ISBN 80‐
968279‐5‐2. O hudobnom vzdelaní kňazov pozri tamtiež, s. 20 a nasl.
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i kvantitatívnemu spôsobu spracovania. V závere uvádzame aktuálne výskum‐
né úlohy, ktoré sú v štádiu riešenia.
Pripravujeme vyhodnotenie rozsiahleho prieskumu formou dotazníka pre chrá‐
mových hudobníkov, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s hudobnou komisiou
Bratislavsko‐trnavskej arcidiecézy (2005 – 2006) a pokrýva všetky kostoly na jej
území (vyše 500). Prieskum, ktorý bol realizovaný aj za pomoci cirkevných auto‐
rít, zisťuje repertoárovú, znalostnú, kompetenčnú, personálnu, ale aj hodnotovú
a postojovú situáciu v oblasti liturgickohudobnej praxe. Výskum dopĺňame
o menšiu vzorku z východného Slovenska. Bude zaujímavé vrátiť sa k výsledkom
celoslovenského dotazníkového prieskumu z rokov 1992 – 1994 a porovnať s ním
napríklad dnešné údaje o hudobnom vzdelaní vedúcich chrámových zborov
a organistov. Zrejme to bude viesť k určitým vývojovým konzekvenciám.
V Bratislavsko‐trnavskej arcidiecéze a bratislavskom dekanáte realizujeme zber
dát formou pološtruktúrovaných rozhovorov s kňazmi a bohoslovcami, ktoré podro‐
bíme kvalitatívnej analýze. Tematické okruhy pre rozhovory sú: a) osobný vzťah
k hudbe, b) situácia vo farnosti z hľadiska hudby, c) vývoj liturgickej hudby na
Slovensku, d) úlohy hudby v liturgii, e) priestor pre hudbu v liturgii, f) žánre
hudby v liturgii, g) tradícia a modernosť v liturgickej hudbe, h) amaterizmus
a profesionalizmus chrámových hudobníkov.
Od roku 2005 robíme priebežne aj terénnu zvukovú dokumentáciu hudby počas
liturgie. Naším zámerom je zachytiť typické, osobité a z rôznych pohľadov
významné prejavy najmä ľudového spevu v liturgii, jeho špecifiká v oblasti
repertoáru, spôsobov použitia i samotnej vokálnej interpretácie. Záznamy z vybra‐
ných lokalít vidieka a miest budú podrobené štýlovej, axiologickej a kompa‐
ratívnej analýze a povedú k reflexii z kvalitatívneho pohľadu. Počet nahrávok
a výber lokalít preto nie je pod tlakom štatistickej reprezentatívnosti vzorky.
Osobitnou skupinou sú všetky slovenské katedrály, u ktorých máme zazname‐
nanú stopercentnú vzorku. Táto časť výskumu by mala tiež poslúžiť na spozna‐
nie determinantov vyspelosti, stagnácie či rozvoja pestovania liturgickej hudby
a poskytnúť ilustratívne detaily, ktoré doplnia doterajšiu teoretickú koncepciu
rozporu normatívneho modelu a praxe. Počítame s ukážami na CD.
Plánujeme rozpracovať schému presahov liturgickej hudby do mimoliturgického
prostredia. Dáta ohľadom podielu duchovnej hudby v ponuke slovenských hudob‐
ných vydavateľstiev sú už zozbierané a poslúžia na zistenie, aké percento z cel‐
kového sortimentu zvukových nosičov či hudobnín predstavuje duchovná resp.
liturgická hudba, a o aké diela ide.
Taktiež nás čaká prehĺbenie tu predloženej stratifikácie prejavov hudby v súčasnej
liturgii: vysvetlenie jednotlivých pomenovaných rovín, zaradenie ich hudobných
prejavov do širších súvislostí hudobného života a interakcií so žánrami hudby
v iných funkciách, a doloženie konkrétnymi príkladmi.
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