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FORMY WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI LITURGICZNEJ 
NA SŁOWACJI

Repertuar śpiewów liturgicznych funkcjonujących na Słowacji w mszalnej li-
turgii Kościoła Katolickiego jest organizmem złożonym i ciągle się kształtującym. 
Przedstawiąjąc go wykorzystamy klasyczny podział na Ordinarium i  Proprium 
missae.

. Ordinarium missae

Po Soborze Watykańskim II na Słowacji – podobnie jak w innych krajach eu-
ropejskich – starano się jak najprędzej wprowadzić liturgię w języku narodowym. 
Chociaż liturgiści stosunkowo szybko przetłumaczyli potrzebne teksty formula-
rzy mszalnych, w  dziedzinie muzyki liturgicznej zabrakło tego typu starań lub 
jeśli one były, to tylko prowizoryczne. Przejawiło się to w  chęci bezkrytyczne-
go i  wyłącznego wykorzystywania tradycyjnego przedsoborowego repertuaru 
pieśniowego, którym zastępowano wszystkie śpiewy liturgiczne. W  praktyce to 
oznaczało, że tzw. pieśń mszalna (Przykł. 1.) ze zwrotkami na poszczególne części 
Ordinarium i Proprium brzmiała praktycznie podczas całej liturgii eucharystycz-
nej. W ten sposób całe bogactwo nie tylko oryginalnych tekstów liturgicznych, ale 
również form muzycznych zostało zaprzepaszczone. 
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Przykł. 1. Pieśń mszalna JKS, n. 248

Przez pewien czas Stolica Apostolska tolerowała tego typu rozwiązanie, jednak 
ustanowiła termin, do którego należało stworzyć odpowiednie śpiewy z zatwier-
dzonym tłumaczeniem tekstu liturgicznego Ordinarium missae. W 1980 roku Sło-
wacka Komisja Liturgiczna poleciła to zadanie fachowcom z dziedzin kompozycji 
i  teorii muzyki. Ci nawiązali współpracę z  teologami, liturgistami, lingwistami 
i poetami. Chodziło o prace tajne, nie organizowane instytucjonalnie, ponieważ 
ofi cjalne prace wymagałyby pozwolenia władz komunistycznych, na co nie można 
było liczyć. Rękopis śpiewnika był gotowy już w 1984 roku, lecz jego publikowanie 
nie było dozwolone. Śpiewnik pt. Liturgický spevník I dotarł do muzyków kościel-
nych w 1987. Ofi cjalnej publikacji śpiewnik doczekał się dopiero w po przewrocie 
w 1990 roku za granicą – w Drukarni Watykańskiej. 
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Śpiewnik zawiera śpiewy Ordinarium missae w języku słowackim i łacińskim, 
dialogi i aklamacje celebransa i ludu, schematy melodyczne do kantylacji lekcji, 
Ewangelii, wezwań w modlitwie wiernych oraz wzorcowe melodie do psalmu re-
sponsoryjnego, które są tutaj tylko jako pewnego rodzaju dodatek. Wśród melodii 
do tekstów Ordinarium missae znajdują się dzieła znaczących kompozytorów sło-
wackich, takich jak Eugen Suchoň (1908-1993), Jozef Kresánek (1913-1986), Juraj 
Hatrík (1941), jak również organistów, księży, sióstr zakonnych żyjących w kraju 
i za granicą. Była to praca anonimowa i bezinteresowna1.

W  języku słowackim znajdziemy tutaj pokaźną liczbę śpiewów: 25 melodii 
Kyrie, 16 Gloria, 3 Credo, 16 Sanctus, 6 Pater noster oraz 20 Agnus Dei. Niektóre 
z  nich są przeznaczone na konkretny okres liturgiczny, co jest typowe dla sło-
wackiej tradycji, która w tym punkcie nie jest do końca zgodna z tradycją liturgii 
rzymskiej, gdzie okresowo są kształtowane raczej śpiewy Proprium missae. 

Z łacińskich śpiewów stałych części mszalnych się w LS I znalazły 4 melodie 
Kyrie, 3 Pater noster, po 2 melodie Gloria, Sanctus oraz Agnus Dei2, jedna melodia 
Credo (III). Oprócz tego zamieszczone są tutaj również harmonizacje dialogów 
i aklamacji w języku łacińskim. 

W poniższej tabeli (Tab. 1.) przedstawione zostało porównanie ilości śpiewów 
Ordinarium missae w polskim Śpiewniku Liturgicznym i w słowackim śpiewniku pt. 
Liturgický spevník I. Obydwa były opublikowane na początku lat 90-tych XX wieku.

Tab. 1. Porównanie ilości śpiewów Ordinarium missae w ŚL a LS

Śpiewnik Liturgiczny
1991

Liturgický spevník I
1990

Język
łac.

Język
polski Razem Język

łac.
Język
słow. Razem

Kyrie 4 5 9 4 25 29

Gloria 1 6 7 2 16 18

Credo 1 1 2 1 3 43

Sanctus 2 6 8 2 16 18

Pater n. 1 2 3 3 6 9

Agnus 2 2 4 2 20 22

1  Por. Slovenská liturgická komisia: Zápisnica zo zasadania Hudobnej sekcie SLK zo dňa 20. 01. 
1998, Bratislava 1998.

2  Chodzi o dwie kompletne msze gregoriańskie – De angelis i Missa mundi oraz wybrane części 
z mszy Lux et origo.

3 Do tego należy zaliczyć również dwie melodie do Apostolskiego wyznania wiary, które też moż-
na zastosować w liturgii na Słowacji.
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Redaktor śpiewnika wykluczył z niego adaptacje melodii znanych pieśni reli-
gijnych do tekstów Ordinarium missae. Ta praktyka była powszechna w okresie 
posoborowym, kiedy to brakowało melodii dla nowych tekstów w języku narodo-
wym. Liczni organiści, kapłani, zakonnicy i zakonnice adaptowali znane melodie 
pieśni religijnych do prozodycznych tekstów stałych części mszalnych. Te bardziej 
czy mniej udane kontrafaktury spełniły swoje historyczne zadanie w  pierwszej 
fazie posoborowej odnowy liturgicznej, natomiast nie ma dla niech miejsca we 
współczesnej fazie rozwoju.

W  śpiewniku nie znajdziemy także parafrazy liturgicznych tekstów Ordina-
rium missae w pieśniowej formie muzycznej, które są powszechnie wykorzysty-
wane np. w krajach niemieckojęzycznych. Tego typu parafrazy na Słowacji mamy 
– w przedpoborowym JKS – jako poszczególne zwrotki w ramach pieśni mszal-
nych, natomiast większość z nich nie spełnia podstawowych kryteriów dotyczą-
cych treści tekstu oraz nie otrzymały one aprobaty ze strony władz kościelnych.

Od strony formalnej poszczególne śpiewy odpowiadają im powierzonej funk-
cji w liturgii. Znajdziemy tutaj formę litanii w większości śpiewów Kyrie i Agnus 
Dei (Przykł. 2., Przykł. 3., Przykł. 4., Przykł. 5.).

Przykł. 2. LS I, n. 644: Kyrie – dialog między kantorem i wspólnotą
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Przykł. 3. LS I, n. 662: Kyrie – z udziałem chóru (wpływ melodyki liturgii wschodniej)

Przykł. 4. LS I, n. 656: Agnus – adaptacja melodii gregoriańskiej

Przykł. 5. LS I, n. 703: Agnus – okres Wielkanocny – z inwencji własnej kompozytora
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W  niektórych śpiewach Gloria spotykamy dawną formę hymnu z  prozodią 
psalmodyczną. (Przykł. 6.)

Przykł. 6. LS I, n. 654: Gloria – adaptacja melodii gregoriańskiej

Śpiewy w języku słowackim odznaczają się melodyką deklamacyjną. Juraj Le-
xmann – redaktor śpiewnika – po długoletnich badaniach norm języka słowac-
kiego stworzył model melodyki deklamacyjnej, która respektuje typową dla tego 
języka akcentację na pierwszej sylabie słowa oraz naprzemienne występowanie 
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krótkich i długich sylab w prozodycznych liturgicznych tekstach, takich jak stałe 
części mszalne. Wynikiem tego są śpiewy z rytmiką swobodną, która nawiązuje 
do watykańskiej edycji chorału gregoriańskiego Solesmeńczyków. Poszczególne 
struktury melodyczno-rytmiczne wywodzą się z budowy tekstu respektując jego 
formalny podział na zdania, frazy i odcinki. Z początku tak pojęte śpiewy spo-
tkały się z krytyką i dezaprobatą ze strony organistów i duszpasterzy starszej ge-
neracji. Natomiast po kilku latach można konstatować, że śpiewy te lud przyjął 
i utożsamił się z nimi, przyjął je za swoje. Problem rytmicznego zapisu melodii 
deklamacyjnego typu jest jeszcze dla niektórych muzyków otwarty i nie do końca 
rozstrzygnięty, natomiast należy stwierdzić, że w LS I podano pewną propozycję, 
która jest aktualna i pod wieloma względami optymalna.

Redaktor śpiewnika przyjął koncepcję partytury dla organisty ze stosunkowo 
łatwą, lecz oryginalną harmonią, która odznacza się wpływami muzyki współcze-
snej. Podkreślić należy starania redaktora o to, ażeby typ harmoniki odpowiadał 
charakterowi melodyki.

W  śpiewniku znajdują się utwory znaczących twórców zagranicznych, którzy 
pracowali na zamówienie. Między nimi jest również wybitna postać muzyki litur-
gicznej na Morawach – Jozef Olejník, którego kompozycje oznaczają się oryginalną 
syntezą założeń śpiewów gregoriańskich i elementów muzyki ludowej (Przykł. 7.).
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Przykł. 7. LS I, n. 728: Gloria – z inwencji własnej kompozytora (Jozef Olejník)

Większość śpiewów Gloria posiada jednak formę przekomponowaną, która 
jest pod mocnym wpływem formy pieśniowej (Przykł. 8.).
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Przykł. 8. LS I, n. 702: Gloria – okres Wielkanocny, zapis metryczny (Juraj Záhumenský), 
możliwość śpiewu naprzemiennego.
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Naprzemienny śpiew scholi i  zgromadzenia wykorzystany został również 
w melodiach do Credo (Przykł. 9., Przykł. 10.). Na Słowacji w  liturgii euchary-
stycznej można używać zarówno tekstu Credo Nicejsko-konstantynopolskiego jak 
też apostolskiego. 
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Przykł. 9. LS I, n. 611: Credo – z inwencji własnej kompozytora (Eugen Suchoň)
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Przykł. 10. LS I, n. 613: Credo – z inwencji własnej kompozytora (Juraj Lexmann)
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Sanctus ma najczęściej formę aklamacji. Niekiedy w melodyce poszczególnych 
utworów pojawiają się elementy rodzimych tradycji muzycznych oraz melodyki 
słowackiej pieśni ludowej (Przykł. 11.). Nie chodzi tutaj o proste cytaty lub styli-
zację pieśni ludowych. Jest to raczej typowy język muzyczny i mentalność, które 
znalazły swoje odbicie w ukształtowaniu kantyleny oraz w poszczególnych formu-
łach melodycznych.

Przykł. 11. LS I, n. 757: Sanctus Podhalskie (Petr Eben)

W stosukowo dużej ilości śpiewów pojawiają się wpływy estetyki chorału grego-
riańskiego. Dotyczy to głównie melodii inspirowanych konkretnymi wzorcami me-
lodycznymi pochodzącymi z najstarszych rękopisów liturgiczno-muzycznych z na-
szych terenów4. Nie chodzi tutaj o proste kontrafaktury lub adaptacje. Są to raczej 
nowe kompozycje, wywodzące się z krótkiego motywu melodycznego, respektujące 
prozodię języka słowackiego i mentalność muzyczną Słowaków (Przykł. 12.).

Przykł. 12. LS I, n. 626: Sanctus VI – Bratysławskie (Bratysławski Mszał Notowany 1341)

4  Missale notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio, J. S z e n d r e i, R. R y b a r i č (red.), Musi-
calia Danubiana 1, Budapest 1982.



206

W  niektórych śpiewach widoczny jest wpływ formy pieśniowej albo tzw. 
otwartej formy, która wykorzystuje refren zgromadzenia i wersety chóru lub scho-
li. To dotyczy głównie śpiewów przeznaczonych na msze dla specjalnych grup 
– z udziałem dzieci oraz dla młodzieży (Przykł. 13., Przykł. 14.). Większość śpie-
wów została przeznaczona dla zgromadzenia wiernych. Tylko w kilku z nich prze-
widywany jest udział chóru, dla którego dopisano są specjalne partie.

Przykł. 13. LS I, n. 741: Kyrie – Jubilate Deo dla mszy z udziałem młodzieży

Przykł. 14. LS I, n. 749: Gloria – dla mszy z udziałem dzieci
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Na Słowacji istnieje siedem melodii Modlitwy Pańskiej. Najbardziej znana jest 
melodia znajdująca się w mszale. Chodzi o adaptację uroczystej melodii grego-
riańskiej Pater noster. W śpiewniku natomiast znajduje się kolejnych sześć me-
lodii. Trzy z nich to adaptacje melodii gregoriańskich z mszału rzymskiego MR 
1970 (melodia gregoriańska – tonus simplex, melodia mozarabska oraz adaptacja 
melodii Te Deum laudamus – tonus antiquus).

Struktura tych melodii wzoruje się na psalmodii. Posiada jakby poprzednik 
i następnik, ale z dwoma tenorami, czym przypomina prefację (Przykł. 15.). 

Przykł. 15. Pater noster – tonus simplex

Gregoriańkie inspiracje znajdujemy również w  melodii tzw. Bratysławskiej. 
Jest to kompozycja zbudowana na motywie czołowym5 melodii gregoriańskiej 
hymnu Gloria, znajdującej się w Missale Notatum Strigoniense z 1341 r.6 Melodia 
ta nie posiada struktury psalmodycznej, jak to było w  poprzednich melodiach 
gregoriańskich.

Kolejne dwie melodie Modlitwy Pańskiej zawarte w śpiewniku są adaptacjami 
melodii z innych niż gregoriańskich źródeł. Jedna z nich nosi tytuł Modlitba Pána 
– nápev VI, vyšehradský.7 Melodia ta została przejęta ze śpiewnika Cantus Catholi-
ci8, ale znajdowała się już w średniowiecznym Rękopisie Wyszehradzkim9. 

Jako melodię numer V  do słów Modlitwy Pańskiej oznaczono w  LS I  1990 
adaptację wzoru pochodzącego z liturgii grekokatolickiej. W notatce obok nazwy 

5  J. L e x m a n n, Liturgický spevník pre tretie tisícročie, Bratislava 2000, s. 63.
6   Missale Notatum Strigoniense, S z e n d r e i, R y b a r i č, s. 600. Mszału tego nie uwzględnił 

w swoich badaniach D. B o s s e, Untersuchung einstimmiger mittelalterlicher Melodien zum „Gloria 
in excelsis Deo“, Regensburg 1955.

7  LS I 1990, s. 76, n. 638.
8  Melodia pieśni: Rozmyšlejmež dnes my verný Krestiane, w: Cantus Catholici, II wyd. 1700, 

s. 73.
9  L e x m a n n, Liturgický spevník pre tretie tisícročie, s. 63.
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melodii Modlitba Pána – nápev V, prešovský podano jeszcze nazwę wzoru – podľa: 
Otče náš na tretij hlas stichiry, samopodobnyj, z liturgie prešovskej eparchie10. Ada-
ptator twierdzi, że ta melodia w porównaniu z melodiami gregoriańskimi ma bar-
dziej „przejmujący i żarliwy” charakter11. (Przykł. 16.)

Przykł. 16. Struktura melodii LS I, n. 637 (Ojcze nasz, melodia Preszowska)

Kompozycja ta zbudowana została z trzech motywów melodycznych. Pierwszy – 
a – o rysunku melodycznym descendentalnym, drugi – b – oraz trzeci – c – z rysun-
kiem melodycznym łukowym. Motywy te w zasadzie stworzone są z jednego sche-
matu melodycznego, który podnosi się najpierw o tercję małą, później o sekundę 
wielką12. Zestawione obok siebie motywy te stwarzają pewną gradację. (Przykł. 17.)

Przykł. 17. Motywy podstawowe melodii Preszowskiej

10  LS I 1990, s. 75, n. 637. Publikacja omawiająca LS I podaje trochę odmienną informację: „...na 
druhý hlas stichiry, samopodobnyj,...“, L e x m a n n, Spevník pre tretie tisícročie, s. 63. 

11  Slovenská liturgická komisia, Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe, Bratislava 1999, s. 
39.

12  Dla przejrzystości oznaczamy je różnymi literami, a nie a, a1, a2.
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Dźwiękiem recytacyjnym w pierwszych dwóch motywach jest mi, natomiast 
w trzecim tuba podnosi się na dźwięk fa. Finalis w kadencji końcowej jest dźwięk 
do. Chodzi więc o klasyczną durową tonację13. 

. Proprium missae

Śpiewy zmienne zamieszczone są w dwóch nowych śpiewnikach pt. Liturgický 
spevník II (LS II) oraz Liturgický spevník III (LS III). Natomiast śpiewy procesyjne 
są w trakcie przygotowania.

. Liturgický spevník II
Muzycy kościelni na Słowacji posiadają oddzielny śpiewnik z repertuarem śpie-

wów międzylekcyjnych na wszystkie niedziele i uroczystości w roku liturgicznym 
(Przykł. 18., Przykł. 19., Przykł. 20.). Liturgický spevník II pojawił się w 1990 roku 
nieofi cjalnie, natomiast ofi cjalnej publikacji z pewnymi poprawkami doczekał się 
w 2000 roku.14 Jest on bardzo ważną pomocą dla psałterzystów i akompaniującym 
im do śpiewu organistów, którzy już nie muszą poświęcać czasu na szukanie me-
lodii do tekstów psalmów responsoryjnych i adaptować je samodzielnie, często 
niekompetentnie do danego tekstu. Jest również przeznaczony dla kantorów, któ-
rzy w nim znajdą melodie i teksty do śpiewu przed Ewangelią.

Typowe dla tego śpiewnika są liczne melodie własne do refrenów psalmowych, 
które są na Słowacji bardzo zróżnicowane co do liczby sylab. Można tam znaleźć 
refreny od 6 do 38 sylab, przy czym niektóre treściowo identyczne zdania mają 
różną formę. Jest to efekt nieprzemyślanych działań tłumaczy tekstów liturgicz-
nych z lekcjonarza. Wbrew tym trudnościom autorom muzyki w większości wy-
padków udało się stworzyć oryginalne melodie, które lud przyjął kojarząc od razu 
tekst, gdy słyszy melodię. Mankamentem niektórych melodii refrenów jest fakt, 
że są identyczne z melodią wersetów psalmu, inne z kolei są bardzo schematyczne 
i nie oddają atmosfery tekstu.

W śpiewniku znajduje się ponad 30 oryginalnych nowych melodii dla werse-
tów psalmowych, pochodzących od słowackich i zagranicznych (Joseph Geline-
au), głównie czeskich autorów (Petr Eden, Bohuslav Korejs, Josef Olejník). Liczne 
z nich są niepowtarzalne, świetnie spełniające medytacyjną funkcję psalmu re-
sponsoryjnego. 

13  W LS I melodia została zanotowana w tonacji Es-dur. Chodziło zapewne o to, żeby celebrans 
kontynuował na dźwięku o stosownej wysokości (initium embolizmu es-f, dźwięk recytatywny es).

14  Liturgický spevník II. Medzispevy na nedele a sviatky (LS II),  J. L e x m a n n (red.), Bratislava 
2000.
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Przykł. 18. LS II, Psalm responsoryjny na XXXI niedzielę B; z inwencji własnej kompo-
zytora (Peret Eben)

Przykł. 19. LS II, Psalm responsoryjny na uroczystość Najśw. Serca Jezusowego, rok B; 
z inwencji własnej kompozytora (Juraj Lexmann) 

Oprócz tych melodii w  śpiewniku wykorzystane są licznie również proste 
gregoriańskie melodie psalmowe, przejęte z Liturgii Godzin (Przykł. 20., Przykł. 
21.). 
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Przykł. 20. LS II: Psalm responsoryjny na XXVI niedzielę w roku A, refren z inwencji 
własnej kompozytora, melodia do wersetów psalmu – greg. I tonus

Przykł. 21. LS II: Psalm resonsoryjny na II niedzielę wielkanocną w roku B; refren z in-
wencji własnej kompozytora, melodia do wersetów psalmu – greg. VI tonus
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Tę sprawę – moim zdaniem – należy w przyszłości poddać gruntownej refl ek-
sji. W pierwszej fazie wprowadzania śpiewu psalmu, co było owocem posoborowej 
odnowy liturgii, to było jedno z lepszych skutecznych rozwiązań, natomiast dziś 
należy zwracać więcej uwagi na medytacyjną funkcję tego śpiewu, z czego wyni-
ka postulat większego bogactwa melodycznego solowej partii psałterzysty. Proste 
gregoriańskie melodie psalmowe znakomicie pełnią powierzoną im funkcję w ra-
mach Liturgii Godzin, natomiast niedomagają w miejscu psalmu responsoryjne-
go. Założenie przy kompozycji melodii do psalmu responsoryjnego powinno być, 
moim zdaniem, następujące: prosta do powtórzenia przez zgromadzenie a zara-
zem oryginalna i  trafna melodia do refrenu oraz pod względem melodycznym 
bogatsze, względnie przekomponowane melodie do wersetów dla solisty – psałte-
rzysty, które potrafi łyby stworzyć odpowiednią czasową i emocjonalną przestrzeń 
do medytacji nad głoszonym słowem Bożym.

Ponieważ w praktyce liturgicznej śpiewnik przyjęto bardzo pozytywnie, po-
wstała inicjatywa wypracowania podobnych śpiewników na dni powszednie 
w poszczególnych okresach liturgicznych. Te śpiewniki mają charakter dodatku 
do LS II, ponieważ posiadają tylko te psalmy, których nie ma w LS II. W ten spo-
sób w 1995 roku postał śpiewnik z psalmami na dni powszednie w okresie Ad-
wentu i Bożego Narodzenia15 oraz na ferie w Wielkim Poście i w okresie Wielka 
nocnym16. Podobne prace przebiegają nad psalmami ferii w okresie zwykłym.

Wspomniane dodatki do LS II. podążają w tym samym kierunku jak poprzed-
nik z tymi samymi problemami – ta sama melodia dla refrenu i wersetów, częste 
korzystanie z prostej gregoriańskiej psalmodii oraz często zbyt prosta i schema-
tyczna melodia dla solisty. Dodatki te powstały oddolnie, z inicjatywy jednostek 
– organistów, co ma swoje odbicie w jakości i akceptacji tych prac przez słowackie 
autorytety w dziedzinie muzyki liturgicznej. Szkoda, że nie ma większej współ-
pracy między zainteresowanymi.

.. Liturgický spevník III
Śpiewnik ten zawiera śpiewy obrzędów Środy Popielcowej i Wielkiego Tygo-

dnia z Niedzielą Wielkanocną włącznie. Redaktorem i twórcą większości śpiewów 
jest Juraj Lexmann, dzięki czemu posiada ten śpiewnik taki sam język muzyczny 
jak dwa poprzednie. Publikowano go w 1993 roku17.

Chodzi o kompleksowe opracowanie śpiewów najważniejszych świąt roku ko-
ścielnego, w którym po raz pierwszy pojawiły się również śpiewy procesyjne. Jest 

15  Liturgický spevník II/b,  Medzispevy na adventné obdobie, liturgická príručka, P. F r a n z e n, A. 
A k i m j a k, R. A d a m k o (red.), Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1995.

16  Liturgický spevník II/c, Medzispevy na pôstne a  veľkonočné obdobie, liturgická príručka, P. 
F r a n z e n, A. A k i m j a k, R. A d a m k o (red.), Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 1996.

17  Liturgický spevník III. Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc, J. L e x m a n n i in., 
Bratislava 1993.



213

to pewnego rodzaju eksperyment polegający na wykorzystaniu tłumaczeń anty-
fon mszalnych z Mszału Rzymskiego. 

Tutaj po raz pierwszy pojawiły się tzw. formy otwarte w kształcie antyfony, ale 
bez wersetów z psalmu. Wprawdzie Ordo Cantus Missae uwzględnia taką możli-
wość18, jednak w praktyce liturgicznej nie wystarcza raz czy dwa razy zaśpiewać 
stosunkowo krótką antyfonę. Zaletę form otwartych, która polega na możliwo-
ści dowolnego wydłużanie lub skracania śpiewu, tutaj niestety nie wykorzystano 
(Przykł. 22., Przykł. 23.).

Przykł. 22. LS III: Introit na Niedzielę Wielkanocną (Juraj Lexmann)  

18  Ordo Cantus Missae 1987, n. 1.
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Przykł. 23. LS III: Introit na Niedzielę Palmową (Juraj Lexmann) 

Oprócz antyfon w śpiewniku znajdziemy pieśni oraz sekwencje (Przykł. 24., 
Przykł. 25.). Różnica pomiędzy tymi dwiema formami tutaj została uszanowana. 
Wynika to może też z faktu, że do tekstu sekwencji wielkanocnej wykorzystano 
melodię gregoriańską.

Przykł. 24. LS III: Pieśń Pán Ježiš na procesję w Niedzielę Palmową 
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Przykł. 25. LS III: Adaptacja sekwencji Victimae paschali laudes

Ciekawa jest próba adaptacji melodii gregoriańskiej Improperiów (Przykł. 26.). 

Przykł. 26. LS III: Prvý Pánov žalospev. Adaptacja melodii chorału medycejskiego
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.. Prace nad piewami procesyjnymi
Na Słowacji jak do tej pory nie ma posoborowego śpiewnika zawierającego 

procesyjne śpiewy. Jako introit, off ertorium i communio do dnia dzisiejszego uży-
wane są tradycyjne pieśni kościelne znajdujące się w przedsoborowym kancjonale 
JKS z 1937 roku. 

W 1998 roku Konferencja Episkopatu Słowacji podjęła uchwałę o rozpoczęciu 
prac nad śpiewnikiem zawierającym brakujące śpiewy procesyjne. Samą twór-
czość muzyczną poprzedziły badania teoretyczne, które opublikowano w  kilku 
pracach, z których należy wymienić publikacje J. Lexmanna19 i A. Konečný´ego20. 
J. Lexmann wskazał na potrzebę kompleksowego i odpowiedzialnego podejścia 
do redakcji nowego śpiewnika, co polega z jednej strony na uwzględnieniu skarbu 
słowackich i zagranicznych, katolickich i niekatolickich pieśni kościelnych, z dru-
gie strony na nowej twórczości21.

Jako wzorzec dla ogólnej koncepcji śpiewnika przyjęto rzymskie księgi litur-
giczne: Graduale Romanum dla poszczególnych niedziel i świąt w okresach uprzy-
wilejowanych oraz Graduale Simplex dla niedziel zwykłych i ferii22.

Po długich dyskusjach zdecydowano, że nowy śpiewnik będzie stanowił uzu-
pełnienie śpiewnika przedsoborowego, ma być pewnego rodzaju dodatkiem do 
już sprawdzonych, ale jakże często wyjałowionych i nieodpowiednich do obcho-
dzonej tajemnicy tradycyjnych pieśni religijnych.

Rezultaty prac są bardzo ciekawe. Należy podkreślić, że tylko nieliczni twórcy 
sięgnęli do klasycznej formy zwrotkowej pieśni. Z tego powodu w nowej twórczo-
ści kompozytorskiej zapanowały struktury niestrofi czne, tzw. otwarte formy, które 
wzorują się na gregoriańskiej antyfonie mszalnej z możliwością dodawania kolej-
nych wersetów w formie psalmodycznej. Być może jest to reakcja na długoletnią 
dominację pieśni w liturgii mszalnej na Słowacji a zarazem przejaw chęci szuka-
nia nowych form. Z aspektu treści wśród tekstów znalazły się ścisłe tłumaczenia 
antyfon mszalnych z różnych wydań słowackiej wersji Mszału Rzymskiego, pa-
rafrazy tych albo innych tekstów liturgicznych lub z Pisma Świętego, jak również 
poezja religijna będąca swobodną refl eksją na dany temat (Przykł. 27., Przykł. 28., 
Przykł. 29., Przykł. 30.).

19  L e x m a n n, Liturgický spevník pre tretie tisícročie, s. 152.
20  A. K o n e č n ý, Problematika slovenského liturgického spevníka, Košice 1997, s. 160; A. K o -

n e č n ý, Liturgický zmysel omšových spevov, Košice 2000, s. 273.
21  L e x m a n n, Liturgický spevník pre tretie tisícročie, s. 96.
22  Tamże, s. 88.
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Przykł. 27. Tłumaczenie antyfony mszalnej 
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Przykł. 28. Poezja religijna



219

Przykł. 29. Adaptacja chorału gregoriańskiego
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Przykł. 30. Adaptacja śpiewu ks. I. Pawlaka



221

W  nowej twórczości pojawiają się również formy pieśniowe. Starsi autorzy 
wzorują się na tradycyjnej pieśni ludowej, młodsi natomiast dążą do stworzenia 
nowego języka słowackiej muzyki liturgicznej.

Proces tworzenia nowych śpiewów procesyjnych na Słowacji obecnie znajduje 
się na etapie weryfi kacji obranych założeń i wyników oraz szukania najlepszych 
rozwiązań. Większość z powstałych śpiewów są dla muzyków kościelnych do dys-
pozycji na łamach ogólnosłowackiego czasopisma o muzyce religijnej „Adoramus 
Te”, jak również na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej23. Śpie-
wy te można wykorzystać w  liturgii, ponieważ zostały one zatwierdzone przez 
władzę kościelną ad experimentum. Dotychczasowe reakcje wiernych można 
określić jako bardziej niż pozytywne, wręcz w niektórych wspólnotach parafi al-
nych śpiewy te przyjęto do podstawowego repertuaru muzycznego.

23  Dostępne w internecie: <www.spevnik.sk>.




