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ÚVOD 

 

Predmetom našej práce je Bajanova duchovná pieseň, ktorú sme si vybrali z niekoľkých 

dôvodov. Prvým, a azda tým najpragmatickejším, je dostatočná orientácia v duchovnej 

problematike. No literatúra je viac ako len pragmatika, a tým sa dostávame k druhému 

dôvodu, ktorým je záujem o obrazy cyklickosti a motívy putovania. Svet, príroda, človek, 

všetko sa niekam posúva... V našej práci sa vydáme na cestu biblickými príbehmi, ktoré 

autorsky spracoval františkán Juraj Pavlín Bajan. 

 

1. Hudba a liturgia 

 

Hudba má v kresťanskej liturgii – rovnako katolíckej, ako aj evanjelickej – nenahraditeľné 

miesto. Toto miesto je odvoditeľné uţ zo Starého zákona. Prvú zmienku nájdeme v druhej 

knihe Pentateuchu – Exoduse, keď Ţidia prešli cez Červené more a podarilo sa im utiecť 

z egyptského zajatia. „Vtedy Mojžiš a Izraeliti zaspievali túto pieseň...“ 

Druhou zmienkou je apokalyptický obraz z Jánovho evanjelia, kedy Ján vidí bojovať 

dobro so zlom. Ten večný boj dobra a zla je silnou témou barokovej duchovnej piesne, pričom 

Ján hovorí: „Videl som ich stáť na sklenom mori, mali Božie citary a spievali pieseň Mojžiša, 

Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň.“  

Ak si teda uvedomíme, ţe Jánova Apokalypsa, kniha v závere Nového zákona, nadväzuje 

na Mojţišovu pieseň z druhej knihy Starého zákona, ba dokonca ju dopĺňa o aspekt – 

Baránkovej piesne, prichádzame na to, ţe začiatok sa spojil s koncom, avšak tento oblúk je 

doplnený o Kristovu obetu. Toto by sme mohli povaţovať za počiatok liturgického spevu. 

Primárnou úlohou spevu bola chvála Boha.  

Liturgický spev povaţujeme za niečo, čo presahuje obyčajný rozhovor, je istou 

pneumatickou udalosťou. Pod slovom pneumatický rozumieme inšpiráciu Duchom Svätým 

(Pneuma = Duch Svätý). V takomto chápaní potom cirkevná hudba vzniká ako „charizma“, 

dar Ducha Svätého. Spev Cirkvi vychádza z lásky, sv. Augustín hovorí: Cantare amantis est , 

čo znamená, ţe spev je vecou lásky. 

Počiatky kresťanského spevu odvádzame od ţalmov, ktoré sa stali súčasťou Ţaltára, 

následne sa doplnili o nové kresťanské hymny a spevy: Benedictus (Zachariášov chválospev) 

a Magnifikát (Chválospev Panny Márie), neskôr úplne kristologicky koncipované texty – 

hymnus z Listu Filipanom (Flp 2, 6-11) a pieseň z Prvého listu Timotejovi (1 Tim 3,16). 



Na prelome 17. a 18. storočia ovládol barokový štýl európske hudobné umenie. Estetika 

hudobného baroka venovala veľkú pozornosť otázkam krásna, skúmala rôzne druhy afektov – 

citov, a ich súvislosť s hudobným umením.  

V tomto období dochádza ku kríze cirkevnej hudby, ktorú v tomto období predstavujú 

snahy o virtuozitu, márnivosť, ktorá uţ neslúţi celku, ale chce prezentovať seba. Inými 

slovami, hudba nedotvárala liturgiu, ale predsúvala sa pred ňu, dochádzalo k tomu, ţe liturgia 

ako taká musela s hudbou bojovať.
1
 

Hlavnými osobami cirkevnej hudby, a zároveň tými, ktorí spájali kostolné chóry so 

školami, boli kantor, rektor a organista. V menších mestách išlo prakticky o toho istého 

človeka. Cirkev udrţiavala aj post kantora, ktorý mal na starosti jednak hudbu v kostole, 

jednak vzdelávanie (nielen hudobné) v škole. 

V rámci cirkvi mali osobitné postavenie rehole, ktoré boli nositeľmi hudobného ţivota tak 

v malých mestách, ako aj v centrách. Zaujímavou skutočnosťou je, ţe kaţdá z troch 

najväčších reholí vnímala hudbu a jej funkciu odlišne. Františkáni mali mnoţstvo výborných 

hudobníkov, organistov a spevákov, avšak ich produkcia bola predovšetkým z vlastných síl.  

Ich príchod do Uhorska moţno datovať od roku 1228, pričom tu zavítali s nemeckými 

kolonistami. Významnú úlohu zastávali v 18. storočí, kedy sa Katolícka cirkev po silnej 

reformácii opäť preberala k ţivotu. Františkáni, podobne ako jezuiti, získavali do Katolíckej 

cirkvi naspäť veriacich, robili to však iným spôsobom – skromnosťou, apoštolským zápalom, 

slovom i príkladom. Ich heslom v rekatolizačnom boji bolo: s Cirkvou veriť, pre ňu trpieť 

a keď treba, za ňu život obetovať. 
2
 

 

2. Duchovná pieseň ako živá vinica 

 

Vedúcim ţánrom v duchovnej tvorbe, ktorá v období reformácie a následnej rekatolizácii 

predstavovala hlavný záujem autorov, bola duchovná pieseň, pričom jej základnou bázou bol 

ţalm. 

Pojem duchovná pieseň zahŕňa široký komplex vokálnych prejavov náboţenského 

obsahu, prednášaných veriacimi, je však potrebné zdôrazniť, ţe sa nejedná o cvičený zbor. 

Veriaci tak robia vo vlastnej národnej reči, jednak pri vlastných bohosluţobných úkonoch, ale 

i pri rozličných poboţnostiach, modlitbách, procesiách a i.
3
 Takto chápaný pojem duchovnej 
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piesne existoval aţ do 16. storočia a existoval len v ústnej podobe, bez záznamov, nakoľko 

bola povaţovaná za pololegálnu a klérom prakticky odmietanú. Aţ v období reformácie 

a následnej rekatolizácie sa duchovná pieseň stala nástrojom v rukách duchovných, ktorí sa 

ňou snaţili ovplyvňovať veriacich.
4
  

Duchovné piesne sa súborne nachádzali v kolektívnej zbierke – kancionáli, ktorý sa 

v tomto období stal jednou z najdôleţitejších kníh, saturujúcich náboţenské potreby 

barokového človeka. 

Kancionály moţno pripodobniť ku kniţným antológiám a obyčajne sú výberom piesní 

rôznej autorskej proveniencie a rôznych časových období, z čoho často vyplýva problém 

originálneho autorstva.  

Je však potrebné porozumieť dobovému symbolickému chápaniu kancionálov, ktoré 

predstavovali ţivú „vinicu“ neprestajných chvál, čo spôsobovalo to, ţe autor, ba ani obdobie 

neboli dôleţité.
5
  

Ak sa ponoríme do hlbšej analýzy kancionálov, narazíme na problém, ktorý navádza 

k tomu, ţe sa všetky piesne javia ako veľmi podobné, čo predostiera otázku individuálneho 

prístupu. Je potrebné ich však čítať s ohľadom na dobový kontext, v ktorom sa za 

individualitu nepovaţovala odlišnosť textu, ale autorská cesta, ktorá musela byť prekonaná. 

Tu máme na mysli predovšetkým duchovný rámec, ktorý stojí nad obsahovou a formálnou 

stránkou.
6
  

 

3. Bajanove duchovné piesne 

 

V našej analýze sa sústredíme na diela, ktoré po hĺbkovej analýze Bajanovho diela označil 

popredný slovenský muzikológ Ladislav Kačic za jeho autentické kompozície. Ide len o 35 

titulov. Tieto piesne boli po úprave zaradené M. Schneiderom-Trnavským aj do moderného 

Jednotného katolíckeho spevníka.
7
 Väčšina týchto piesní vznikla priamo k liturgii a bola 

prednášaná amatérskymi spevákmi (či uţ z radov starších rehoľníkov alebo spomedzi členov 

noviciátu), ich melodické línie sú pomerne jednoduché. 

Výber piesní zachytáva celé spektrum Bajanových kompozičných postupov i ţánrovo-

tematických okruhov. Z týchto piesní je moţné zrekonštruovať celý liturgický rok – pastorely, 
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pôstne a veľkopiatkové ţalospevy, úprimné vyznania lásky k Pánu Jeţišovi a k Panne Márii 

i radostné spevy oslavujúceho Kristovo vzkriesenie.
8
  

V našej analýze budeme primárne sledovať koreláciu lyrického subjektu s liturgickým 

rokom. Tento vzťah povaţujeme za integrálnu súčasť kaţdého spevníka, pretoţe duchovné 

piesne sú odrazom teologickej podstaty, ktorá sa v danej liturgickej perióde preţíva. Tým 

máme na mysli napr. preţívanie radosti pri narodení Mesiáša i prejavenie smútku a bolesti, 

ktoré sú nevyhnutne prítomné pri ukriţovaní Krista. Tento aspekt moţno označiť za 

mantinely, v rámci ktorých budeme poukazovať na existujúcu kontinuitu v rámci 

kancionálovej tvorby. 

Druhým fenoménom, ktorému sa budeme venovať, je motív putovania. V prvom rade sa 

bude uplatňovať v rovine: ţivot Krista – narodenie, učenie, smrť a zmŕtvychvstanie, na 

základe ktorého je moţné odvodiť usporiadanie liturgického roku. Tu uţ len dodáme, ţe J. P. 

Bajan bol tvorivým autorom a jeho piesne sa neuspokojujú len s jednoduchým 

parafrázovaním, ale poetickým a invenčným spôsobom aktualizujú state z Biblie. 

Na druhej strane motív putovania, cesty či premeny je zreteľný aj v preţívaní lyrického 

subjektu a postáv, ktoré sa v piesňach objavujú. 

 

4. Naprieč liturgickým rokom s piesňou na perách 

 

V katechetickom pohľade má Cirkevný rok podobu uzavretého kruhu – Advent, Vianočné 

obdobie, cezročné obdobie, pôstne obdobie, Veľkonočné obdobie, cezročné obdobie a znova 

návrat k Adventu. Aţ do zverejnenia kalendáru Cirkevného roku Ferdinandom Peusaom sa 

liturgický rok znázorňoval lineárne, nie cyklicky. Lineárne zobrazenie bolo navyše akousi 

sínusoidou, pričom na jej vrcholoch bol vianočný a veľkonočný čas. Význam kruhu teda 

moţno vidieť vo viacerých veciach, ale za najvýznamnejší moţno povaţovať kruh ako 

symbol dokončenia.
9
 

Ak je prírodný rok kolobehom, tak je Cirkevný rok špirálou, ktorá je na začiatku zlomená, 

pričom za tento zlom moţno chápať príchod Jeţiša. 
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4. 1 Adventné piesne 

 

Adventom začína rímskokatolícka Cirkev sláviť liturgický rok a tento zvyk je známy uţ 

z rímskej a galskej liturgie.
10

 Po roku 1570 sa rímsky zvyk štyroch adventných nedieľ 

udomácnil na celom Západe.
11

 

Lyrický subjekt takejto duchovnej piesne je v očakávaní niečoho veľkého, v očakávaní 

príchodu Mesiáša. Okrem tohto atribútu očakávania je Advent časom prípravy na Vianočné 

sviatky – čas narodenia Krista.  

Dominantou Adventu však nie je dogma hriechu, ale naopak soteriológia – cirkevná náuka 

o vykúpení ľudského rodu, o jeho vzťahu k nebeskému Stvoriteľovi a Spasiteľovi. Ak by sme 

to chceli vyjadriť cez barokovú antitézu, pouţijúc slová Pascala, vyjadrili by sme polohu 

lyrického subjektu: „Vznešenosť človeka je veľká tým, ţe poznáva svoju úbohosť. Strom 

nevie, ţe je úbohý. Som teda úbohý, keď poznávam, ţe som úbohý, ale som veľký, keď 

poznávam, ţe som úbohý.“ 
12

 

Ústrednou postavou adventných piesní je Mária, pričom dochádza k neustálemu 

variovaniu obrazu Zvestovania, ktoré reprezentuje dialóg medzi ňou a archanjelom 

Gabrielom.  

Ak by sme sa pokúsili identifikovať motív putovania v adventných piesňach, je nutné 

zamerať sa na vnútorné preţívanie matky Jeţiša – Márie. V tomto kontexte sa potom motív 

mení na motív cesty, premeny. Všetky piesne majú identickú štruktúru, ktorá zobrazuje túto 

cestu: prvou časťou je anjelské pozdravenie, v ktorom dominuje radosť: „Tisickrat bud 

pozdravena Panenko Maria
13

“ nasleduje pasáţ, v ktorej anjel oznámi, ţe sa stane matkou 

Boţieho syna: „kteras za Matku vivolena od večneho Boha
14

,“ pričom dôleţitou súčasťou je 

uistenie, ţe nepríde o panenstvo, pretoţe toto tajomstvo je v katolíckom kontexte veľmi 

dôleţité: „Sklo nebiva porazene slunečnu jasnosti, tak tve pannenstvi zrušeno nebude 

plodnosti.“15 Posledným bodom štruktúry je Máriin súhlas, ktorým povedala Bohu áno a zavŕšila 

sa premena jej vnútra: „naplnim vulu jeho nini i večnosti.“16 Tu je nutné dodať, ţe nemáme na 

mysli opozičnú premenu – teda zo zlej na dobrú, skôr postoj srdca, ktorý si zvolil prijať Boţí plán. 
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4.2 Vianočné piesne 

 

Vianočné obdobie je charakteristické radosťou a veselosťou. Celá liturgia sa nesie v tomto 

duchu. „Dnes na nás z neba zostúpil pravdivý pokoj. Dnes na celý svet môžu zostúpiť nebesá! 

Dnes nám zasvitol deň nášho vykúpenia.“ Z daného ţalmu je jasné, ţe obdobie Vianoc je 

spájané s narodením Krista, ktoré je chápané aj v širšom rámci, ţe sa narodil Vykupiteľ.  

Vo Vianočnom období dominujú v liturgickej hudbe pastorely, ktoré vychádzajú 

z evanjelia podľa Lukáša, pričom táto stať hovorí o narodení Krista, o anjelskom zvestovaní 

pastierom. U nás sa tento typ duchovnej piesne začal pestovať v 18. storočí a najväčšie 

mnoţstvo pamiatok moţno nachádzať vo františkánskom prostredí.
17

 

Z  Vianočného obdobia vyberáme pieseň, ktorá svojou typológiou najzreteľnejšie 

naznačuje charakteristické črty, ktoré nachádzame v tejto perióde liturgického roku. Ako sme 

vyššie vo všeobecnej charakteristike uviedli, tak vo Vianočnom období sa prejavuje radosť, 

ţe sa narodil malý Jeţiško, pričom sa zdôrazňuje to, ţe toto malé dieťa je Vykupiteľom, na 

ktorého sa čakalo. Tento druhý atribút je dôleţitý z hľadiska dejín spásy.  

Dôleţitým prvkom v pastorálnej literatúre je moment prebudenia, ktorý tvorí abstraktnú 

hranicu medzi časom pred narodením Krista a po Jeho narodení. Tu je moţné sledovať 

postupnú zmenu statických pastierov, ale i scenérie, pričom narodenie Mesiáša všetko 

dynamizuje.
18

 

Sem pospješte, nemeškajete je pastorelou, ktorá  je lyrickým prerozprávaním biblického 

príbehu o narodení z Lukášovho evanjelia, pričom dôraz sa kladie na pastierov, ktorí sa po 

zvestovaní anjelmi vyberú pokloniť malému dieťatku. 

Celú pastorelu moţno rozdeliť na dve časti, ktoré sa líšia predovšetkým obsahom. Prvé tri 

strofy sú parafrázovaním Lukášovho a Jánovho evanjelia. Z Lukášovho evanjelia moţno jasne 

rozoznať anjelské oznámenie pastierom, ţe sa narodil Boţí syn a ich chválospev:  

„Hle Panenka Maria Ježiška porodila, 

Sláva na Visostech Bohu zňi celé nebe.“ 
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Tento opis je doplnený o parafrázu z Jánovho evanjelia, ktoré je typovo omnoho 

obraznejšie a v piesni nachádzame verše, ktoré hovoria o tom, ţe „pravé svetlo, ktoré osvecuje 

každého človeka, prišlo na svet.“
19

 

„Noc se v deň obratila, velka jasnost zjevila, 

cele mněsto Betlehmske, celu zem osvitila.“ 

Akoby sa noc, ktorú moţno chápať aj ako obdobie čakania na Vykupiteľa, počas ktorého 

sa duše nemohli dostať do neba, zmenila na deň. V prenesenom zmysle je moţné chápať noc 

aj ako hriech a deň ako milosť, ktorá prišla na svet s narodením Mesiáša. V tomto obraze 

nachádzame teda dvojstupňovú antitézu – senzuálnu zmenu noci na deň a posun od 

pozemského k duchovnému. Celá táto zmena je sprevádzaná veľkou radosťou, veselým 

spievaním. V pastorelách majú teda veľmi dôleţitú funkciu svetlo a spev – dva atribúty, ktoré 

moţno chápať aj v kontexte dejín spásy. 

Druhou časťou tejto vianočnej piesne je typická baroková štylizácia pastorely, v ktorej 

hlavnými postavami sú chudobní pastieri, ktorí putujú, aby sa poklonili malému Jeţišovi. 

Podľa K. Štafurovej „postavou pastiera vytvoril Bajan reálneho človeka, ktorý sa bojí, ktorý 

má svoje potreby a samozrejme aj hriechy. V Bajanových pastorelách Beckovského 

slovenského spevníka je častý hravý dialóg medzi jednotlivými pastiermi, pričom hravosť a 

známky humoru nachádzame vo väčšine piesní vianočného obdobia Bajanovho kancionálu.“
20

  

Pastieri sa vydávajú na putovanie a berú so sebou predmety, ktoré sú enumeráciou 

hudobných nástrojov, ktoré neodmysliteľne patria ku komunite pastierov, čím sa vytvára 

akási melódia, znejúca v hlave, ktorá podporuje radostný charakter celej piesne. 

„Ty Ondrašu vezmy husle, Jura z gajdama, 

kolovratek Mišo vezme, jiňi z drumlama. 

Tak podme k Betlehemu, k Ježiškovy malemu. 

Pri pokloňe i muziku udelajme jemu.“ 

Popri hudobných nástrojoch nesú pastieri aj iné dary:  

„kaše, muky, krupice, jednu lašku žinčice, 

tež ti pastirky poslaly kolač a dve slepice.“ 

 pričom opäť ide o predmety, presnejšie jedlá, ktoré sú aktualizované na slovenské 

prostredie a slovenskú kultúru.  

Ako si môţeme všimnúť, tak pastierom je prikázané, ktorý z nich má čo zobrať, tu moţno 

predpokladať, ţe to robí najstarší pastier. 
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Pri príchode oslovia pastieri Jeţiška „naš pastiričku“, čím jednoznačne dochádza k jeho 

pričleneniu k tejto komunite. Identifikácia Boţieho syna ako pastiera, pričom tento obraz 

nadobudne najväčší rozmer v Eucharistických piesňach, je podporená veršom: 

„Tehdy si došel z nebe, ležiš tu v sprostem chlevě, 

pravy Buch a pravy človek nam podobňí na těle.“ 

No autor zároveň upozorňuje na to, ţe táto melódia je neharmonická a jej nesúrodosť 

dosiahne lahodný súzvuk aţ postupne, čo jasne deklaruje obraz pastiera ako obyčajného 

človeka s prítomnosťou nedokonalostí.   

Pri pozornejšej analýze si môţeme všimnúť Bajanovo pozoruhodné narábanie so slovami, 

ktoré svedčí o jeho poetickom spracovaní duchovnej tematiky. Jeho pastieri pri príchode ku 

Jeţišovi zloţia svoje dary so slovami: 

„Tu máš male pacholatko, maličke dary, 

ktere sme podle sprostnosťi dnes sebu vzaly.“ 

V prvom verši tohto dvojveršia nachádzame opakovanie slova malý, pričom sledujeme 

dokonca jeho eufemizáciu na slovo maličký, pričom paradoxne sa tak nestane pri Jeţiškovi, 

ale pri daroch, ktoré sú donesené. Tak oproti stoja: malé pacholiatko a maličké dary. Ak by 

sme hľadali sémantické pozadie tohto slova, prichádzame k faktu, ţe v kaţdom z týchto 

prípadov je pouţité odlišne a viaţe na seba niekoľko konotácií.  

Malé pacholiatko odkazuje na skutočnosť novonarodeniatka, na jeho skutočnú veľkosť, 

resp. malosť v porovnaní s ostatným svetom, no na druhej strane nemoţno tento prívlastok 

chápať v abstraktnom zmysle. Netreba zabúdať na to, ţe toto malé pacholiatko je stále 

Bohom, teda najväčším zo všetkých. V tomto kontexte sú malé dary chápané ako prejav 

pokory a uznania svojej pominuteľnosti. Je pravdepodobné, ţe pastieri zobrali to najlepšie, čo 

na salaši mali, ţe ich dary sú ich najväčším bohatstvom, ktoré vlastnia. Na základe uvedeného 

sa v sémantike tohto slova skrýva opozícia hmotného a duchovného – baroková antitéza. Pre 

lepšie pochopenie daný protiklad zgeneralizujeme: malé pacholatko – reálne malé, ale 

v duchovnom ponímaní najväčšie; maličké dary – v reálnom najväčšie, ale v duchovnom 

ponímaní sú prejavom malosti, pokory.  

Zaujímavým momentom v pastorele je záverečná strofa, ktorej dominujú dva prvky. 

Prvým je prítomnosť veršov, ktoré hovoria o tom, ţe pastieri sa lúčia s Jezuliatkom a navyše 

explicitne vyjadrujú, ţe ich spevom zámerne kreujú vianočnú pieseň. Tento verš je 

evidentným vyjadrením autora, ktorý sa identifikuje do postavy pastiera, pretoţe len ťaţko 

moţno očakávať od pastiera, ţe by pouţil slovo: pastorella. 

 



„Mnej sa dobre, Jezulatko, juž odchadzame. 

Našu sprostu pastorellu dokonavame.“ 

Druhým dôvodom, ktorý stojí za spomenutie, je posledné dvojveršie, ktoré je vyjadrením 

pastierskej prosby, ktorá sa nevzťahuje bezprostredne len na nich, ale na všetkých ľudí. Je to 

prosba o poţehnanie neustále sprevádzanie na ţivotnej ceste.  

„Dej všeckim požehnaňi a zustavaj vždy s namy, 

my se tobe poručame večne, Ježišku maly.“ 

Ak teda zosumarizujeme všetky oslovenia, ktoré boli prisúdené novonarodenému 

dieťatku, dostaneme rad, ktorý implicitne poukazuje na niekoľko skutočností; rad je tvorený 

týmito slovami: Jezulatko, malý Jeţiško, pacholatko, pravý Boh a Kráľ. Z týchto slov je 

moţné konštituovať barokovú antitézu. Protiklad je tvorený: ľudské verzus boţské – dieťa vs. 

Boh, pričom akcent sa kladie na detskú bezmocnosť, ktorá stojí na opačnej strane ku Boţej 

všemohúcnosti. Na druhej strane sa tento protiklad skĺbi v jednej osobe – v Jeţišovi.  

Ak sa teda pokúsime popísať motív putovania, prichádzame k tomu, ţe v pomyselnej 

sujetovej línii sú ústrednými postavami pastieri, ktorí sa vydávajú na cestu, aby sa poklonili 

Mesiášovi. Motiváciou, ktorá ich vedie, je radosť, ktorú im zvestovali anjeli a táto radosť je 

sprevádzaná spievaním a svetlom, pričom všetky tieto prvky sú natoľko veľkými, ţe zmenia 

nielen statických pastierov, ale aj celú prírodnú krajinu.  

Cesta je spojená vţdy s nesením darov, ktoré pochádzajú zo salaša – nachádzame tu 

aktualizáciu na slovenskú krajinu.  

 

4.3 Pôstne piesne 

 

Ústrednou témou pôstu je teda príprava a prenikanie do tajomstva Kristovho 

vykupiteľského diela. Lyrický subjekt v pôstnych piesňach preţíva mučenie Krista ako svoje 

vlastné.  

 Pôstnou piesňou, ktorá má uţ v samotnom názve naznačený motív putovania, je: 

„Pujdem, pujdem, hledat budem“. 

Táto pieseň je parafrázou devätnástej kapitoly z Jánovho evanjelia, motív putovania sa tu 

prepája s Jeţišovou kríţovou cestou. Funkciou tejto piesne bolo dotvárať poboţnosť kríţovej  

cesty, ktorá sa konáva v pôstnom období. Inými slovami, jednotlivé slohy odráţajú jednotlivé 

zastavenia. Zmyslom takejto piesne je vyvolať u veriaceho pocit autentickosti, navodiť takú 

atmosféru, ktorá veriacemu pomôţe preţívať Kristovo utrpenie ako svoje vlastné. 



Lyrickým subjektom je v tomto prípade duša a jej cieľom je nájdenie Spasiteľa: 

„strapena, duša zarmucena, jak hrubě po tobě, Ježiši, muj Bože rozpalena“. 

 Motív putovania je vyjadrením myšlienky svätého Augustína: „Nespokojné je moje 

srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.“   

 Druhá strofa je úvodom ku kríţovej ceste, pričom lyrický subjekt o nej hovorí ako 

o hroznom divadle a samotný Kristus leţí vo vlastnej krvi. Utrpenie a smrť Krista je často 

spojené s krvou, a symbolickou farbou je teda červená. Juraj Pavlín Bajan, rovnako ako 

ostatní autori, sa nevyhýba tomu, aby znázornil umučenie Krista vo svojej naturalistickej 

podobe. Takéto zobrazenie moţno povaţovať za zámernú ambíciu autorov, snaţiac sa čo 

najdôslednejšie zobraziť to, čo spôsobil hriech. 

„Ježiše v krvy svej ležiciho, 

vidim se v zahradě poticiho. 

K zemy skloneneho, skonavajiciho, 

kalich horšky piťi, ach musy zemriťi pro hrišneho.“ 

Táto strofa zobrazuje scenériu Getsemanskej záhrady, ktorú moţno povaţovať za začiatok 

Jeţišovho utrpenia. Udalosti z Getsemanskej záhrady poukazujú na osobu Judáša, ktorý 

bozkom zradil Jeţiša. Posledný verš strofy však jeho hriech stotoţňuje s hriechom kaţdého 

jedného človeka. Judášov bozk je teda synekdochickým zastúpením hriešnosti celého sveta.  

Tretia strofa zobrazuje udalosti bičovania. Celý proces bičovania je zobrazený 

enumeráciou nástrojov, ktoré ho spôsobovali. Absentuje dynamická zloţka, ktorá by 

popisovala, ako tento akt prebiehal. Tento postup moţno povaţovať za zámerný výber zo 

strany autora, nakoľko konkretizácia postáv či deja by oslabila apelatívnu zloţku.  

„pruty, trnim a metlami vidim te Ježiši ztrizněneho 

špicy udicamy, teškimy reťazy zmrskaneho“ 

Všetky tieto prvky sú všeobecne pouţiteľné na kaţdého jedného veriaceho – ruka kaţdého 

z nich môţe byť strojcom ukrutnej bolesti, ktorú Jeţiš na začiatku svoje smrtnej cesty 

preţíval. 

Po udalostiach bičovania nasledovalo korunovanie tŕním, ktoré je vyjadrené 

naturalistickým opisom: 

„Krev se leje Kriste z tebe, kdiž morskimy trstmy pritiskaju.“ 

Celú atmosféru dotvára refrén, ktorý zhusteným spôsobom opisuje poníţenie, ktorému sa 

Kristovi dostáva. Jeho dôleţitou súčasťou je Jeţišovo obrazné pomenovanie: „ó Anjelský 

chlebe“. Pri poslednej večeri Kristus ustanovil Sviatosť Oltárnu – premenil chlieb a víno na 

svoje telo a krv, v tomto kontexte je chlieb samotným Kristom.  



Nasleduje strofa opisujúca Kristove pády, začína slovami: „v strachu stojim“, ktoré sú 

naviazaním na úvod, v ktorom sa hovorilo o divadle. Lyrický subjekt sa stáva divákom, ktorý 

preţíva to, čo sa odohráva na scéne. Tento odstup naznačuje aj verš, hovoriaci o tom, ţe 

všetky tieto ohavnosti robia Ţidia a hriešnici. Zo štylizácie je jasné, ţe lyrický subjekt stojí na 

opačnej strane, na strane dobrých, ktorí nespôsobujú Kristovi utrpenie.  

Zaujímavým momentom tejto piesne je absencia dôleţitých postáv, ktoré moţno 

povaţovať za kladné a v procese putovania po kríţovej ceste pomáhajú Kristovi. Máme na 

mysli Šimona z Cyrény, ktorý pomohol niesť kríţ, ďalej Veroniku, ktorá mu podala šatku 

a v neposlednom rade jeho matku, Máriu.  

Za touto redukciou moţno sledovať autorov zámer upriamenia pozornosti na také 

okolnosti, ktoré svojou podstatou vyvolávajú predovšetkým bolestný účinok. Túto tézu 

podporuje fakt, ţe nasledujúca strofa opisuje samotné ukriţovanie. 

„Ach, hrozim se celim srdcem, kdiž tebe dnes vidim umiraťi.“ 

Refrén tejto strofy je obrazným prirovnaním, v ktorom J.P. Bajan opäť naturalistickým 

spôsobom píše o umučenom Kristovom tele, z ktorého strieka voda a krv. Celú scénu opisuje 

cez prirovnanie ku drahokamu – koralu, ktorého červená farba a vzácnosť odráţajú atribúty 

Kristovej krvi. 

„Z neho krev a vodu prudce na zem dolu, 

jakšto prud červeňi koralem zbarveny ven strikaťi.“ 

 Tento naturalistický obraz dotvára opis z nasledujúcej strofy, ktorý zvýrazňuje všetky 

miesta na tele: 

„Tělo zohavene, rany otevrene, 

tvu hlavu sklonenu, ke mne obracenu v tuto chvily.“ 

 Toto dvojveršie je navyše apelom, ktoré podobne ako ostatné pašiové piesne, 

pripomína veriacemu to, ţe Kristus je ukriţovaný za jeho hriechy, čo naznačuje obrátenie 

hlavy. 

 Všetky vyššie uvedené implicitné náznaky Juraj Pavlín Bajan preniesol do explicitnej 

polohy v desiatej strofe, v ktorej sa lyrický subjekt zosobňuje a prijíma na seba všetku vinu, 

ktorá pribila Krista na kríţ. 

Ja sem Bože hriešnik zlostny, ja sem tě zbičoval, korunoval. 

Ja sem tebe hrichy zvazal, ja sem na križ pribit nelitoval.  

 Po tom, ako Juraj Pavlín Bajan v desiatich strofách spracoval pašiovú časť, posledná, 

jedenásta, je vyjadrením prosby lyrického subjektu, ktorá je hodnotovým protipólom 

predchádzajúcich. Štylizácia sa snaţí poukázať na vnútornú premenu, ktorú moţno znázorniť 



na osi a chápať ju ako proces. V tomto procese lyrický subjekt prechádza fázami – neutrálny, 

pasívny pozorovateľ Kristovho utrpenia; fáza, v ktorej lyrický subjekt prijíma na seba vinu 

a v poslednej sa snaţí o nápravu, resp. je to snaha o ňu. 

Nechcem vicej až dokonce tvej Boskej dobroty obražati. 

Nechcem vicej teho sveta a jeho marnosťi milovaťi. 

Ale tve bolesťi rozimat v milosťi, 

abich mohel někdy večne z tebu v neby prebivaťi.  

 Ak teda zosumarizujeme všetky vyššie uvedené fakty, tak motív putovania je moţné 

sledovať v dvoch konkrétnych rovinách. Prvou je fyzická cesta smerom na vrch Golgota, na 

ktorom bol ukriţovaný Kristus. Táto rovina je spojená s prejavmi hrôzy, bolesti, utrpenia 

a rámcujúcim prvkom je hriech človeka; absentuje zloţka premeny či určitého vývinu. Časová 

lineárnosť je spojená aj s obsahovou. Cesta končí smrťou Krista. 

 Omnoho zaujímavejšou, a zároveň dôleţitejšou je druhá rovina, v ktorej sledujeme 

vnútornú premenu lyrického subjektu. Ten si po dokončení kríţovej cesty uvedomuje svoj 

podiel viny a vyvrcholením je jeho expresia, ktorá je vlastne prosbou a ţiadosťou. V tomto 

bode však musíme dodať, ţe druhá rovina je len ţelaným efektom celej piesne a nie je 

vylúčené ani to, ţe veriaci sa nedostane k jej koncu.  

 

4.4 Piesne Veľkonočného obdobia 

 

Veľkonočné obdobie sa začína Zeleným štvrtkom, pokračuje Veľkým Piatkom 

a vrcholom je Nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania, resp. Vigília na Bielu sobotu, ktorá je 

najväčším kresťanským sviatkom a centrom Cirkevného roku. Mohlo by sa zdať, ţe prvým 

sviatkom je narodenie Mesiáša, ale sviatok Veľkej noci sprítomňuje odsúdenie, umučenie, 

ukriţovanie a zmŕtvychvstanie Krista, teda jeho obetu za kresťanov a výhru nad smrťou, čím 

kresťanov vykúpil spod nadvlády hriechu a potvrdil svoj Boţský pôvod. Toto sú články, ktoré 

sú pre vieru kresťanov najdôleţitejšie. 

Ak teda povaţujeme Veľkonočné trojdnie za začiatok celého Veľkonočného obdobia, je 

potrebné si uvedomiť, ţe udalosti zajatia, mučenia a ukriţovania preţíva celá Cirkev v tichu 

a rozjímaní. Bolesť, ktorú preţíva, je prejavená tichom, umlčaním zvonov a takmer absenciou 

hudby. Aţ následná Vigília rozozvučí zvony, zaznie slávnostný veľkonočný chválospev 

a lyrický subjekt v duchovných piesňach môţe prejaviť svoju radosť zo zmŕtvychvstania 

Krista. Jednak je to radosť, ţe Mesiáš prekonal smrť, no na druhej strane je to radosť 

z vykúpenia Boţieho ľudu.  



Piesne vo Veľkonočnom trojdní moţno teda rozdeliť na dve skupiny. Prvou sú piesne, ktoré 

podobne ako v pôstnom období, charakterizuje bolesť z utrpenia Krista. Naopak, druhá 

skupina je tvorená piesňami, ktoré opisujú radosť z Kristovho zmŕtvychvstania. Tieto dve 

skupiny je moţné povaţovať za ambivalentné, nakoľko celkové vyznenie je opozitného 

charakteru.  

Typickým prejavom radostnosti veľkonočných piesní je opakujúci sa refrén, obsahujúci 

väčšinou jedno slovo: Alleluja. Toto slovo moţno v tomto období liturgického roku 

povaţovať za emblematické.  

Všetky vyššie spomenuté prvky moţno nájsť v piesni Veselý čas cirkve svatej. Ako hovorí 

samotný názov v tejto perióde dominuje veselosť, nachádzame paralelu s vianočným 

obdobím.  

Ako príklad uvedieme radostné spievanie anjelov, rovnako ako tomu bolo pri narodení 

Mesiáša, radostné „Sláva Bohu na výsostiach“, ktoré sa len modifikovalo na radostné 

„Alleluja“. Obe však vyjadrujú chválu Boha.  

Celkovo tieto dve obdobia moţno v mnohých bodoch povaţovať za podobné, čo nás 

odkazuje na ich vnímanie v historickom kontexte – ich dominanciu počas liturgického roku, 

teda to, ţe sa povaţovali za vrcholy sínusoidy. 

Na druhej strane je však potrebné si uvedomiť, ţe veselosť a radostnosť môţu vyniknúť 

jedine na pozadí smútku, ţiaľu, utrpenia či očakávania, ako je tomu v Advente. Inými 

slovami, svetlo zaţiari jedine v tme, ak teda obdobie Adventu a Pôstu obrazne vnímame ako 

tmu.  

Celá pieseň na viacerých miesta obsahuje state, ktoré hovoria o chvále a velebe, ktorú ľud 

vzdáva Kristu: „zmrtvich povstal Spasitel, všeho sveta Vikupitel, svich vericich Utěšitel“ 

alebo na inom mieste: „Ježíš nad slunce jasnejši, blesk vidava nejkrasnejší.“, „nad hvezdy su 

osvicene jeho udy cele“ a iné. 

Dôleţitým prvkom veľkonočných piesní je to, ţe sa lyrický subjekt mení na kolektívny, 

na spoločenstvo veriacich – Cirkev. Dochádza k zmene, pri ktorej sledujeme, ţe sa z 

Kristovho víťazstva neteší len jednotlivec, ale celá Cirkev, Kristus uţ nie je „môj“, ale „náš“.  

V tejto veľkonočnej piesni je navyše prítomná typická baroková antitéza, ktorá je 

konštituovaná cez prvky dobra a na druhej strane stojace prvky zla. 

 

„Učedlnicy se raduju, anjele ho zvelebuju 

a radostňe prospevuju. Alleluja.“ 

„Zly duchove utikaju, jeho jmene se lekaju, 



svaťi mu chvalu zdavaju Alleluja“ 

 

Dobro teda zastupujú apoštoli, anjeli, svätí a v neposlednom rade Cirkev, naopak zlo je 

v piesni zastúpené zlými duchmi a nepriateľmi. Pokým sa dobro raduje a oslavuje, tak zlo 

ţiali a pred Kristom uteká. 

 

 

 

ZÁVER 
 

Duchovná pieseň je zaujímavým fenoménom slovenskej kultúry. Nachádzame v nej nielen 

kresťanské a biblické prvky, ale aj schopnosť autorov spracovať duchovnú tému tvorivým a 

invenčným spôsobom. Text duchovnej piesne ponúka mnoţstvo inšpiratívnych náhľadov. Je 

len na čitateľovi, na ktorý „zazúmuje“. V našom prípade sme si vybrali motív putovania 

a jeho demonštrácia na vybraným textoch, potvrdila správnosť tejto voľby. 

Či veríme alebo neveríme, či spievame alebo nespievame, všetci niekam putujeme... 
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