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Středověk (od 5. stol. n. l. do 15, stol,)

ápévy starých křest'an ů

Dávno před pádem antického Říma se v palestině zrodilo nové náboŽenství v souvislostt

s působeníh a ukřižováním Ježíše Krista. Jeho následovníci, kteří věřili, Že jako boŽÍ sYn

vstal z mrtvých, rozšířili poměrně rychle toto učení z židovského Prostředí do celé římské řÍ-

še. podle Kristová 1méná bylo nábÓženství nazváno křest'anství a jeho vYznavaČi křest'ané,

Základem křest,anótv í je víra v jediného Boha, milujícího a spravedlivého stvořitele, láska

k bližnímu avíra v posmrtný život.
Křest,anské mystent<y ie nelprve šířily ústním podáním, později prostřednictvím bible

Vyznavači křest,anitví oýi zpoeáixu pronásledovq.ni římskou mocÍ, Museli se Proto skrývat

a ke svým bohoslužbám (lituigiím) se scházet tajně, obvykle v podzemních Prostorách (kata-

tomoáórr). Teprve roku 3is nýto možno svobodně se přihlásit ke křest'anské víře.

Součástí spoiečných boh'oslužeb byly též liturgické zpěvy, převáŽně na biblické textY,

Jednotlivé druhy zpějr:r měly svá pojmenování av liturgii svépevné místo,

NejznámějŠr jsou ždmý, soíira zhudebněných oslavných a prosebných textŮ (chva,

lozpěv'ů) ze slaien o zákďna (obsahuje jich 1so) V dějinách církevní hudbY bYlY ŽalmY VŮ-

bec nejčastěji zhudebňovanými texty. od-minulého století slouŽÍjako básnická Předloha i Pro

ryze koncertní skladby (kantáty, oratoria).
Hymnus byl v kř-est,anské liturgii zhudebněný chvalozpěv, který nePocházel z bible,

Také tento skladebný druh není jiiv současném pojetí vázán pouze na církevní prostředí,

Z původní podoby si 2achoval pouze převahu vokálních partů a oslavný obsah.

Na přelomu ó. u 7. století římský papež Řehoř (Gregorius) Veliký shromáŽdil a uPravil

všechny do té doby užívané liturgicŘé zpěvy a uspořádai Je Oo zpěvníku zvaného RehořŮv

antifonář. Tak zísŘala křesťanská titurgictá hudba podobu, která se měla stát obecně Plat-

nou normou. po čase byl tento onsánIý soubor kiest'anských zPěvŮ nazván gregorián-

ským chorálem. Choráí je souhrnné označení pro jednohlasý zpév katolické církve i církví

protestantských.
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lGregoriánský chorál je jednohlasý zpěv
bez doprovodu nástrojů na latinské texty
z bible. Vyznačuje se volným tempem bez
přesného urěení taktů nebo délek not, klenu-
tou melodií bohatě zdobenou tzv. melismaty.
Melismatický zpěv je takový, v němž se na jednu
slabiku zpívá více tónů, naproti tomu v sylabic-
kém zpěvu se na jeden Ión zpívá jedna slabika.
Gregoriánský chorál může být přednášen sólis-
tou, sborem, mohou se střídat sóla a sbor
- responsoriální zpěv nebo dva i více sborů
- antifonický zpěv. Charakter chorálu je vážný,
vznešený, slavnostní.

GREGoRlÁnsrÝ cHoRÁL
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