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CHRÁMOVÝ SPEV 
 

 Cirkevný spev je základnou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých bohoslužieb. Rôzne 
kresťanské, ale aj nekresťanské konfesie a cirkevné organizácie tomuto fenoménu udeľujú značnú 
pozornosť. V priebehu stáročí vznikli rozdiely v pohľade na cirkevnú hudbu a cirkevný spev. 
Markantný rozdiel je aj v tom čo v súčasnej dobe počujeme v chrámoch východnej (pravoslávnej) a 
západnej (rímsko-katolíckej, evanjelickej atď.) časti Cirkvi. Ešte výraznejšie rozdiely v hudobno-
spevnom prejave sú v porovnaní s nekresťanskými konfesiami. Nakoľko nám – Európanom sú 
najbližší kresťania východnej a západnej časti Cirkvi preto sa v ďalšom budem venovať rozdielom 
v hudobno-spevnom prejave a ich príčinám, ktoré v priebehu stáročí vznikli vo východnom a 
západnom regióne Cirkvi. 
 Súčasný cirkevný – chrámový  spev si bral príklad zo synagogálneho spevu. Tam spevom 
boli poverení vybraní ľudia – speváci a muzikanti z 38 000 levitov. Z tohto počtu sa časom 
vytvorila kasta, ktorá ostala aj po egyptskom zajatí. Bola vytvorená prísna špecializácia – 
potomkovia Idifa a Asafa hrali na strunových nástrojoch, zbor Emafa na bicích nástrojoch a synovia 
Korea boli asi spevákmi. Melódie, ktoré sa v synagógach hrali – spievali postupne preberala novo 
vznikajúca kresťanská cirkev. 
 I keď možno usudzovať, že nápevy v celej kresťanskej cirkvi boli s počiatku asi rovnaké – 
prevzaté zo synagóg predsa len časom sa nápevy západnej a vo východnej cirkvi začali líšiť. 
Vyplývalo to zo spôsobu životného štýlu a spoločenského života. 
 Hudobný prejav (spev, organ, hudobné nástroje atď.) v západnej časti Cirkvi možno 
zovšeobecniť pod spoločný názov „západný“ cirkevný hudobný prejav, lebo niet veľkých rozdielov 
medzi rímsko-katolíckou cirkvou a evanjelickými cirkvou, prípadne ostatnými kresťanskými 
cirkvami a spoločenstvami.  
 Niektorí autori sa o podobné zovšeobecnenie snažia urobiť aj pre východnú časť Cirkvi keď 
pod spoločný názov byzantský zahrňujú chrámový spev rôznych pravoslávnych národov. Byzantský 
spev, ktorý sa používa predovšetkým v pravoslávnom Grécku v priebehu storočí prešiel štyrmi 
vývinovými etapami. Podobne to bolo aj u druhých európskych pravoslávnych národov – v Rusku, 
Rumunsku, Bulharsku, Srbsku atď. Pravoslávie na rozdiel od rímskeho katolicizmu má jednu 
osobitnosť v tom, že jednotlivé národy nepodliehajú jednej osobe – pápežovi, patriarchovi ale po 
splnení určitých pravidiel, každý národ (štát) môže mať svojho patriarchu - pápeža. Menšie národy 
môžu byť samostatné – autokefálne a sú vedené arcibiskupom, ktorý je súčasne predsedom synody. 
To poskytuje možnosť jednotlivým pravoslávnym národom vytvoriť si vlastný melodický prejav – 
napr. tak je to u gruzínskej pravoslávnej cirkvi, alebo u pravoslávnych arabských národov. 
Gruzínsky spev v žiadnom prípade sa nemôže nazvať „byzantským“, ale iba pravoslávnym. 
 Slovanské pravoslávne národy zväčša prevzali tzv. ruský štýl spevu. To však nebolo prekážkou 
aby napr. bulharská či srbská pravoslávna cirkev si nevytvorila vlastné melódie. Slovenská 
pravoslávna cirkev má vo veľkej miere spoločné melódie s uniatskou cirkvou (grécko-katolíckou), 
ktorá sa na tomto území rozšírila po  Brestskej (r. 1596) a neskôr aj Užhorodskej únii. Nakoľko na 
Slovensku sa žiaľ tejto problematike udeľuje málo pozornosti (niet odborníkov) ťažko povedať, ktoré z 
používaných nápevov sú reliktom starých nápevom  (rozpevov) – znamenného, kyjevského, gréckeho 
atď. – a ktoré boli prevzaté od iných kresťanských konfesií. Nedávno publikovaná doktorská práca 
(Ľvov) poukazuje na to, že tento spev – uniatský na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi je 
nekanonický a odporuje uzneseniu Laodicejského koncilu. 
 Prečo a ako vznikol rozdiel medzi hudobno-melodickým prejavom v západnej a vo 
východnej Cirkvi?                  
 Zásluhou Konštantína Veľkého začal sa cirkevný život slobodnejšie rozvíjať, preto nemohol 
zostať pozadu ani cirkevný spev, príhodná doba a potreba veriacich nútili Cirkev, aby sa spev  
zdokonalil. Niektorí kresťania cítiac potrebu umelého spevu začali vnášať do Cirkvi profánne árie a 
teatrálnosť z pohanských divadiel a venovali väčšiu pozornosť pôvabnosti zvuku než zmyslu slov. 
To poskytlo svätým Otcom dôvod, aby venovali viacej pozornosti zdokonaľovaniu cirkevného 
spevu, aby v tejto oblasti zaviedli žiadaný poriadok. Bolo treba obmedziť ľubovôľu „takzvaných“ 
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regentov a spevákov a zamedziť vnášaniu profánnych melódií do bohoslužieb. Preto Laodicejský 
snem (r. 343) nariadil, že okrem kanonicky ustanovených spevákov, ktorí vystupujú na ambon a 
spievajú podľa nôt a kníh, nik iný nesmie v chráme spievať (pravidlo 15). Bolo tiež potrebné aby sa 
cirkevný spev upravil, vytvoril systém, aby spev nebol podriadený ľubovoľným zmenám.  
http://www.pravoslavie.sk/index.php/clanky-a-knihy/101-kanonicke-pravidla-pravoslavnej-cirkvi-
v-etine 
Pravidlo 15. 61 (laodicejského snemu) 
Krome zpeváku, náležejících ke kleru, kterí vcházejí na ambon a podle knihy pejí, nesmejí žádní 
jiní ve chráme zpívati. Poznámka: Podle objasnení Balsamonova pravidlo toto zakazuje laikum 
pouze vcházeti na ambon a zacínati zpev. 
 V západnej cirkvi teoretický rozvoj je zrejmý z hudobných prác svätého Ambrózia, biskupa 
milánskeho (347-397). Tento spev sa zakladal na štyroch gréckych diatonických stupniciach. Po 
200 rokoch k týmto štyrom stupniciam svätý Gregor Dvojslovec a rímsky biskup (591-604) pridal 
ďalšie štyri stupnice. Pôvodné Ambróziové stupnice dostali názov základné (autentické) a nové 
Gregorové stupnice sa nazvali druhotné (plagiálne). Tento systém je totožný so stálymi módami 
(stupnicami) starých Gréckych národov a je zostavený podľa všeobecne užívaného východného 
osmihlasia (Oktoich) a slúži dodnes ako základ spevu v rímskokatolíckej cirkvi. 
 Najväčšia zásluha na ustálení cirkevného spevu v pravoslávnej cirkvi patrí svätému Jánovi 
Damaskému (+ pred r. 745), ním začína nové obdobie v histórii pravoslávneho cirkevného spevu. 
Ako prvý systematizátor na bohosloveckom poli, J. Damaský objasnil v hudobnom systéme staré 
osmihlasie vo východnej Cirkvi, ako prvý popísal teóriu cirkevného spevu na základe pentachordu 
(päť tónová diatonická stupnica),  s ohľadom na hlavné (autentické) a odvodené (plagiálne)  hlasy. 
 Pri posudzovaní treba poznať nie len historické základy vývoja liturgického spevu ale aj 
vplyv prostredia. Ešte v antickom svete vznikla situácia, kedy východná časť Európy bola 
duchovnou „provinciou“ kresťanského východu. Rím mal v tom čase silnú politickú a vojenskú moc, 
ale Grécko bolo zdrojom duchovných impulzov – náboženských, filozofických a etických. Približne 
také rozloženie sa zachovalo aj na začiatku kresťanstva. Základné dogmatické cirkevné otázky a 
spory sa riešili a boli sformulované na Východe a neskôr boli prevzaté Západom. V tom čase z 
cirkevného hľadiska Východ a Západ tvorili jeden celok – jedno telo, preto aj spev v oboch častiach 
cirkvi bol postavený na rovnakom základe. I keď vznikli rozličné interpretácie spevu s chráme jeho 
základom bola triáda – 8 glasov - módov, 10-tónová stupnica a neumy – grafické zobrazovanie nôt.  
 V pravosláviu sa oktoich (8 modov – glasov) zachoval až doteraz. Každý týždeň sa mód - 
glas mení a s ním sa menia aj melódie niektorých modlitieb (nie slová). Výnimku tvorí obdobie 
Veľkého pôstu kedy sa nespieva podľa módov. Nový odpočet módov sa začíta týždeň po 
Vzkriesení, na nedeľu apoštola Tomáša pripadá Glas 1. 
 Súčasná ruská cirkevná odborná literatúra, ktorá sa zaoberá pravoslávnym spevom 
nepoužíva pre chrámový spev názov „muzika, alebo hudba“. Tieto slová vyjadrujú uvedomelú 
tvorbu človeka – skladateľa, často tvorbu na objednávku, kedy skladateľ musí vyhovieť prianiu 
zadávateľa a za to dostáva peniaze, alebo iné výhody. To je práca námezdná. Pravoslávie verí, že 
tvorba slov a melódií je dielom Ducha Svätého a človek je iba jeho „sprostredkovateľ“. 
Pravoslávny skladateľ – v minulosti predovšetkým anonymný mních, prv než začne tvoriť (písať 
text alebo melódiu) z počiatku úprimnou modlitbou prosí Ducha Svätého o pomoc v tomto 
počínaní.  Základom všetkého čo sa robí v prospech cirkvi sa robí nie „na objednávku“ ale na  
prianie srdca a  viery a s pomocou Ducha Svätého. 
 Ak sa vrátime k pôvodnej problematike tak treba povedať, že všetky spevy, melódie, ktoré 
znejú v pravoslávnych chrámoch na celom svete je možné zaradiť iba pod názov PRAVOSLÁVNE 
a nie pod názov „byzantské“. Preto z hľadiska vzniku ako aj prejavu nie je možné spájať byzantský 
pravoslávny – grécky spev, so spevom pravoslávnych Gruzíncov, alebo s pravoslávnym ruským 
spevom. Často sa zaraďuje ruský pravoslávny spevu (najmä pri koncertoch ruských zborov) pod 
názov „byzantský“ - je skôr v dôsledku neznalosti problematiky, alebo čo je horšie neochota použiť 
slovo „pravoslávny“. 
 Viachlasý – partesný, polyfónny spev vznikol v Západnej cirkvi pomerne skoro. V r. 757  
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Carihradský vládca Konštantín daroval kráľovi Pipinovi Krátkemu orgán, ktorý mal veľký význam 
najmä v kláštoroch ako pomôcka pri výučbe gregoriánskych nápevov. Ešte väčší význam získal 
orgán v čase keď Quido z Arezza (995-1050) navrhol súčasne používaný 5-linajkový notový 
záznam, ktorý v súčasnej dobe v upravenej forme používa na celom svete. 
 Z počiatku Cirkev na západe bola zdržiavajúcim faktorom a do určitej miery aj bránila  
novotám – napr. aj zavedeniu orgánu do bohoslužieb. Nakoniec však bola nútená ustúpiť čo 
umožnilo vzniku polyfónnych – partesných skladieb. 
 Termín, ktorý vznikol pri Karolovi Veľkom (IX.st.) „Organum“  hovorí, tom že franskí 
speváci sa naučili umeniu hrať na orgáne v Ríme.  Podstatou „organuma“ alebo „diafónie“ je to, že 
ku kánonickým gregoriánskym stupniciach sa doplňuje akási „sprievodná“ melódia. Tým sa stratil 
pôvodný význam názvu „Cantus firmus“ - prísne dodržiavanie jednohlasného nápevu. Postupne sa 
doplňoval tretí aj štvrtý hlas. Tieto melódie  neboli vždy totožné s gregoriánskym nápevom v 
dôsledku čoho sa často úplne stratil pôvodný Cantus firmus. 
 Je diskutabilné či tento jav bol „likvidáciou“ Cantus firmus a ústup od pôvodného 
jednohlasného cirkevného spevu alebo naopak treba to považovať za prirodzený rozvoj 
skladateľského umenia.  Skutočnosťou je, že na Západe vznikli vynikajúce hudobné diela, ktorých 
autormi sú najväčší hudobní skladatelia minulých stáročí. Otázkou ale ostáva či pri týchto 
vynikajúcich z hudobného hľadiska skladbách môže sa veriaci v kostole modliť, či ho tieto 
melódie  nebudú zvádzať iba k ich počúvaniu. 
 S menom Quida je spojené aj zavedenie solmizácie, čo umožnilo žiakom ľahšie pochopiť a 
najmä „počuť“ tóny a poltóny tak, ako to navrhol Quido, ktorý pri názvosloví použil hymnus 
posvätený svätému Jánovi v ktorom každý verš predstavoval o stupeň vyšší (hudobný) od 
predchádzajúceho:                UT queant Laxic     (C) 
    RE sonare tibris      (D) 
    MI ra tuorum          (E) 
    FA muli gestorum   (F) 
    SOLve polluti         (G) 
    LAbii reatum          (A) 
    Sancte Johannes     (H) 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ut_queant_laxis 
Aby mohli služebníci tvoji volným hlasem rozezvučet zázrak díla tvého, očisti vinu z našich 
poskvrněných rtů, ó svatý Jene. 
Ut je dnes v solmizaci povětšinou nahrazován slabikou Do, kvůli vokálu na druhém místě, a k poctě 
italského teoretika Giovanniho Battisty Doniho 
 
 V starých ruských notách ešte začiatkom XX. st. sa nota UT = C písala na strednej čiare, t.j. 
tretej z vrchu alebo odspodu. Neskôr sa prešlo k záznamu aký sa používal v západnej Európe a to 
znamená, že nota UT „C“ sa začala písať do druhej medzere od vrchu. To bolo spôsobené aj tým, že 
mnohí významní ruskí skladatelia sa učili v Nemecku a predovšetkým v Taliansku. 
 Rusko a dlhé stáročia bolo pod okupáciou či už východných (Mongoli), južných (Turecko) 
ale aj západných (Poľsko) národov čo spôsobilo určité „zaostávanie“ v technickom rozvoj za 
západnými krajinami, kde v polovici druhého tisícročia začalo dochádzať ku globálnej duchovnej, 
kultúrnej ba aj ekologickej kríze. V oblasti duchovnej to bolo objavenie sa Luthera, Husa a druhých 
kritikov súčasného stavu Cirkvi. V oblasti kultúrnej odchod od realistických malieb a objavenie sa 
kubizmu a iných smerov, ktoré chápala len malá čiastka ľudí. V oblasti ekologickej silne 
znečistenie ovzdušia, vody, jazier ba aj morí. 
 Príchod Petra I. Veľký v Rusku do určitej miery vniesol pokrok do politiky bežného života 
(napr. príkaz holenia brady), v kultúre –  príchod maliarov, architektov ba aj príchod hudobníkov zo 
západu znamenal výrazný krok dopredu. Za mnohé novoty bol však Peter I. aj kritizovaný. Nie 
všetko čo bolo na západnom živote dobré, bolo dobré aj pre patriarchálne Rusko. Napríklad  Peter I. 
v oblasti cirkevnej vo svojich cestách po západe videl ako vedúci predstavitelia Cirkvi „zasahujú“ 
do politického vedenia štátov. V Rusku chcel tomu zabrániť tým, že zrušil patriarchu - hlavu ruskej 
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pravoslávnej cirkvi, vytvoril synodu a funkciu „hlavného prokuróra (prokurátora-sudcu)“ ako 
kontrolóra činnosti cirkvi. 
 Ak si predstavíme, že jednohlasný spev je rad zvukov, ktoré sa rozlišujú výškou tónu a môžu 
trvať rôznu dobu tak to vyvoláva v nás pocit, ktorý nie je spojený s priestorom, ale obrazne iba s 
„čiarou“. Polyfónia, partes, je spev v „akordoch“ vyvoláva v nás pocit určitého priestoru. Počuť tóny 
vyššie, stredné, nižšie – je to priestor, ktorý nie je možné chápať mimo hmoty – matérie.  Toto je 
príčina, prečo jednohlasný spev vytvára v nás pocit nehmotný – nie materiálny a zborový, 
polyfónny spev vyvoláva v nás pocit hmotnosti – objemu, šírky akordu od sopránu a tenoru až po 
basy.  
 Preto pravoslávna viera učí, že viachlasý spev je narušenie vnútorného duchovného života. 
Táto snaha človeka vedie nie k duchovnému, ale k materiálnemu pocitu, nie k nebeskému ale 
pozemskému spôsobu života. 
 Východná – predovšetkým ruská pravoslávna cirkev sa neubránila nástupu zborových, 
polyfónnych, „partesných skladieb“. Zotrváva však na pôvodnom rozhodnutí VI. Laodicijského 
koncilu – 75 pravidla a na dodržiavaní s tým súvisiacich ustanovení, ktoré hovoria o tom, že v 
chráme sa nesmú používať „neživé“ hudobné nástroje, ktoré nie sú schopné vyjadriť pocity človeka 
– smútok, radosť a pod. V chráme musia spievať iba vybraní ľudia, odetí jednotne do bieleho rúcha 
a musia spievať podľa kníh. Má to svoj význam – vznikol spevácky zbor, spev sa stal 
kultivovanejší, neruší okolostojacich a nedochádza ku skresľovaniu textu. Z praxe vieme, že len 
ťažko sa môžeme sústrediť na skutočné modlenie, keď vedľa nás stojí človek, ktorý spieva veľmi 
falošne, prípadne aj nepozná slová. Aby sa toto nestávalo, spevom boli poverení iba vybraní 
ľudia. 
 Prakticky až do konca XVI st. sa v ruskej pravoslávnej cirkvi používal jednohlasný spev, 
ktorý najmä v monastieroch mohol byť doplnený „gréckym“ isonom – kvartou pod melódiou.  
 V Breste (Bielorusko, r. 1596) sa konalo stretnutie, ktoré pripravili poľskí jezuiti. Na ňom sa 
zišli  niektorí zástupcova ruského pravoslávia na jeho západnej hranici a poľský biskupi. Tu vznikla 
dohoda – únia, ktorú ale prijali iba niekoľkí pravoslávni biskupi – išlo o podriadenie sa rímsko-
katolíckemu Rímu. Po vzniku únie viacerí mladí pravoslávni skladatelia odmietli žiť v tomto 
regióne a presťahovali sa do východných oblastí do ktorých únia nezasiahla. Pred odchodom ale 
mali možnosť počuť v rímsko-katolíckych kostoloch zvuk orgánu. Počuli široké zvukové rozpätie 
orgánu – vysoké zvuky píšťal a nízke tóny basových pedál, počuli aj akordy, ktoré v tomto širokom 
zvukovom rozpätí vznikajú. Títo mladí skladatelia sa po presťahovaní pokúsili napodobniť zvuk 
orgánu. Málo kde na svete by sa našlo vhodnejšie miesto k tejto činnosti ako práve v Rusku. 
Prítomnosť extrémne nízkych basov (bas profundo), ktorí nezriedka zaspievajú aj „C“ v kontra 
oktáve ako aj mäkkých, vysokých lyrických tenorov, ktorí ľahko zaspievajú „C“ z troj čiarkovej 
oktávy umožnili vytvoriť melódie, ktoré sa podobali svojim hudobných rozsahom zvuku orgána. 
 Tomuto smeru v komponovaní cirkevných melódií (žiaľ) pomáhali aj zahraniční skladatelia, 
ktorých cári do Ruska povolali predovšetkým z Itálie ale aj skutočnosť, že nadaní miestni 
skladatelia dostali možnosť sa zdokonaľovať v komponovaní v zahraničí – v Nemecku a v Itálii.  
Tieto nové melódie boli pre ucho veľmi príjemné a efektné, ale stáli v protiklade s tým, čo 
presadzovali ortodoxní zástancovia chrámového spevu. 
 Nové, viachlasé polyfónne skladby našli v Rusku živnú pôdu najmä v mestách kde bol 
dostatok dobrých spevákov. Pri arcibiskupstvách vznikali školy v ktorých sa učili mladí regenti 
(dirigenti), kde boli aj spevácke učilištia do ktorých prijímali hudobne nadané deti a mládež. 
Prostriedky na tieto školy sa získavali od bohatých ľudí a pomáhala aj samotná cirkev. Je známe, že 
mnohí bohatí mali vlastné spevácke zbory. Napr. gróf Šeremetiev mal vynikajúci spevácky zbor a  
bol aj dobrým skladateľom. Dobrým spevákom a aj skladateľom bol cár Ivan IV. Hrozný. Jeho 
skladby sa doteraz spievajú na koncertoch. 
 Prívrženci ortodoxného smeru v pravoslávii boli ale proti tomuto novému spôsobu spevu. 
Preto  sa najmä koncom XIX st. zdvihla vlna nevôle zástancov tradičného, jednohlasného spevu. V 
súčasnej dobe už viac ako 100 rokov trvá táto diskusia o vhodnosti polyfonického - partesného 
spevu v chrámoch. V XVIII a najmä XIX storočí sa objavili vynikajúci skladatelia a s nimi aj veľké 
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množstvo polyfónnych skladieb. Skladatelia sa priam predbiehali v skladaní čoraz efektnejších a na 
spev náročnejších skladieb. Zvyšoval sa aj počet hlasov. Napr. jedna zo skladieb Berezovského 
mala až 32 hlasov. Skladba P.I.Čajkovského „Liturgia Jána Zlatoústeho“ mala všetky hlasy 
zdvojené. Soprány I. a II. odpovedali I. a II. tenorom, altová partia zodpovedala partii barytónu a aj 
basy  boli zdvojené – miestami sa melódie spievali v oktávach. 
https://www.youtube.com/watch?v=XNXyxQVJCGs 
Veľmi zriedka v tomto období vznikali skladby, o ktorých zástancovia jednohlasného spevu mohli 
povedať že sú vzorom toho ako je možné využiť staré nápevy v novom „modernom“ spracovaní.  
 P. I. Čajkovský koncom XIX st. napísal: musí prísť Mesiáš, ktorý by jedným úderom zničil 
všetko staré a sám by šiel po novej ceste. Rusko dlho očakávalo tohto Mesiáša – stal sa ním Sergej 
Rachmaninov, ktorý zovšeobecnil všetko najlepšie čo bolo vytvorené pre ním a aj to čo vytvorili 
jeho súčasníci. Stal sa zakladateľom nového smeru v pravoslávnom chrámovom speve. Žiaľ 
tragické udalosti 20tich rokov minulého storočia nedali možnosť rozvinúť sa tomuto novému 
skladateľskému smeru. Skladba S. Rachmaninova – Celonočné bdenie (1915) 
https://www.youtube.com/watch?v=EzeifvBH_cs  je žiarivý príklad toho ako sa dajú spojiť tradície 
starých nápevov – znamenného, kyjevského, gréckeho a iných do jedného celku – večernej  
bohoslužbe, ktorá trvá viac ako dve hodiny. Je to ťažká skladba, treba sa vžiť nie len do samotných 
melódií, ktoré sa lejú ako voda, vlna za vlnou bez zbytočného pátosu, ale treba melódie podriadiť aj 
významu slov. Regent, ktorý si vyberie túto skladbu nesmie z nej urobiť „panychídu“. Je to oslava 
končiaceho sa cirkevného dňa – Večiereň, príchod nového cirkevného dňa – Utiereň a jej 
pokračovaním je svätá Liturgia. Hudobný rozklad tejto skladby to je téma sama o sebe veľmi 
zložitá a tu niet priestoru k jej detailnému vysvetleniu.  
 Na záver je možné povedať, že západný kompozičný smer sa v posledných storočiach uberal 
cestou vytvorenia mohutnej zvukomaľby v kostole, ktorá mala pôsobiť na veriacich. 
 Pravoslávny polyfonický, predovšetkým ruský spev má kratšiu históriu ako partesný spev na  
západe. Má byť jemným zvukovým pozadím, jeho cieľom je zvukovo dopĺňať to čo spieva kňaz a 
diakon. Ak je to potrebné môže aj zvýšiť zvuk, ktorý by však nemal rušiť veriacich v chráme v ich 
modlitbe.  
 Niektorí, najmä neskúsení regenti si myslia, že treba často meniť melódie skladieb. Je to 
chyba, nová melódia zaujme modliacich sa v chráme, ktorí viac počúvajú – venujú viac pozornosti 
novej, doteraz nepočutej skladbe než tomu, prečo do chrámu prišli – modleniu (molim – v 
pravoslávnom cirkevnom jazyku znamená prosiť). Preto ak niekto povie, že zbor pekne spieval, asi 
viac pozornosti venoval spevu než to bolo v danom čase nutné. 
 Diskusia, ktorá v súčasnej dobe v Rusku na túto tému prebieha sa snaží usmerniť a 
presvedčiť skladateľov aby pri tvorbe chrámového spevu upustili od melodických efektov a viac sa 
venovali využívaniu starých nápevov v modernej úprave. Musia však mať na pamäti, že ich tvorba 
je pre chrám a nie pre koncert,  a že má napomáhať duševnému rozjímanie, spev nesmie „rušiť“ ale 
má uspokojiť dušu. 
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