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trong 

Huấn thị  

DE MUSICA IN SACRA LITURGIA 

(Âm nhạc trong phụng vụ) 

ra ngày 5.3.1967 
 

Gíáo hội trả lời: 
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Là: 
 

I. Thánh ca Bình ca (cantus Gregorianus). 

II. Đa âm điệu thánh (Polyphonia sacra). 

III. Thánh nhạc tân thời (Musica sacra pro moderna). 

IV. Thánh nhạc cho Đại quản cầm (Musica religiosa 

popularis). 

V. Thánh ca bình dân tôn giáo (Cantus religiosus 

popularis). 

VI. Giáo nhạc (Musica religiosa). 

 

Do linh mục nhạc sư Tiến Dũng dịch 

 
Đi vào chi tiết 
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GIẢI THÍCH & HƯỚNG DẪN 

CỦA  

LINH MỤC NHẠC SƯ TIẾN DŨNG 
 

 

STT THỂ LOẠI NGUYÊN VĂN NHỮNG LỜI  GIẢI 

THÍCH CỦA LMNS. TIẾN DŨNG 
I Thánh ca 

Bình ca 
(cantus 

Gregorianus) 

Bình ca là mẫu mực cho chúng ta sáng tác 
những bài Thánh ca Phụng vụ. 

II Đa âm điệu 
thánh 

(Polyphonia 
sacra) 

Là kho tàng âm nhạc đa âm quý giá mà âm 
nhạc ngoài đời không sánh nổi. 

III Thánh nhạc 
tân thời 

(Musica sacra 
pro moderna) 

Là loại thánh nhạc đa âm có đệm đàn hoặc 
dàn nhạc; còn loại đa âm điệu thánh thì chỉ 

hát suông kêu là “a cappella” 

IV Thánh nhạc 
cho Đại quản 
cầm (Musica 

religiosa 
popularis) 

Những bài tẩu khúc của Bach, sáng tác để 
đàn thờ phượng Chúa trong nhà thờ, chưa 

có thế hệ nào qua mặt được hết. 

V Thánh ca bình 
dân tôn giáo 

(Cantus 
religiosus 
popularis) 

Là vô vàn vô số ca khúc đạo hát ngoài 
phụng vụ, và để trở thành những bài ca 
dân gian như những bài ca Giáng sinh. 
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VI Giáo nhạc 
(Musica 

religiosa) 

Là loại lấy đề tài hay lời kinh phụng vụ để 
sáng tác những bài có mục đích trình tấu 

trên sân khấu như Lễ Cầu hồn của Mozart, 
Missa solemnis của Beethoven, hoặc kinh 

Messiah của Haendel. 

 
 

PHỤ CHÚ 
 

 

 THỂ LOẠI PHỤ THÊM 
I Thánh ca 

Bình ca 
(cantus 

Gregorianus) 

Khoảng 50 năm (tức từ năm 1962-
1965) trở về trước, Giáo hội Việt Nam 
hát thể loại này bằng tiếng Latin  (Bình 
ca) trong phụng vụ thánh lễ.  

Khi Công đồng Vaticanô II (1962-
1965) cho phép dùng bản ngữ (tiếng 
Việt) khi cử hành thánh lễ và ca hát 
trong thánh, Giáo hội Việt Nam bỏ Bình 
ca. Bỏ Bình ca đồng nghĩa bỏ luôn 
Thánh ca Phụng vụ ở trong Bình ca (thể 
loại I thánh nhạc). Rồi vì không có nhạc 
sĩ sáng tác Thánh ca Phụng vụ bằng 
tiếng Việt bù vào nên Thánh ca Phụng 
vụ không tồn tại luôn cả trong quan 
niệm thánh ca của người Việt Nam từ 
đó đến nay. Suốt 50 năm qua, trong 
phụng vụ thánh lễ người ta chỉ hát rặc 
thể loại V thánh nhạc, tức thánh ca bình 
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dân tôn giáo.  

II Đa âm điệu 
thánh 

(Polyphonia 
sacra) 

Thể loại II thánh nhạc này có nhiều 
hình thể:  

- Canon các loại. 
- Motetum từ 2 đến 36 bè (bè vô 

trước, bè vô sau theo quy luật đối âm và 
quy luật sáng tác hình thể motetum rất 
chặt chẽ và nghiêm nhặt).  

Những tác phẩm thể loại này hay và 
đẹp đến nỗi không cần và thật ra… 
cũng không nên đệm thêm một thứ đàn 
nào vào kể cả đại quản cầm, e rằng đệm 
vào sinh rối rắm mà thôi.  

Ở Việt Nam chưa có thể loại II thánh 
nhạc này.  

III Thánh nhạc 
tân thời 

(Musica sacra 
pro moderna) 

Thể loại III thánh nhạc này gồm 
nhiều hình thể như: 

- Canon (luân khúc). 
- Motetum (đa âm điệu). 
- Fuga (tẩu khúc). 
- Oratorio (giáo trường ca). 
- Cantata (đại ca nhạc kịch) 
- v.v…  
Các hình thể của thể loại III thánh 

nhạc này cũng hay và đẹp như các hình 
thể của thể loại II thánh nhạc vừa nêu 
trên, nhưng có chiều phóng khoáng 
hơn, nên có thể đệm đại quản cầm hay 
thậm chí cả dàn nhạc. 

Ở Việt Nam cũng không có thể loại 
thánh nhạc này như đã vừa trình bày 
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bên trên. 

IV Thánh nhạc 
cho Đại quản 
cầm (Musica 

religiosa 
popularis) 

Thể loại IV thánh nhạc này là những 
tác phẩm viết riêng cho đại quản cầm 
(grand orgue).  

Ngày xưa ở Việt Nam, các organists 
nhà thờ đều độc tấu được những bài 
nho nhỏ thể loại này (có trong quyển 
Louis Raffi). Các tay đàn trong các nhà 
thờ Việt Nam ngày nay ít người đàn 
được, cho nên thể loại IV thánh nhạc 
này dần bị mai một; đàng khác, vì bị 
giới trẻ chê chối cùng với tốc độ cử 
hành thánh lễ ngày một nhanh, nên thể 
loại IV thánh nhạc này không còn ai 
quan tâm.  

V Thánh ca bình 
dân tôn giáo 

(Cantus 
religiosus 
popularis) 

Thể loại V thánh nhạc này chính là 
thánh ca bình dân tôn giáo sáng tác 
dưới hình thể ca khúc như nhạc đời; 
hiện thể loại V thánh nhạc này chiếm 
lĩnh hoàn toàn âm nhạc phụng vụ trong 
các nhà thờ Việt Nam.  

Do vậy, thể loại V thánh nhạc này 
dùng chung cho phụng vụ lẫn ngoài 
phụng vụ, dùng chung cho thánh lễ lẫn 
các giờ đạo đức, dùng chung cho cầu 
nguyện ở nhà thờ lẫn đọc kinh ở gia 
đình, dùng cho việc thờ phượng Thiên 
Chúa lẫn để mua vui, giải trí, kinh 
doanh, làm PR cho một nhân vật, tạo sự 
kiện, thu đĩa bán băng, biểu diễn trên 
sân khấu v.v… vì vậy thể loại V thánh 
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nhạc này có vô vàn sắc giai và cung bậc 
tình cảm, có vô vàn đẳng cấp nghệ 
thuật, trình độ âm nhạc, phong cách, 
trào lưu âm nhạc… giống nhạc ngoài 
đời, bởi ai sáng tác cũng được, cho nên 
thể loại V thánh nhạc này trở thành đại 
trà, nhiều không thể đếm, gây ùn tắc 
việc “imprimatur”. 

VI Giáo nhạc 
(Musica 

religiosa) 

Thê loại VI thánh nhạc này ngày xưa 
còn có những tuồng, kịch, nhạc cảnh, 
hoạt cảnh (lễ Giáng sinh thì có “thiên 
thần bảo”, tuần Thương khó thì có các 
loại ngắm đứng ngắm quỳ, tháng Mân 
Côi thì có vãn hoa v.v…) còn ngày nay, 
thể loại VI này đã bị thể loại V (thánh 
ca bình dân tôn giáo) chiếm hết chỗ, ví 
dụ chắp vá nhiều ca khúc thánh ca bình 
dân tôn giáo vào nhau để diễn nguyện, 
dâng hoa… thay vì một tác phẩm độc 
nhất với nhiều chương đoạn. 

Vì thế, thể loại VI thánh nhạc này ở 
Việt Nam hiện bị “độ”, đến không còn 
hình hài nguyên vẹn.  
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Thưa thể loại V: Thánh ca bình dân tôn giáo 

hình thể ca khúc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ca đoàn Thánh Thi  
đang hát thánh nhạc thể loại I 

tức Thánh ca Phụng vụ bằng tiếng Việt. 

 
STT THỂ LOẠI HÌNH THỂ 

I Thánh ca Bình 
ca (cantus 

Gregorianus) 

Tập họp chuỗi các hình thể thỏa đáp 
các nghi thức trong suốt thánh lễ… 
thành tổ hợp thánh ca; đại tác phẩm 
này có tên: Thánh ca Phụng vụ. Gồm: 

1. 4 bài nghi thức: hình thể antiphona 
& responsorium. 

2. Bộ lễ: hình thể missa. 

3. Cung Đọc: hình thể tonus.  
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II Đa âm điệu 
thánh 

(Polyphonia 
sacra) 

 

III Thánh nhạc 
tân thời 

(Musica sacra 
pro moderna) 

 

IV Thánh nhạc 
cho Đại quản 
cầm (Musica 

religiosa 
popularis) 

 

V Thánh ca bình 
dân tôn giáo 

(Cantus 
religiosus 
popularis) 

 

VI Giáo nhạc 
(Musica 

religiosa) 

. 

 


