II. Duchovná kresťanská tradícia a jej odraz v písomnej kultúre

Princípy vzťahu hudby a slova
v cyrilských hudobných prameňoch karpatskej oblasti
Mária Prokipčáková

O

tázky o význame a funkcii hudby v liturgii, či už západnej alebo východnej
obradovej tradície, predstavujú široký koncept teórií a pohľadov interdisciplinárnej povahy. Podobne ako samotná funkcia hudby v liturgickom procese,
sú významnými aj konkrétne otázky o vzťahu medzi hudbou a liturgickým textom. Ich riešenie nie je predmetom len všeobecnej duchovnej kultúry, ale môže
inšpirovať lingvistický a muzikologický výskum, najmä je nevyhnutné pre proces
prekladateľskej práce liturgických textov v súčasnosti.
V príspevku upriamime pozornosť na základné princípy vzťahu hudby a slova v tradícii byzantsko-slovanského obradu v geograﬁckom priestore východného
Slovenska a jeho pohraničných oblastí. Medzi základné charakteristiky miestnej
hudobnej tradície zaraďujeme jednohlasný vokálny prejav celého spoločenstva
veriacich. Tieto aspekty predpokladajú, že v hudobnej interpretácii liturgických
textov sa prejaví vysoká variabilita. Tým, že v jednohlasnom zápise nie je interpret
zaťažený predpísanými harmonickými vzťahmi, otvára sa priestor pre improvizáciu. Pri spoločnom speve všetkých prítomných v chráme je zasa prirodzené, že sa
nedá dosiahnuť skutočný jednohlasný unisono spev. Každá liturgická slávnosť je,
čo sa vokálneho prednesu týka, originálna, pretože ju podmieňujú hlasové možnosti kantora a intonačné schopnosti každého, kto sa aktívne zapája do spevu.
Je všeobecne známe, že liturgická hudba1 oboch obradových tradícií len
podčiarkuje význam modlitby a zosilňuje symboliku slova, ako jej významovo
najvyššej zložky. Hoci výsledok rovnice je známy, pokladali sme za zaujímavé pozrieť sa na vzťah slova a hudby v kontexte liturgickej tradície v karpatskom oblúku, a to vo formách, ktoré sa nám zachovali v písomných záznamoch a v zápisoch
liturgickej hudby staršej a mladšej vrstvy karpatského prostopinija. V príspevku
nazeráme na niekoľko princípov, ako autori prepisov pristupovali k zápisu textu
a hudby. Zameriavame sa na príklady, ako sa hudba adaptovala na liturgický text

1
Je potrebné rozlišovať pojmy náboženská (vyjadruje sa ním vzťah hudby k náboženstvu alebo spiritualite), posvätná (určuje jej vzťah ku kresťanskej viere), cirkevná (ako hudba používaná v kresťanských cirkvách) a liturgická hudba (hudba, ktorá je neodlučiteľnou súčasťou liturgických slávení).
Viac pozri napr. Dufka, Vlastimil SJ: Liturgia a hudba. Liturgické slávenie ako základné východisko
pre chápanie rituálnej hudby. In: Adoramus Te, č. 4, 2005, s. 7-10.
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v rôznych situáciách a zároveň uvádzame javy, ktoré v rámci širšej komparácie
karpatských hudobných prameňov vychádzajú ako systémové.
1. Vzťah hudby a slova v liturgii
Teologický aspekt
K tematike teologického rozmeru hudby máme mnoho zmienok, počnúc
antickými básnikmi a ﬁlozofmi, cez úvahy cirkevných otcov až po novodobé teologické rozpravy o hudbe a liturgii.2 Pochopiť rozmer liturgickej hudby podmieňuje pochopenie slova. Ak sa stráca zmysel modlitby, ani tá najdokonalejšia hudba
nedokáže nahradiť účel, na ktorý je modlitba určená. Svätý Augustín sa dokonca
obával, že sa dopúšťa trestuhodného hriechu, keď sa mu stane, že ho väčšmi dojíma melódia, než sám obsah spevu.3 Slovo je nositeľom, formátorom, významom
liturgického slávenia. Ako hovorí Joseph Ratzinger, večný Logos sa vtedy odieva
telom.4 A k samej modlitbe, ktorá je založená na Slove Božom nestačí podľa neho
len samotné vyslovenie, ale je k tomu potrebná hudba.5 Logos je jej najzávažnejším teologickým dôvodom.6
Tieto charakteristiky sa dajú dobre aplikovať aj na pôdu liturgickej hudby
Východu. V byzantskej hudbe však najviac podčiarkuje jej jedinečnosť výrazná
mystická atmosféra, ktorá v liturgickej hudbe vidí spev anjelov a v modliacom
sa spoločenstve na zemi odraz anjelských zborov.7 Aj tu však platí a vyžaduje sa
dokonalé spojenie hudby a slova. Iba cez dokonalú jednotu slova a hudby sa dá
plne porozumieť hymnograﬁckým dielam. Autori pristupovali k ich tvorbe citlivo
a každé slovo, ktoré malo byť zdôraznené po teologickej, ale i poetickej stránke
bolo patrične ozdobené melódiou, kým iné slová boli interpretované recitatívnym
štýlom alebo jednoduchými sekundovými posunmi nahor či nadol. Egon Wellesz
spresňuje, že „byzantskí hymnograﬁ si dávali veľký pozor, aby zachovali správnu

Z novodobých publikácií, ktoré prispeli k tematike funkcie hudby v liturgickom slávení (najmä
v súvislosti s rímskou liturgiou) môžeme spomenúť napr. Harnoncourt, Philipp: Liturgie und Music. In: Othmar Wessely (ed.): Bruckner Symposion. Linz: Anton Bruckner Institut, 1988. Ratzinger
Joseph: K teologickému základu liturgické hudby. In: Salve, revue pro teologii a duchovní život,
č. 2, 2008, s. 11-28. Ratzinger Joseph: Před tváří andělů chci ti zpívat: řezenská tradice a liturgická
reforma, Dostupné online http://www.sdh.cz/sdh_htm/odjinud/pred_tvari.htm [2017-11-15] Ratzinger Joseph: Světský a lidský obraz liturgie a jeho odraz v liturgické hudbě, Dostupné online http://
www.sdh.cz/sdh_htm/odjinud/lidsky_obraz.htm [2017-11-15]
3
Vyznania, z lat. orig. preložil Ján Kováč, kn. X, kap. 33. Bratislava: Lúč, 1997, s. 295.
4
K pojmu Logosbezogenheit pozri viac Ratzinger, Joseph: Der Geist der Liturgie. Freiburg: Herder,
2000, s. 128-134.
5
Benedikt XVI.: Základem evropské kultury je hledání Boha. Dostupné online http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10103 [2017-10-10]
6
Kunetka, František: Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae? In: Salve, č. 2, 2008, s. 43.
7
Conomos, Dimitri: Orthodox Byzantine Music. In: Litsas, Fotios K. ed.: A Companion to the Greek Orthodox Church. Prevzaté z Marinčák, Šimon: Kapitoly z dejín byzantskej hudby. Bratislava: 1998, s. 64.
2
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rovnováhu medzi textom a hudbou. Slová, nad ktoré vkladali melodické ornamenty, dôkladne vyberali. Vo všeobecnosti, pri speve vkladali ornamenty nad slová,
ktoré chceli zdôrazniť, ale ktoré nemuseli byť významovo najdôležitejšie pre pochopenie frázy. Je dôležité si uvedomiť túto skutočnosť, pretože prax byzantských
skladateľov sa výrazne líšila od tej, ktorá bola bežná u západných skladateľov
17. a 18. storočia. Tí vkladali koloratúry nad najdôležitejšie slová frázy.“8 Teda aj
v tomto možno vnímať inakosť byzantskej liturgickej hudby.
Z prostredia karpatskej tradície spomenieme v tejto súvislosti krátku charakteristiku povahy liturgického spevu od Bartolomeja Šaša. Píše v nej: „Бесда есть
толкованiе мыслей, соединенна съ пнiемъ станется выраженiемъ чувствъ,
чрезъ него получаетъ бесда торжественную тайную силу. Даже мы должны
позрати на пнiе, якъ на дополнительную часть бесды. [...] Головное правило, что пнiе въ своихъ модулацiяхъ должно выразити насколько возможно содержанiе самыхъ словъ. Сiе правило довольно будетъ характеризовати пнiе Богослуженiя. Як Богослуженiе, такъ и сопровождающее его пнiе
должны быти торжественны, и соотвтны своему назначенiю.“9
Právny aspekt
V prostredí katolíckej cirkvi sa problematike postavenia hudby, najmä v liturgii rímskeho obradu, venuje niekoľko oﬁciálnych dokumentov 20. storočia.
Najzásadnejšími sú Motu proprio Tra le sollecitudini Pia X. (1903), Konštitúcia
II. vatikánskeho koncilu o liturgii Sacrosanctum Concilium (1963) a inštrukcia
Musicam sacram (1967). V čl. 112 Sacrosanctum concilium sa podčiarkuje pomocná úloha hudby v liturgii.10 Ako sa tu ďalej poznamenáva: „Hudobná tradícia
všeobecnej cirkvi je pokladom neoceniteľnej hodnoty, čo vyniká nad všetky ostatné umelecké prejavy najmä preto, že posvätný spev, ktorý sa viaže na slová, je
potrebnou, neodlučiteľnou časťou slávnostnej liturgie.“11
V súvislosti s inštrukciami určenými tiež východným katolíckym cirkvám
môžeme spomenúť Ordo Celebrationis (1958), kde sa ale nehovorí o charaktere
liturgickej hudby, teda ako ju spievať. Uvádza len predpis, čo a kedy počas liturgických obradov spieva kňaz, diakon, resp. ostatní veriaci.12 Inštrukcia na aplikáciu
bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (1996) v súvislosti
so všeobecnou východnou spiritualitou nabáda k tomu, aby pri predstavovaní novôt
8
Wellesz, Egon: A History of Byzantine Music and Hymnography. Chapter XIV. Words and Music,
Oxford: Clarendon Press, 1962, s. 354. Voľný preklad.
9
Šaš, Bartolomij M.: Наше церковное пніе. стаття на продовженя, Карпатъ, Унгваръ, 1874,
s. 32-36.
10
„...munus Musicae sacrae ministeriale in dominico servitio...“ Caput VI. De Musica Sacra, 112.
Sacrosanctum concilium, 1963.
11
“…cantus sacer qui verbis inhaeret...” Caput VI. De Musica Sacra, 112. Sacrosanctum concilium, 1963.
12
Neoﬁciálny preklad dostupný online http://www.grkat.nfo.sk/Texty/ordo.pdf [2017-11-10].
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sa vždy ako postačujúci bral do úvahy systém zdedeného, teda dedičstvo, tradícia.
Akákoľvek obnova totiž musí súvisieť a zhodovať sa so zdravou tradíciou tak, aby
nové normy neboli cudzím telesom vloženým do cirkevného celku, ale aby prirodzene vyrastali z už jestvujúcich noriem.13 Samostatne rozoberá architektúru chrámov, umenie ikonopisectva, jednotlivých gest v liturgickom obrade, no postavenie
hudby bližšie nešpeciﬁkuje. V tomto kontexte však hudba zastáva omnoho dôležitejšie miesto. Oliver Strunk tvrdí, že vyriešiť liturgické otázky, ktoré ostávajú ešte
nevyriešené, nebude možné bez toho, aby sa do úvahy nevzala liturgická hudba.14
2. Vzťah hudby a slova z pohľadu ﬁlológie a muzikológie
Väčšina všeobecných príspevkov o prekladateľskej činnosti, predovšetkým
liturgie sv. Jána Zlatoústeho do živých jazykov sa venuje procesu zhudobnenia
preloženého textu len okrajovo.15 Prekladatelia do moderných jazykov by mali
vziať do úvahy aj to, aby texty boli kompatibilné nielen s významom pôvodiny,
ale aj s ich vhodnosťou na spev. Snaha o doslovný preklad zatienila skutočnosť,
že texty sú určené na hudobnú realizáciu. Harmonický vzťah slova a hudby, ktorý platí v pôvodných verziách, je pri preklade často deformovaný (rozmiestnenie
prízvukov alebo počet slabík, ktoré sa v jednotlivých jazykoch líšia). Václav Ježek
píše, že „liturgické překlady musí brát na zřetel to, že konkrétní text je součástí
širších společenských a komunitních systémů, které navíc měly dlouholetý vývoj
a organickou tvůrčí dimenzi.“16 V podobnom kontexte reaguje na podstatu prekladu liturgických hymnov aj Daniel Škoviera, ktorý pripomína, že ich preklad sa
nedá vyňať z kompetencie teológie a ani z pôsobnosti muzikológie, teda musí sa
dbať o synergiu ﬁlologickej práce s uvedenými disciplínami.17
Keď hovoríme o procese prekladania liturgických textov, je namieste zastaviť sa aj pri problematike prekladu, respektíve prepisu notových liturgických
zápisov do modernej notácie. Aj pri prepise starších notačných systémov do modernej formy sa utvorilo niekoľko spôsobov, predmetovo spätých s úzkym vzťahom hudby a slova.
Neoﬁciálny preklad dostupný http://www.grkat.nfo.sk/Texty/instrukcia_2.html [2017-11-10].
Strunk, Oliver: Essays on Music in the Byzantine World, New York, 1977, s. 115.
15
Porov. Švagrovský, Štefan: Z histórie slovenských prekladov byzantských liturgických textov.
In: Slavica Slovaca, roč. 34, č. 1, 1999, s. 42-51, len sekundárne Ivancsó, István: Liturgické preklady
v materinskom jazyku v maďarskej gréckokatolíckej cirkvi od počiatkov až dodnes. In: Orientalia et
Occidentalia. Problematika prekladov bohoslužobných textov do živého jazyka, Košice: Centrum spitiuality Východ-Západ Michala Lacka, 2010, s. 79-98. a ďalšie príspevky z uvedeného súboru štúdií.
16
Ježek, Václav: K problematice překládání východokřesťanských liturgických textů. In: Kliment
Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike/Soﬁa: Кирило/Методиевски научен център към БАН, 2017, s. 114.
17
Škoviera, Daniel: Philologus ante portas. In: Spev v byzantsko-slovanskej liturgii, Prešov: Prešovská
univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra systematickej teológie, 2009, s. 123.
13
14
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V západnej tradícii sa v súvislosti s výskumom notácie a interpretácie základného spevu rímskej liturgie – gregoriánskeho chorálu – nedá nespomenúť význam
gregoriánskej semiológie, ktorá od začiatku svojho vzniku pracuje s neumovými
znakmi a ich interpretačnými možnosťami. Autenticitu chorálu hľadá v slove, jeho
prirodzenom rytme a výrazových kvalitách. Hoci si pod hudobným termínom rytmus predstavujeme určitú pravidelnosť a štruktúru, v gregoriánskom choráli nie je
možné očakávať jeho chápanie v takomto význame. Gregoriánska melódia sa totiž
neriadi žiadnym pravidelným rytmom.18 V tejto súvislosti sa často spomínajú dva
protichodné názory na interpretáciu neumovej notácie chorálu, ktoré sa vytvorili na
konci 19. storočia v kláštore Solesmes.19 V kontexte autenticity sa napokon presadil
ten, ktorý sa snažil čo najvernejšie imitovať rytmickú štruktúru textu.
V priestore byzantskej tradície sa tiež prirodzene kládol dôraz na paleograﬁcký prepis byzantských i slovanských neumových notácií v rôznych štádiách ich
vývoja. Pre potreby tejto štúdie sa však zameriame len na proces prepisu z neumovej notácie do systému päťlinajkovej kyjevskej notácie, ktorý sa začal pravdepodobne v polovici 16. storočia a ktorý sa časovo najviac dotýka zachovaných rukopisov z priestoru Karpát.20 Neumové znaky, ktorých význam ovládala len úzka
skupina vzdelancov, boli prevedené do prehľadného diastematického systému, čím
sa tradícia liturgických spevov mohla šíriť medzi širší okruh interpretov a dostať
sa do lokálnych tradícií jednoduchšou cestou.
Priamo na princípy prepisu neumovej notácie do systému kyjevskej notácie
sa zameriava Oleksandra Calaj-Jakymenková, ktorá sa zaoberá hymnograﬁckými
nápevmi v priestore byzantsko-slovanskej hudobnej kultúry Ukrajiny a Bieloruska
a chápe ich ako metricky organizované synkretické formy.21 Ďalej spresňuje, že
ustálením metro-rytmických pomerov v kyjevskej notácii došlo k utvoreniu orgaPorov. napr. Bednáriková, Janka: Pohľad na gregoriánsky chorál z hľadiska hudobného rytmu.
In: Adoramus Te, č. 4, 2005, s. 12.
19
V súvislosti so známou Solemskou reformou gregoriánskeho chorálu v 19. stroročí sa spomínajú
mená dvoch mníchov kláštora vo francúzskom Solesmes: Dom Joseph Pothier a Dom André Mocquereau. Obaja pokračovali v naznačenej línii Doma Guérangera, ktorý stál za znovuobjavením paleograﬁckej práce a na ktorého podnet začala vychádzať rozsiahla edícia Paléograﬁe Musicale. Avšak
ich ďalšia cesta viedla dvomi odlišnými smermi. Oproti Dom Pothierovi, ktorý stál za názorom, že
jediným formátorom chorálového rytmu je slovo, Dom André Mocquereau v podstate umelo prispôsobil zápis chorálu do moderne koncipovaného rytmu, kde slovo prijalo podradnú rolu. Viac pozri
napr. Venhoda, Martin: Úvod do studia gregoriánskeho chorálu. Praha: Vyšehrad, 1946, Bednáriková, Janka: Základy gregoriánskeho chorálu. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2003, Agustoni,
L.- Göschl, J. B.: Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals. Ästhetik, 1. zv.
Regensburg: Gustav Bosse Verlag, 1992. a mnoho iných.
20
O problematike významu a prepisu byzantských a slovanských neumových systémov pozri rozsiahle štúdie a edície v rámci Monumenta Musicae Byzantinae od autorov Carsten Høeg, Henry J. W.
Tillyard, Egon Wellesz, Oliver Strunk, Gerda Wolfram atď.
21
Calaj-Jakymenko, Oleksandra: Перекладна пiвча лiтература XVI-XVII столiть в Українi та її
музично вiршова форма. In: ЗНТШ. Том 226 (CCXXVI). Праці Музикознавчої комісії, 1994, s. 18.
18
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nizovaných metro-rytmických štruktúr a za ich základný stavebný prvok pokladá
irmologický melodický verš.22 Najmenší synkretický element irmologického verša
nazýva метр-стопа, pričom termínom stopa rozlišuje sylabickú skupinu, ktorá je
nositeľom pevného textového významu a termínom metrum (v ukr. метр) označuje rytmickú skupinu, ktorá ﬁxuje usporiadanie rytmu na základe zodpovedajúcej
stopy. O. Calaj-Jakymenková uvádza, že melódia nápevu nemohla v liturgickom
procese fungovať ako samostatný prvok: „без опори на певну конструктивну
основу словесного тексту мелодика напіву існувати не може.“23
Napriek tomu, že obidva prvky tvoria jednotnú súčasť jej spevnej tradície,
podľa Juraja Jasinovského nemožno hovoriť o jedinej a plnej závislosti slovného
a notového textu k sebe navzájom. Ako vysvetľuje, logika melodických nápevov
sa rozvíja súčasne so systémom jazyka, pričom ale nie je možné každú z melodicko-rytmických osobitostí vysvetliť len cez štruktúru príslušného podloženého textu.24 Ako vyplýva z vysvetlenia, v ruskom liturgickom speve bola textu pridelená
plná formotvorná funkcia v rámci štruktúry nápevu ako takého. Uvedená koncepcia však podľa J. Jasinovského nie je aplikovateľná a všeobecne platná pre oblasť
západnejšej, v jeho špeciﬁkácii ukrajinskej liturgickej hudby.25
3. Vzťah slova a hudby v písomných záznamoch
Je všeobecne známe, že nositeľom ústne tradovanej hudobnej liturgickej
kultúry v karpatskej oblasti je tzv. prostopinije, ktorým označujeme jednoduchý,
jednohlasný spev celého spoločenstva veriacich. O jeho charaktere nachádzame
zmienky aj vo všeobecných príručkách a katechizmoch, napríklad aj v Gramatike
Arzenija Kocáka je cirkevnému spevu venovaná samostatná časť. Zameriava sa
v nej nielen na kultúru a estetiku prednesu, ale aj formy spevných žánrov v bohoslužbách.26 Do dnešných dní sa zachovalo niekoľko zmienok o úrovni hudobnej interpretácie v chrámoch, ale obmedzíme sa len na tie, ktoré komentujú popri
hudobnej aj jazykovú stránku prednášaných spevov. Najstaršie takéto záznamy
máme doložené až z polovice 19. storočia.
V súvislosti s liturgickou hudbou karpatskej oblasti sa často cituje záznam
z časopisu Zorja Halickaja z roku 1854: „чувствительность слышателей ни не
дотыкаетъ, но паче тую въ нихь потупляеть, ясно слово не выражаеть; но еще
„Поди, помилуй!“ – нкоторый гугнаеть, дробочеть, перескакуеть изь начала
Calaj-Jakymenko, Oleksandra: Перекладна пiвча лiтература XVI-XVII столiть в Українi та її
музично вiршова форма. op. cit., s. 18.
23
Tamtiež, s. 20.
24
Jasinovskyj, Jurij: Питання музичної форми у піснеспівах сакральної монодії східного обряду.
(За нотолійними транскрипціями ранньомодерної доби). In: Українська музика, 2, 4, 2012, s. 41.
25
Tamtiež, s. 42.
26
Porov. Dzendzelivskyj, Josif O.: Граматика Арсенiя Коцака. In: Науковий збiрник Музею
української культури у Свиднику, вип. 15, Пряшiв, 1990, s. 227-231.
22
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на самый конець и пр.: „Честнйшую Херувимь и славнйшую рототото
величаемъ“ и многократно богобойныхь врниковь соблазняеть паче, нежели
имь къ созиданіи (sic!) служить...“27
Autor upozorňuje nie len na estetický úpadok liturgického spevu ako takého, ale na ľahostajnosť voči pochopeniu liturgického textu príslušných modlitieb.
Tá vychádzala predovšetkým z toho, že veriaci cirkevnej slovančine dobre nerozumeli. Ani na začiatku 20. storočia sa situácia príliš nezmenila. Ako hovorí Fedir
Steško v súvislosti s jeho návštevou na Zakarpatí v roku 1934, prítomní a kantor
spievali v chráme uponáhľane, ako keby sa chceli navzájom dohnať, čo znemožňovalo vôbec základnú identiﬁkáciu liturgického textu. Podľa jeho slov: „Слів,
звичайно, при такому співі розібрати не було можна, все співалося на спіх
– дяк намагався випередити своіх помішників – селян, присутні випереджали
дяка, що ще більше збільшувало незрозумілість того, що власне в церкві
відбувалося. [...]При такій більш, ніж годинній, безпереривній какофонії,
важко було зупинити свою увагу над самими співами, вслухатися в них;
хотілося скоріш втікати з церкви, щоб дати відпочинок вухам. До того ж,
загальна маніра співати горлом та в ніс ще більше знеохочує слухача.“ 28
Ako je zrejmé, obmedzená zrozumiteľnosť liturgických textov bola často
komentovaná a dbalo sa o jej zlepšenie. Napríklad už v kláštoroch, ktoré boli prvými edukačnými centrami mnohých generácií kňazov. Len ako príklad upozorníme na Mníšske pravidlá J. J. Baziloviča z roku 1777, kde sa v štvrtom oddiele píše,
aby mnísi pri bohoslužbách spievali pomaly, nie vysokým, ani nízkym hlasom,
a zároveň sa spevákom z pravého a ľavého krylosu pripomínalo dodržiavať antifonálny spev bez predbiehania sa (fol. 11-12): „г7. Собра1вшіи1 сz въ Цр7кви1 Братіz
со всzки1мъ Бл7гw3говёнºемъ, а4кэ съ Бг7w1мъ собесёдующіи1, не Спёшно, не ви1сокиM,
ни1же qэло ни1ски1мъ, но u3ми3рен=ымъ, и3 разуми1телнымъ гласомъ да пою1тъ,
и3 чтутъ. д7. Прежде да1же єди1нъ ли1къ свой сти3хъ не1скончаетъ, Ли3къ вторый
пёти3, и3ли1 чести3 да нена1чи1наетъ.“29
Vo farnostiach bola situácia omnoho zložitejšia. Farnosti nedisponovali školenými kantormi a zároveň bojovali s nedostatkom liturgických kníh. Práve nedostatok potrebných liturgických kníh považuje Š. Papp za jeden zo zásadných
dôvodov, prečo sa liturgický spev nerozvíjal kontinuálne: „... Не диво, що при
недостатку книг, церковный спiв не мiг належно розвинутись. Таж вiрнi були
звичайно лише слухачами в церквi. А це причина також того, що декотрi
27
Steško, Fedir: Церковна музика на Підкарпатській Русі. In: Відбитка з Наукового Збірника
тов. Просвіта, roč. XII., Užhorod, 1937, s. 122-123.
28
Tamtiež, s. 122.
29
Porov. Lach, Milan: Il contributo di Giorgio Giovanniccio Bazilovič OSBM alla formazione monastica dei Basiliani dell´eparchia di Mukačevo (1789-1821). Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum, Roma: Pontiﬁcium Istitutum orientale, Facultas Scientiaum Ecclesiasticarum Orientalium,
2009, s. 144.
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тексти вiрнi собi на память хибно освоïли, не лише в богослужбових пiснях,
але i в щоденних молитвах. Такими хибними ïх традицiя передає до нинi, раз
хибно усвоєнi, хибно спiваються в церквах до нинi.“30
K zlepšeniu situácie postupne došlo aj vďaka iniciatíve Andreja Popoviča,
kňaza z Veľkej Kopane, ktorý zozbieral liturgické texty zo základných i sviatočných
bohoslužieb liturgického roka a vydal ich v roku 1866 ako samostatnú knihu pod
názvom Velykij Cerkovnyj Sbornik. Vyšiel hneď v niekoľkých vydaniach. V prológu
jeho vydania pod správou Obščestva Vasilija Velikoho z roku 1887 sa nabáda k dodržiavaniu „rozumného spevu“ v chrámoch. Ako sa píše v 9. bode: „по толкованiю
св. Отцев (треба) разумно спiвати в услышанiе и порозумiнiе всiм.“31
Či už hovoríme o situácii v 18. alebo 20. storočí, s problematikou liturgického spevu sa bojovalo neustále. V Mukačevskej eparchii však ani na konci
19. storočia nejestvovala zbierka, ktorá by reprezentovala pravú podobu liturgických nápevov, reálne používaných v chrámoch. Aj kvôli určeniu istej uniformity liturgického spevu vyšla v roku 1906 prvá notovaná zbierka liturgických
spevov Mukačevskej eparchie Cerkovnoje prostopinije Ivana Bokšaja a Jozefa
Maliniča. Napriek tomu, že sa mala stať určujúcou zbierkou pre liturgický spev
vo všetkých jej farnostiach, korekcii jej obsahu nebola venovaná dostatočná pozornosť. Spevy sú zapísané tak, ako ich zapísali autori. Preto často aplikuje nie
len nesprávne rozmiestnenie prízvukov v texte a hudbe, ale aj celkových fráz
v jednotlivých textoch. Na to v roku 1936 reagoval F. Steško, ktorý upozornil
na diferencie medzi textovými a hudobnými prízvukmi vo vydaní zbierky a odporúča zaoberať sa editovaním príslušných spevov z pohľadu nie len muzikologického, ale aj ﬁlologického a liturgického, aby bol liturgický spev v eparchii
jednotný a správny.32
Ešte aj Š. Papp v predslove k už spomenutému irmologionu z roku 1970
kritizuje nedostatky v Cerkovnom prostopiniji a uvádza, že v svojom irmologione
opravuje chyby, ktoré boli po desaťročia šírené prostredníctvom Bokšajovho Cerkovnoho prostopinija.33 A spresňuje, že opravil cirkevnoslovanský text a vyše 200
chýb v notovom zápise.34 Napriek tomu, že Š. Papp tvrdí, že Jozef Malinič spevy
zle prespieval a Ivan Bokšaj ich následne nesprávne zapísal, skôr si myslíme či
prikláňame k názoru, že nešlo o nesprávne zaspievané spevy. Autori jednoducho
zaznamenali spevy v takej podobe, ktorú dobre poznali z ich každodennej liturgicPapp, Stepan: Розвiй церковного богослужбового спiву (простоспiву) в мукачiвськiй епархii.
In: Irmologion, Prešov, 1970, s. 183.
31
Tamtiež, s. 187.
32
Steško, Fedir: Церковна музика на Підкарпатській Русі. Відбитка з Наукового Збірника тов.
Просвіта, roč. XII., Užhorod 1937, s. 127.
33
Papp, Stepan: Розвiй церковного богослужбового спiву (простоспiву) в мукачiвськiй епархii.
op. cit., s. 187.
34
Tamtiež, s. 187.
30
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kej praxe. Paradoxne napriek kritike ešte aj Irmologion Štefana Pappa z roku 1970
obsahuje mnoho ďalších nezrovnalostí, najmä čo sa týka nejednoty v prízvukoch
textu a melódie.
Hudobno-textový zápis staršej vrstvy karpatského prostopinija
Za staršiu vrstvu karpatského prostopinija pokladáme nápevy rozličného
pôvodu, ktoré sú zapísané v najstarších zachovaných rukopisných irmologionoch
karpatskej oblasti. Hovoríme o irmologionoch zapísaných kyjevskou päťlinajkovou notáciou, ktorých existenciu na zmienenom území máme doloženú od 17. storočia. Spevy v nich zapísané pochádzajú z východoslovanskej a južnoslovanskej
tradície, pričom sa v nich odzrkadľujú aj lokálne varianty liturgických nápevov.
V zápisoch zachovávajú základný princíp byzantskej hymnograﬁckej kompozičnej praxe, a teda postavenie krátkych melodických úsekov, tzv. formúl35 nad slovný text hymnu. Ako v tejto súvislosti píše Dimitri Conomos: „Slovo skládat znamená dávat věci dohromady, a hlavně to dělali byzantští skladatelé. Upravovali,
přizpůsobovali a stylizovali to, co již existovalo jako zásoby útržků a frází starých
melodií, které byly živé ve společné paměti.“36
V súčasnosti sa problematika aplikácie byzantskej hudby a slova rieši v rámci niekoľkých projektov, napr. The Divine Music Project v St. Anthony´s Monastery v Arizone, ktorý spracováva zoznam melodických modelov thesis a formulae.37
Cieľom je použiť pri preložených textoch do angličtiny pôvodnú byzantskú kompozičnú techniku založenú na konkrétnych melodických frázach, ktoré sa spájajú
do jedného celku v rôznych variantoch.
Rovnakému princípu, ale v súvislosti s prepisom do českého jazyka, sa venuje Marios Christou.38 V podobnom duchu pristupujú k výskumu karpatského
prostopinija Dávid Pancza a Šimon Marinčák.39 Napr. štúdia Š. Marinčáka z roku
2013 predkladá schému, ktorá by mohla byť aplikovaná pri korekcii súčasných
spevov nedeľných tropárov v byzantsko-slovanskej tradícii na Slovensku do podoby zodpovedajúcej správnemu rozloženiu prízvukov v texte a melódii.40
Formulae, alebo thesis sú v zmysle byzantskej spevnej tradície typické melodické frázy (dlhšie
i veľmi krátke) charakteristické pre každý ichos čiže modus byzantskej hudby.
36
Conomos, Dimitri: Raně křesťanská a byzantská hudba: dejiny a projev. Východokřesťanská studia, č. 7, 2004, s. 5.
37
Dostupné online http://www.stanthonysmonastery.org/music/Index.html.
38
Christou, Marios: Zhudebnění českého liturgického textu podle byzantské tradice. In: Parreésia,
č. 7, 2013, s. 139-166
39
Porov. Pancza, Dávid: Nápevy pre spev stichír. Problematika spojenia textu s melódiou a možné
riešenia. In: Orientalia et Occidentalia. Vol. VI. Stav výskumu mukačevsko-užhorodského nápevu.
Košice: Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka, vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, 2010, s. 201-223.
40
Marinčák, Šimon: Nedeľné tropáre v byzantsko-slovanskej tradícii na Slovensku. In: Slavica Slovaca, roč. 48, č. 1, 2013, s. 9-40.
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Na základe komparačnej analýzy vybraných irmologionov si všímame také
varianty a situácie, kedy sa melodická linka prispôsobovala textu. Najčastejšími
z kontrastov v zápise sú melodicko-rytmické posuny nad stálou alebo mierne sa
meniacou podobou slovného textu. Zdanlivé posuny textu sú prakticky posuny
melodických formúl, ktoré sa aplikovali na základ kánonického textu rozdielnym
spôsobom. Takýchto príkladov nachádzame v irmologionoch karpatskej proveniencie neúrekom. Pre ilustráciu uvádzame len niekoľko príkladov:
Ju1784-1785

xWJx ABx x cx x Bx xAx x Ax WJx FJx xAOJx ABx xcBx yxWJBAx xGxyxF(
я3-ко всэX Спа-сти Бла-ги-z сво- z При-шел7 є3- си.

x AxABx xyxcx x Bx xAx x Ax WJx xFJx AOJx xABx xcBx WJBAx xGxyxF(

MR

я3-ко Сп7- ти Бл7- гі- z сво-z При-

шеL є3- си.

Ju1784-1785= Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785
MR= Irmologion Michaila Rydzaja z Kojšova z roku 1795
1. kánon na Nedeľu Päťdesiatnice, 4. irmos, 7. hlas

5x cy cx cx BYcy dxcYByx x x xAYBcxxdYx xcYBxAzx

L16

со-дэ-ва- ю-щиимъ

Arch8465

пэснь

5x cy cx x x BYcy dxcYByx x x xAYBcxxdYcYBxcBxAzx
со-дэ-

ва-ю-

щиM

пэснь

5x x x x xcyxy BYcy XdxcYyBXx x x xyAYx BcXydYcYBXx xAx

SP

со- дэ- ва- ю-

Ju1784-1785

щиM

Пэс=

си6

5x x x x xcy BYcy x XdxcYBXy cXByy yAYBcXyxdYxcYBXx xAx
те-бэ со-дэ-ва- ю-щиM

Пэснъ

L16= Ľvovský irmologion z konca 16. storočia
Arch8465= Irmologion zo 17. storočia
SP= Irmologion zo Sajópálfala (Jágerský) z prelomu 17.-18. storočia
Ju1784-1785= Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785
2. kánon na sviatok Narodenia Krista, 5. irmos, 1. hlas

L16
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x dx xdx dx cQBx x xAx Bx ycdycx xByABycxyx xAzxdyxdyxdcx dex xfx x ex dcBx cdyey dy dy cyBx c\
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Ju1784-1785

x xdx xdx dx cQBx x xAx Bx ycdycx xByABycxyx Ax x dycxdex fx ex dx xdx dx ydcyBxcdxyxyx yexdycydyBdycyBx c\
Пер-во-роˇ- де=-

на и3j ма- те- - ре

не-и3с-ку-со-муˇ-ны-z Бра- ку Ве-ли-ча- - -еM.

L16= Ľvovský irmologion z konca 16. storočia
Arch8465= Irmologion zo 17. storočia
L1709= Irmologion z roku 1709, Ľvov
Ju1784-1785= Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785
Kánon na sviatok Stretnutia Pána, 9. irmos, 3. hlas

V hudobno-textových zápisoch si všímame rozdielne varianty v pozíciách,
pri ktorých došlo k posunu vo vzťahu textu a hudobného metrorytmického systému. Na základe komparácie je možné výsledky rozčleniť do dvoch modelových
situácií. V základnej osnove sa to týka pomerov:
1. zmena textu = zmena melodiky
2. zmena textu ≠ zmena melodiky
Vzťah zmena textu = zmena melodiky sa pri komparácii vybraných rukopisov uplatňuje relatívne málo. K zmenám síce dochádzalo, ale pokladáme ich
len za upravené varianty pôvodnej melodickej formuly. Za melodické posuny sú
v niektorých prípadoch zodpovedné zmeny základných sylabických konštrukcií na
krátke melodické ozdoby, väčšinou striedavého alebo prechodného typu. Uvedený
typ zmeny melodického materiálu je v takýchto prípadoch len zdanlivý, pretože
základná melodická štruktúra formuly ostáva zachovaná. Melodické línie sa teda
prispôsobovali „na mieru“ použitého textu. V 9. irmose kánonu Kvetnej nedele
stojí oproti textu Благослове= Грzды6 Во и3мz Господа Спаса нашего v záverečnej
kadencii text príslušnej časti nápevu, ale predchádzajúceho irmosu Благословэте
дэла Всz Господа Спаса нашего. Autor zápisu, v tomto prípade Ján Juhasevič, použil formulu ôsmeho irmosu, a aplikoval ho do záveru poslednej piesne. V svojich irmologionoch obmieňal varianty pomerne často. Niekedy sa držal predlohy,
z ktorej dielo prepisoval, alebo uprednostnil iný, napr. lokálny variant používaný
v chráme. Takto pristupovali k prepisu aj ďalší autori rukopisných irmologionov.
Ju1784-1785

xAx xBx AOyJxFx xGx xAyBAx x Gx xABx xcx cxycBx xcx x Bx Ax xBycyBx xAyJFx xG)
Бла-го-сло-ве= Грz-ды6

Во и3-мz Го-спо-да Спа-са на- - ше- -го.

xFJx xAx Ax yAcx xBAx xGyxABx x xcxyxcxycBx xcx x Bx Ax BycyBx xAyJFx xG)

Ju1806
Ju1809

Бла-го-сло-вэ-те дэ-ла Всz Го-спо-да Спа-са на- -ше- -го.

Ju1811-1812

xABxxAx yAGx ABAGx x FGyyxABAx xGxABx xcxyx cxycBx xcx x Bx Ax BycyBx xAyJFx xG)
Бла -го-сло-венъ Грz-дый Во и3-мz Го-спо1-да Спа-са2 на1- - -ше- гw.41

Ju1784-1785, 1806, 1809, 1811-1812 =
Irmologiony Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785, 1806, 1809, 1811-1812
Kánon Kvetnej nedele, 9. irmos, 4. hlas
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Častejšie sa stretávame s prípadmi, kedy napriek úprave textu ostalo v melodických formulách ich hudobné znenie nezmenené. V týchto prípadoch totiž nedochádzalo k výraznejším zmenám v počte slabík a v prízvuku, preto ani vo variante
melodickej linky nie sú zmeny reﬂektované. Napr. v 5. irmose kánonu na sviatok
Kvetnej nedele, irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785 uvádza: ...w3 Тебэ
Граде Божіи Міръ на Їjрайлz и3 Спасеніе я3jыкоM, zatiaľ čo mladší irmologion z roku
1795 používa variant ...џ тебэ дв7о чис7таz миръ на израи3лz и3 Спасеніе я3jыкоMM,
a to bez melodickej zmeny.
Ju1784-1785

x BAxBycyBx AyJFx Gyz
Гра-де Бо-жіи3

x BAxxBycyBx AyJFx Gyz

MR

дв7о чи- с7та- z

Ju1784-1785= Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785
MR= Irmologion Michaila Rydzaja z Kojšova z roku 1795
Kánon Kvetnej nedele, 5. irmos, 4. hlas

xcx ycx Bx WJx xABx xcx Bx Ax xGx AxBy x cxy BAx xGx Bx xBx x Bx xABxcx BAxxBx BAy GxA)
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xcx yBx xAx WJx ABx xcx Bx Ax yGx AByycxBAy yGx yBx Bx xBx cxBAx xGx cx BAxxBx xBAy GxA)
Ра-до-сти-ю Во-пи-ю-ще Ра-дуй- - сz W$- бра-до-ва=-на-z Го-споd Сто-бо- ю.

SP= Irmologion zo Sajópálfala (Jágerský) z prelomu 17.-18. storočia
Ju1784-1785= Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785
Kánon Zvestovania Bohorodičke, 9. irmos, 4. hlas

V zápisoch často dochádza k redukcii textu. Napríklad v 7. irmose 2. kánonu Narodenia Krista sa redukcia textu odzrkadlila aj v podobe nápevu, ktorý
v mladšom exemplári vynecháva recitatívnu časť a zužuje tak formulu len na nástupné tóny s krátkym recitatívnym úsekom a následnou kadenciou.
Arch8465

AxBYAy GFyyAAyyGAGFExxFx xGzx xGxGx GFAGFExFx Ex Dzx Azx Bx AxGzxyxGXxcXycXyycXBYcXdzYxdXxcBXcxBxAx
му-чи-те-ле-вы

jло-коZ-на-го я4-jы-ко-вре-ді-z и3хъ

же не-при-ко-сну сz wgн7

мно-гій

U Ju1811-1812 (fol. 54r) je tento úsek pôvodne zhodný s modelom Ju1809. Pravdepodobne spevák pôvodnú verziu poznal skôr a “novú” preto opravil a nahradil staršou. V zázname je tento úsek
prelepený a nahradený verziou, ktorú poznal spevák.
41
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x YBx BAXxy Bx cyXdxydy ydx dx cBXy cx By xyAxXAxBcYx Ax Ax BYAXJYFXyAXyyGXxAxBcx xAx Ax BAx JFx xAx Gx xFx xGx Gx Gx

SP

при3-вле-че=-ны-z t-ро-ци3 да-ви3-до-ви3 му-чи-те-ля u4-ко-ри3-ша беZ-чи3-сле=-но я4-ря-ща-я4 зло-боˇ- но-е

Ju1784-1785

XABcYBXAXAXyyAx AXxAXxABYAXJYFXy AXyyGXxABxcy Bx xAx Ax Ax yBAx JFx xAx Gx xFx x Gx Gx Gx FJx Ax WJx xFXyyExDx
t че-сти и3 w3-тро-ци да-вы-до-вы му-чи-те-ле6 во ра-jо-ри-ша Зло-воˇ-но-е я3-jы-ко-вре- ді- е

Ju1811-1812

XABx cYBx x AXAyy . . . . . . xBYAXJYFXy Ax Gxy xy Gx AOJx Fx Gx Gxz
При-вле-че1-ні - - - - - - - - - -й w3-тро1-ци, му-чи1-те-ле-во

Arch8465= Irmologion zo 17. storočia
SP= Irmologion zo Sajópálfala (Jágerský) z prelomu 17.-18. storočia
Ju1784-1785, 1811-1812 = Irmologiony Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785, 1811-1812
2. kánon Narodenia Krista, 7. irmos, 1. hlas

Ak došlo k redukcii textu, napr. v prípade 7. irmosu na sviatok Stretnutia
Pána, ktorý uvádza namiesto Благослове= є3си Воjывающе Боже w3теC нашиX skrátený text Благослове= Бг*ъ w3теC на1шиX, v hudbe bola vynechaná jedna celá melodická
formula. V zásade je vždy zmenený len recitatívny úsek, expozičné a záverečné
časti sú stálejšie.
Ju1784-1785

xcx xBx ycx ycx xcxycx xcxcdx xcyBx xAyBycydx ydy cBx zxydx cQBx xyABxxcdycx ByAyBycx xA)
Бла-го-сло-ве= є3-си Во-jы-ва- - ю- - - ще Бо-же w3- теC на- -шиX.

Ju1811-1812

xcx xBx ycx ydx. . . . . . . . . . . . . . . . . .xcQBx y xyABxxcdycx ByAyBycx xA)
Бла-го-сло-ве=

Бг7ъ

w3- теC на1- -шиX.

Ju1784-1785, 1811-1812 = Irmologiony Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785, 1811-1812
Kánon na sviatok Stretnutia Pána, 7. irmos, 3. hlas

K redukcii melodického materiálu dochádza v prípade 3. irmosu 1. kánonu
sviatku Bohozjavenia. V staršej predlohe je uvedená pasáž и3 нэсÑ Пра1веде= Па1че Тебе2
Госпо1ди, no v inom variante autor zápisu jednoducho odstraňuje repetovanú formulu a záverečnú kadenciu prenáša až k záverečným slabikám príslušného textu.
Ako vidno z príkladu, Ján Juhasevič v svojich dielach používa prvý i druhý variant
zápisu. V takýchto prípadoch rozhodovalo, z akej predlohy autor čerpá.
L1709

zxdcyydexdy cBx ycxz cxBx cdxxydycx AxBcx xz xdcxdexdx dx cx cx xcx xcxBcx xdxcdxcxBxWJxA)
нёст7

Ju1784-1785

Свz-та я3-ко же Бг*ъ нш*

и3 нэc пра-веdна па- че те-бе Го-спо-

ди3.

zxdcyydexdy cBx ycx z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x xcx Bcx y xdx cdycx Bx xA)
Пэс=

Свz-та

я3-ко же Боg

нш7.
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Ju1811-1812

zxdcyydexdy cBx ycxz dx cx xdexxdxcBx cx zx dcxxdexxdx xdx cx cx xcx cx Bcx x dx cdcx xBx xA)
Нёстъ

Ст*ъ я4-кw же Бг7ъ нш7ъ, и3 нэсÑ Пра1-ве-де= Па1-че Те-бе2 Го-спо1- - - -ди.

L1709= Irmologion z roku 1709, Ľvov
Ju1784-1785, 1811-1812 = Irmologiony Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785, 1811-1812
1. kánon na sviatok Bohozjavenia, 3. irmos, 2. hlas

Zmena textu menila (skracovala alebo predlžovala) rozsah recitatívnych pasáží, pri ktorých nedochádzalo k výraznej intonačnej zmene nápevu.
Ju1784-1785

XBxcyBcx dRcx xBx x Ax xGx zx cx x dx x dx x x y x cQyBx cy By Ay Gxcdxedy cxydy
И$-стиN^- но Яв7-свÑо-ва Спре-слаV^-ныM

Ju1811-1812

Гла- соM

XBxcyBcx dRcx xBx x Ax xGx zx cx xydx yxdx xydx x xcQyBx cy By Ay Gxcdxedy cxydy
И$-стиN^- но Яв7-свÑо-ва

Пре-бо-га-тыM Гла- соM

Ju1784-1785, 1811-1812 = Irmologiony Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785, 1811-1812
2. kánon na sviatok Bohozjavenia, 6. irmos, 2. hlas

Prispôsobenie nápevu k rozšírenému textu prebiehalo zopakovaním tónu,
prípadne augmentovaním hodnôt.
Ju1784-1785

x fexxdRycx x defex x x x dRcx xBx cx BAy GAx x
Всю же

Ju1811-1812

Чи- - - - -стиÑ Во-до-ю

x fexxdRcx xdy dex y fexdRcx xBx cx BAy yGx
Всю же w3-мы-ва1- еÑ

ро-со1- ю

Ju1784-1785, 1811-1812 = Irmologiony Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785, 1811-1812
2. kánon na sviatok Bohozjavenia, 7. irmos, 2. hlas

Treba upozorniť aj na to, že pre účely tejto štúdie sa zaoberáme najmä situáciami, kedy dochádzalo k redukcii melodického materiálu na základe redukcie
textu. V súvislosti s vývinom liturgického spevu však vo všeobecnosti prichádza
k zjednodušeniu melodickej linky. Upúšťa sa od spevu dlhých melizmatických
úsekov a postupne sa prikláňa k jednoduchšej sylabickej interpretácii. Mladšie
pramene preto neuvádzajú ozdobné formuly, pričom pri interpretácii kantori používali ich jednoduchšie formy, resp. ich zdobili improvizovane.
L16

xcxcBxAyBxAx Gzx Bx Bx cxBAxxdxdcxBxAxGAxBxcxBxAGxAxGzxFxGzx
w3- -
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xcQyBx AyByAx GxqxcxcyxdRcx eSdx cBxABxcxdcxBAxBx AxGxAxz

L1709

w3- - - - - - - ка- z3-

ный

xcQyBx AyByAyGxBx Bx cx Bycx xdRcx Bx Ax Gx z

MT

w3- - - - - - -ка-zн-ныи

Ju1784-1785

cQyBx AyBx yAx Gx

w3- - ка- -z3-ны6

L16= Ľvovský irmologion z konca 16. storočia
L1709= Irmologion z roku 1709, Ľvov
MT= Irmologion Michala Ternovského z roku 1729
Ju1784-1785= Irmologion Jána Juhaseviča z rokov 1784-1785
Kánon na sviatok Stretnutia Pána 5. irmos, 3. hlas

Uvedené príklady poukazujú na to, ako štruktúra textu menila hudobnú
stránku liturgických spevov. Prezentovali sme ale iba niekoľko možností adaptácie
melódie na textové zmeny. Ako reálne boli tieto zápisy interpretované, nemožno
s určitosťou povedať. Výsledky porovnávania karpatských irmologionov vypovedajú o skutočnosti, že tradícia liturgickej hudby bola v priestore Karpát živá a stále
sa vyvíjajúca. Treba poznamenať, že podobne ako v hudobnom zápise, aj v jazyku
textov dochádzalo k zmenám len vo vnútri ich štruktúr. Normatívna konštrukcia
textov zostávala väčšinou neporušená.
4. Mladšia vrstva karpatského prostopinija
V rámci konferencie sme mali možnosť vypočuť si niekoľko hudobných
ukážok priamo zo záznamov prostopinija zo Šemetkoviec (okr. Svidník) z roku
1974. Pokúsili sme sa dokázať, že mladšia vrstva prostopinija, a to najmä v prípade spevov eucharistickej liturgie, ktorá sa spievala aj niekoľkokrát týždenne, bola
výrazne ovplyvnená paraliturgickou a folklórnou tvorbou. Ľudovú melódiu veriaci
povýšili na úroveň duchovnej, čo umožnilo jej prienik do liturgického slávenia
spolu s typickým charakterom jej interpretácie.42
Ako sme spomenuli vyššie, pre byzantskú a teda aj byzantsko-slovanskú
liturgickú hudbu je typické chápanie melodického toku na základe skladania formúl čiže krátkych melodických fragmentov. Túto prax si môžeme všimnúť aj na
príkladoch starších vrstiev karpatského prostopinija, kde sa zápis jednotlivých formúl odvíja od štruktúry a dĺžky liturgického textu. Folklórne piesne a ani melódie
paraliturgických piesní nepodliehajú tomuto princípu. Sú postavené na schéme základných typov piesňovej formy viazaných na verš a rým, pričom často používajú
Marinčák, Šimon: Vplyv folklórnej a duchovnej piesne na interpretáciu liturgických spevov východnej cirkvi na Slovensku. In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských i neslovanských súvislostiach.
Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2012, s. 222.
42

219

Mária Prokipčáková

práve refrénový typ piesní. Do úzadia sa v takýchto prípadoch dostáva funkcia
textu. Dominantnú funkciu preberá melódia, ktorú v tomto prípade chápeme ako
ﬁxný a zároveň formotvorný prvok.43
Pre jeden kánonický text sa tak používalo niekoľko nápevov. K prevzatiam
melódií dochádzalo v dvoch úrovniach. Prvú pozorujeme v situáciách, keď liturgický nápev stichiry, tropára alebo inej hymnograﬁckej formy požičal znenie melódie inému liturgickému textu, napr. v prípade modlitby Otče náš, ktorá preberá
melódiu podobenu 4. hlasu, Udivisja Josif.

Irmologion, 1970, s. 29

V druhom prípade sa liturgické texty prednášali na melódie paraliturgického
charakteru, ktoré veriaci poznali z každodenného života, z procesií a pútí, pretože
ich autorom bol sám ľud. Do liturgie sa takéto melódie dostávali prostredníctvom
paraliturgických piesní pravdepodobne omnoho dávnejšie, než máme podložené
v zápisoch. Keďže rukopisné irmologiony 17. – 19. storočia nedisponujú zápismi
nápevov pre eucharistickú liturgiu (výnimku tvoria nápevy iných ako lokálnych
variantov, napr. liturgia sv. Jána Zlatoústeho kyjevského nápevu a pod.), o koexistencii liturgickej a paraliturgickej tradície, ako ju poznáme z mladších prameňov,
sa môžeme len domnievať.44 Možno predpokladať, že prienik každodennosti do
Marinčák, Šimon: Vplyv folklórnej a duchovnej piesne na interpretáciu liturgických spevov východnej cirkvi na Slovensku. op. cit. 229.
44
V niekoľkých rukopisných irmologionoch (napr. irmologion z Wysoczan v Poľsku z 18. storočia)
nachádzame zápisy nedeľných tropárov, ktorých výskum je plánovaný v blízkej budúcnosti.
43
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prostredia liturgie bol natoľko prirodzený, že zvyk vnášania „nesakrálnych“ melódií do chrámov bol v praxi od počiatku jej vývoja.
Napriek tomu začiatok zápisu liturgických spevov, predovšetkým Trisagionu, Cherubínskeho hymnu, modlitby Otče náš a pod. na nápevy paraliturgických
piesní pozorujeme až vo vydaní knižky Cerkovnoje Prostopinije z roku 1906 a následne v irmologione Štefana Pappa z roku 1970.
Cerkovnoje prostopinije obsahuje 20 rôznych nápevov Cherubínskej piesne,
ale bez určenia ich pôvodu. V irmologione Štefana Pappa už autor poznamenáva,
aká melódia duchovnej piesne „poskytla“ liturgickému textu svoj nápev. Zbierka disponuje 30 tradičnými nápevmi Cherubínskej piesne na melódie obľúbených
mariánskych, veľkopôstnych piesní a vianočných kolied.

Irmologion, 1970, s. 21 a 24.

Na príklade Cherubínskeho hymnu a spevu Jako da Carja vsich si môžeme
všimnúť veľmi rozšírenú prax aplikácie jednej melódie na spevy, ktoré sa v liturgii
dopĺňajú a navzájom súvisia.
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Cerkovnoje prostopinije, 1906, s. 168

Záver
V príspevku sme porovnali základné princípy vzťahu hudby a slova v dvoch
pomyselných vrstvách karpatského prostopinija. Na príklade vybraných rukopisov
sme ukázali, že v systéme formulových nápevov sviatočných kánonov sa napriek
variabilite liturgických textov melodické štruktúry výrazne nemenili. Ak k tomu
v zápise došlo, zmeny sa výraznejšie prejavovali najmä v metrorytmickom systéme nápevov.
Z mladších zápisov prostopinija, predovšetkým zo spevov eucharistickej
liturgie je zrejmé, že dominantnú úlohu prevzala melódia. Uvedená prax je dôsledkom výrazného vplyvu folklórnej tradície a prostredia, kde bol spev prirodzenou
súčasťou každodenného života. Melodike liturgických spevov rozumeli veriaci
podobne ako melodike folklórnych piesní. Napriek tomu, že im chýbala pravidelnosť verša a rýmu, melódiu liturgických nápevov chápali ako nemenný prvok.
Mostom medzi folklórnou a liturgickou tradíciou boli paraliturgické piesne, ktorých melódie veriaci aplikovali aj na liturgické texty. Zásadným v tomto kontexte
bol fenomén ústneho tradovania liturgických spevov, v ktorom sa často prejavil
subjektívny prístup kantorskej praxe. Veriace spoločenstvo sa prispôsobovalo vo222
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kálnemu prednesu kantora, ktorý si nápev pamätal podľa svojich vlastných možností a nemusel si ho pamätať vždy rovnako. Spev celého spoločenstva veriacich,
ako jeden zo základných znakov prostopinija, výrazne ovplyvnil prax preberania
nesakrálnych melódií do liturgie. Zásadnú rolu tu hral aj liturgický jazyk, ktorým bola cirkevná slovančina. Tá sa nepoužívala v bežnom styku, bola súčasťou
a symbolom liturgickej praxe.45 Veriaci jej často nerozumeli a aj v prípade často
spievaných liturgických textov (texty liturgií, resp. častí utierne a večierne) dochádzalo ku skomoleninám textu. Stávalo sa tak na úrovni základnej lexiky a fonetiky
jazyka, ako aj v usporiadaní prízvukov.
Výrazný posun vo vývoji liturgickej hudby karpatskej oblasti svedčí o skutočnosti, že jej tradícia bola živá, stále sa meniaca a formujúca a vždy otvorená
novým vplyvom.
Štúdia patrí k výsledkom riešenia projektu
Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia
APVV-14-0029 CyrSlav

Viac pozri napr. Žeňuch, Peter: Paraliturgická pieseň a простопнїє v kontexte byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku. Etnicko-konfesionálny a etnolingvistický pohľad. In Žeňuchová, Katarína – Китанова, Мария – Žeňuch, Peter: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej
etnolingvistiky. Bratislava – Soﬁa: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Институт за български
език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, Slovenský komitét slavistov, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v Slovenskej republike, 2017, s. 229-245.
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