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Текстът, изложен в настоящата книга, е резултат от изсле-
дователски планов проект към Институт за изследване на изку-
ствата, БАН през периода 2010 – 2014 г. Като такъв той неведнъж 
е бил предмет на музиколожки обсъждания и дискусии, а по-голя-
мата част от съдържанието му е публикувано под формата на от-
делни статии в издания като „Българско музикознаниe“ и „Старо-
българистика“. До достигане на окончателния си вид, предложе-
ният текст е бил под въздействието не само на своя редактор, но 
още на мнозина колеги. Всички те, чрез дискусии и съвети, чрез 
редакторска работа или в приятелски диалог, са взели неоценимо 
участие в осъществяване на изследванията и тяхното „материали-
зиране“ в текст. На тях дължа своята дълбока признателност: 

доц. д.н. Марияна Булева 
чл.-кор. Светлана Куюмджиева
проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
проф. д-р Нева Кръстева
проф. д-р Румяна Каракостова
проф. д. изк. Кристина Япова
доц. д-р Славия Бърлиева

Идеята за представеното изследване и неговите перспекти-
ви получиха духовната подкрепа и кураж от проф. д. изк. Елена 
Тончева. На светлата ѓ памет посвещавам тази работа. 
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ВСТЪПИТЕЛНИ ДуМИ

Заниманията ми с латинската богослужебна монодия са тясно 
обвързани с интересите и работата ми със старата европейска музика 
изобщо. Факт е, че теоретичната,  изследователска дейност не вина-
ги се пресича пряко с „живата“, по-точно – със звучащата музикална 
реализация. И това е така не от днес или от строго диференцираните 
„професионални“ музикални направления през ХХ век – нека напом-
ня термините Musica theoretica и Musica practica, известни ни поне от 
XVI век насам [Gangwere, 2004, p. 7]. Обратното обаче също е факт. 
Доказват го достатъчно много личности от епохите, които ме интере-
суват и вдъхновяват, но също така и немалко наши съвременници (с 
някои от които съм имал щастието да бъда в личен досег), блестящо 
вплитащи в единен процес дълбокото познание и приложението му в 
звучащата материя на музиката. В опита си да дам отговор на въпро-
са „защо е нужно на лютнист (какъвто се старая да бъда извън, или 
по-скоро, заедно с теоретичните си занимания) да навлиза в зона с 
толкова неизвестни на различни нива на знанието като латинското бо-
гослужебно пеене“, се налага да изясня и един друг подобен въпрос. 
А именно: какво изисква съприкосновение, дори опит да се навлезе 
в споменатата „зона“ – грегорианския хорал и певческите традиции 
на Западното средновековие, които не принадлежат и не се отнасят 
пряко нито към българското културно-духовно-историческо наслед-
ство и паметници, нито към настоящата ни музикална действител-
ност. Отговорът, който първо бе нужно да дам на себе си, а след това 
бих могъл и да споделя, е следният: условие за изучаване на нов, на 
непознат или на забравен език е познаването на лексикалните особе-
ности на този език. Това, че старата музика е език за комуникация не 
само между самите хора на онези времена (а очевидно и на немалко 
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наши съвременници), но и между човека, неговия Създател и окръ-
жаващата го Вселена, е нещо, което знаем от самите музикотворци 
на миналото. Затова стремежът да се опознае в някаква степен този 
език, да се приближим до това, което той ни казва, а и да се опитаме 
да го разберем, естествено изисква да познаваме поне бегло неговия 
речников фонд. От само себе си се разбира, че за западната музика (а 
и въобще за европейската музика) тази фундаментална роля се пада 
на богослужебното едногласно пеене. С тази предварителна нагласа 
предприех заниманията си с латинската монодия. 

Още докато подготвях дисертационната си работа върху грегори-
анския антифонар, вниманието ми бе привлечено от това, че в санкто-
ралния цикъл на значителен брой преписи на книгата се изписват 
служби с певческо съдържание за светци, чиито жития и духовен път 
се асоциират с източното (респ. Православно) християнство. Ясно 
се открои широкото разпространение на репертоар за св. Николай от 
Мира в грегорианския антифонар. Макар и не с толкова голямо раз-
пространение както при св. Николай, се очерта наличието на нотира-
на служба за св. Георги. Значително по-рядко попадах на изписване 
на богослужебно последование за светците Козма и Дамян. Особен 
интерес предизвика поместването на нотирана служба за славянските 
просветители св. св. Кирил и Методий в антифонар за катедралното 
богослужение, издаден по време на възраждането на грегорианския 
хорал –  през 1912 г., както и песнопения за амброзианска литургия, 
посветена на тях и публикувана в миланския (амброзиански) антифо-
нар от 1935 г. 

Присъствието на нотиран репертоар на Запад за тези светци ес-
тествено наведе на някои въпроси: 

– Как и кога западната църква установява служби за тях? Бого-
служение с включен певчески репертоар недвусмислено говори за 
значимостта на почитаните памети.

– Нотираният музикален репертоар съставен ли е конкретно за 
провеждането на службите, или е заеман от вече установени богослу-
жения с компилиран певчески състав? 

– В случай, че са изполвани готови песнопения, от коя част от 
цялостния литургичен репертоар са взети? Какво разкриват самите 
мелодии по този въпрос, хвърлят ли допълнителна светлина върху 
процеса на установяване на всяка конкретна служба?

Тези въпроси очертаха необходимостта от специално проучване 
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на всяка от службите. Тъй като отделните служби не биха могли да 
бъдат обединени под общи критерии, освен произхода на култа към 
светците в източните (византийски) територии на християнството, 
предприех отделно и независимо изследване на всяка служба и съ-
ответния ѓ певчески репертоар (всяко от които е поместено в отделна 
глава на настоящия текст). 

Проучването на музикален репертоар за светите братя Кирил и 
Методий, Козма и Дамян, и светците Николай Мирликийски и Георги 
в грегорианския (и амброзиански) антифонар се очерта като очаква-
но продължение на дисертационната ми работа и реализирането му 
бе осъществено в хода на работата ми в Института за изследване на 
изкуствата, БАН. Според достъпните ми сведения изследване върху 
тези въпроси не е извършвано по-рано. То се основава на редица дру-
ги проучвания, които по един или друг начин се отнасят до темата на 
тази книга. Следват някои от тях в резюме:

В своята публикация A little-known Sticheron for the translation 
of St. Nicholas Оливър Стрънк коментира въздействието от пренася-
не на мощите на св. Николай в Бари върху гръкоезичното население 
на Сицилия и тяхното богослужение, вкл. и върху певческия репер-
тоар, установяването на служба за самото пренасяне на реликвите, 
както и разпространението на конкретни песнопения от тази служба. 
Стрънк изяснява накратко хронологията на събитието по пренасяне-
то на тялото на светеца в италианския град и подчертава, че от този 
момент насетне се наблюдава широкото разпространение на служба 
и респ. музикален репертоар за св. Николай в латинската църква. Към 
това изследователят посочва „принципния антифон“ за службата – O 
Christi pietas като източник на мелодически заемки в по-късно уста-
новени служби [Strunk, 1977].

Репертоар за службата за св. Николай, както и за тази за пренасяне-
то на мощите му, изписани във византийски музикално-богослужебни 
книги, попадат в изследователския фокус на Светлана Куюмджиева. 
Изследователката коментира съдържанието на редица химнографски 
ръкописи, сред които се намират изписани и нотирани песнопения за 
двете служби за св. Николай, цитирани по-горе. По-конкретно, Куюм-
джиева посочва в детайли разгърнат певчески репертоар в ръкопис 
Ottob. gr. 392 [Куюмджиева, 2008].

Проучвайки нотираната служба за св. Георги в грегорианския ан-
тифонар, се позовавам на агиографските изследвания на екипа Гордън 
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– Томпсън – Апчърч и на Дейвид Уудс, които излагат информация от-
носно появата на култ към светеца и относно митологичната аура на 
неговата фигура в християнството, както и на установяването на бо-
гослужение за паметта му в западната църква [Gordon;  Thompson; 
Upchurch, 2004] и [Woods, 2009]. 

В изследванията си върху амброзианското богослужение и по-
конкретно – върху формирането на сакторалния цикъл, Терънс Бейли 
говори за три основни групи антифони (наречени от него „класове“) 
за светителските служби изобщо, всяка от които е обособена въз ос-
нова на това дали и по какъв начин използва текстове от съответни-
те им псалми. Разбираме, че към третия клас антифони принадлежат 
вечерните антифони за св. Георги със съответните псалми, заети от 
общата служба за мъченици (commune martyrum) [Bailey, 2000].

Присъствието на певчески репертоар за св. св. Кирил и Мето-
дий предизвиква  въпроса за това какви богослужебни и музикотвор-
чески основания стоят зад въвеждането на репертоар за славянски-
те просветители в западните литургични книги? Осъществените от 
Славия Бърлиева проучвания върху присъствието на светите Кирил 
и Методий в западноевропейската средновековна книжнина, както и 
на евентуален култ към тях по това време в латинското християнство 
[Бърлиева, 1998 – 1,2,3; 1991; 1992], a така също и проучването на 
определени ватикански документи като енцикликата на папа Лъв ХIII 
Grande Munus отхвърлят възможността за произход на песнопения 
за братята от времето на средните векове. В такъв случай дали ста-
ва дума за т. нар. „съвременни фабрикации“ (по думите на изследо-
вателя на амброзианската певческа традиция Терънс Бейли [Bailey, 
2001]), т.е. за ситуации като следната: „песнопения, които съставят 
реда на празниците, установени след XI и XII в. и неспоменати в 
Manuale Ambrosianum, са композирани от самия издател [Turco, 2007, 
p. 4]? Може ли да се говори за взаимодействие на миланския реперто-
ар за славянските първоучители� с репертоар за месата в грегориан-
ския градуал? Изследване върху последния от Graduale Sacrosanctae 
Romanae Ecclesiae, 1961 показва идентичност по отношение само на 
текстовото съдържание на песнопенията от двата ритуала (респ. бого-
служебни книги), но не и на тяхното мелодическо съдържание. Пред-

� По традиция амброзианският антифонар съдържа репертоара за провеждане на 
месата, а не на Божествената служба.
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приетото проучване на самите амброзиански мелодии за св. св. Кирил 
и Методий в сравнителен план с три достъпни амброзиански извора 
от Средните векове (MS Typ 299, MS Lat 388 и MS Lat 389), както и 
със самия репертоар от антифонара от 1935 г. откроява като възможна 
тезата, че репертоарът за славянските просветители в амброзианския 
антифонар се причислява към т. нар. новокомпозирани адаптации (по 
Рускони [Rusconi, 2010, p. 59]). С други думи, изследваните песно-
пения по всяка вероятност се компилират въз основа на заемане и 
„аранжиране“ на съществуващ мелодически материал. 

Книгата съдържа още и проучване на певчески репертоар от Бо-
жествената служба за паметта на св. св. Козма и Дамян. Първоначал-
ната информация за службата разкрива, че последната присъства в 
немалък брой преписи на антифонара, датиращи от сравнително ран-
но време (певчески репертоар за светците присъства в прочутия анти-
фонар на Харткер от манастира Сент-Гален нататък, т.е. от късния Х 
век). За проучване на въпроса за появата на нотирани песнопения за 
св. св. Козма и Дамян е необходимо изясняване на проблема за фор-
мирането и разпространението на култа към светците. Легендарната 
аура, която обгръща житейския им път, както и изтъкването на преден 
план на един или друг техен духовен подвиг затруднява уточняването 
на конкретни исторически сведения. В добавка трябва да се подчер-
тае, че голямото разнообразие от жития, както на Изток, така и на 
Запад, създава изключително сложна и противоречива картина около 
образите на светците. Поради това още в ранните векове на форми-
ране на култа към тях във Византия се установяват три отделни дни, 
вярвайки се, че във всеки един от тях се почита отделна двойка светци 
с тези имена. Следователно, житийните текстове за светците не биха 
дали конкретна отправна точка към основните въпроси на проучва-
нето. Изложението обаче се позовава на житийни, често с „фантас-
тични“ моменти, разкази относно мястото и ролята на светите братя 
в християнското богослужение. Базова от гледна точка на системати-
зацията на историческите сведения за появата и разпространението 
на култа към светците е първата част от дисертационната работа на 
Джилиан Харолд [Harold, 2007]. Нейното изследване, по принцип 
насочено към конкретни иконографски паметници за светците при 
италианската меценатска фамилия Медичи през Ренесанса, е висо-
ко информативно относно зараждането и развитието на паметта към 
св. св. Козма и Дамян в християнския свят. По въпроса, който пряко 
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касае настоящото изследване, а именно – как и кога се появява почи-
тта към светите братя в западното богослужение, от особено значе-
ние са текстовете на хроника на Филокалий [Филокалий, Хроника], 
Йеронимовия мартирологий,  Геласианския и  Грегориански сакра-
ментари [Wilson, 1915]. С извънредна значимост за осъществяването 
на проучването е публикацията The Gregorian office antiphons and the 
comparative method на Едвард Новацки [Novacki, 1986]. Този текст, 
както и предходно цитираните източници дават потвърждение на 
представата, че култът към св. св. Козма и Дамян се формира в Запад-
ната църква през около V век. 

Макар почитта към светците в западното богослужение да датира 
от това ранно време, преписите на антифонара я отразяват най-често с 
единични песнопения от Х век нататък. Откроява се конкретен анти-
фон (Cosmas et Damianus Leontius, 001938), който явно е съставен за 
възпоменаването на светците и се изписва почти повсеместно, когато 
паметта присъства в даден препис на антифонара. От друга страна 
обаче в хода на изследването се изяснява, че в отделни ръкописи, два 
от които достъпни за работа, присъства певчески репертоар не просто 
от отделни песнопения, а с пълно последование за хвалитната служ-
ба. Това са антифонари I-Rv C.5 (края на XI, началото на XII век) и 
GB-WO F.160 (XIII век). Освен, че в тези книги присъства пълно хва-
литно последование от песнопения (които се пеят и за част от оста-
налите богослужебни часове за светите братя), се изяснява, че двата 
ръкописа съдържат почти идентичен репертоар, който по досегашни 
сведения не се открива другаде. Тази уникална сама по себе си група 
от песнопения повдига интересни въпроси:

Могат ли да се отнесат хронологично песнопенията в двата ръко-
писа към цитирания по-горе антифон за светите братя, дали те са ре-
зултат на единен процес, или, ако представят различни исторически 
„пластове“ на съставяне на певчески репертоар, как те се ситуират 
във времето?

Доколко музикалното съдържание на тези песнопения, от тек-
стовите инципити на които става ясно, че очевидно са посветени на 
паметта на св. св. Козма и Дамян, също е съставено специално за тях-
ната памет? Проучването на мелодическия им състав би могло да раз-
крие повече относно въпроса доколко те (песнопенията) принадлежат 
на ранен певчески корпус или, напротив, са съставени във времето на 
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произход на съответните ръкописи. 
Може ли да се говори за това, че песнопенията от цитираните два 

ръкописа са резултат от единен „композиционен“ процес?
Каква причина стои зад това, че два отдалечени ръкописа по 

отношение на територията на своя произход съдържат по всяка ве-
роятност идентичен репертоар за светителска памет с не най-голяма 
значимост за западното богослужение (I-Rv C.5 произхожда от Рим, а 
GB-WO F.160 – Уорчестър)?

Намирам за нужно обаче преди да пристъпя към изложението на 
осъществените  проучвания, да приложа текст, в който се опитвам да 
изясня основна част от терминологията, свързана със западната бо-
гослужебна певческа практика. Нуждата от подобен въвеждащ текст 
се обуславя от факта, че проблемите на латинската монодия са „пери-
ферни“ за културната действителност и история на България. Оттам и 
понятийният апарат, обслужващ тази сфера на познанието се нуждае 
ако не от специална адаптация към българския език, то от конкретни 
уговорки и пояснения. Предлага се употребата на термини, насочени 
към основните певчески жанрове, музикално-богослужебни книги, 
но и мелодическо сегментиране в репертоара на латинската монодия, 
базирана на минимални по възможност изменения и адаптации на 
оригиналните западни термини. 

 Настоящият текст се опитва да предложи отговори или поне глед-
на точка за по-нататъшни разсъждения върху поставените въпроси. 
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ГЛАВА I

КЪМ ТЕРМИНОЛОГИЯТА НА РЕПЕРТОАРА 
ЗА БОЖЕСТВЕНАТА СЛуЖБА 

В ГРЕГОРИАНСКИЯ АНТИФОНАР

В сърцевината на европейската космология е залегнала фунда-
менталната представа за музиката като изразител на Божественото 
творение. Хармоничните пропорции между диатоничните модуси в 
музиката са същите онези пропорции, залегнали между небесните 
тела в обозримия Космос, но също така между другите планети и Зе-
мята. Ако за съвременния човек тази представа звучи в някаква степен 
абстрактно, то за древните мислители „всяка определена вещ и всяко 
целесъобразно действие в окръжаващия ни свят притежава свой не-
бесен прототип“: „Именно поради това и нормалната познавателна 
операция на човека от архаичната епоха е не индуктивното „възхож-
дане“ от множеството частни случаи към обобщаващия принцип, а 
вглеждане в онова пространство, в което са разположени – по необ-
ходимост! – вечните архетипи на съществуващото. Констатацията на 
възникващия между струните на лирата консонанс тутакси настройва 
слуха на архаичния човек към музиката на небесните сфери. Уста-
новяването на съразмерността и хармоничността на земните форми 
тутакси насочва погледа му към неизменните светли очертания на 
небесните съзвездия. (…) Тъкмо хармоничното съчетание на седем-
те планети, неподвижните звезди и простивостоящото им светило, 
назовано от питагорейците Антихтон (Противоземя), поражда онова 
вечно и безначално съзвучие, от което всеки човек е част и еманация“ 
[Бояджиев, 1994, с. 76].

Самите гърци обаче отнасят възгледа за хармонично устроения 
космос към халдеите. Вероятно последните дават тласък на формира-



16 Явор Генов • Латински песнопения за светци, почитани в  Източната и Западната...

нето на представа за мирозданието, изградено според Божествена по-
веля по определен ред и у Старозаветния юдейския свят [Haar, 2001]. 
Тук всяка „йерархия“ от съществуващото има конкретно място освен 
в битието, но и в хвалението и прославянето на своя Създател. Ето 
защо от псалмопевеца чуваме „Благославяйте Господа, всички Анге-
ли Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като 
слушате гласа на словото Му, благославяйте Господа, всички Негови 
воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му, благосла-
вяйте Господа всички Негови дела, по всички места на Неговото вла-
дичество (…)“ (Пс. 102:20, 21, 22 [Библия, 2011]). Дори още по ясен 
е възгласът, призоваващ, но и сякаш описващ хвалебствения „хор“, 
в който преди всички „одушевени“ творения се казва: „Хвалете Го, 
слънце и луно, хвалете Го, всички блестящи звезди“ (Пс. 148:3 [Биб-
лия, 2011]). Тези думи не просто редополагат човека и земния свят до 
Космоса като творения на един Създател, всички те звучат в един хва-
лебствен химн, в хармония помежду си – хармония, която е „другото 
име на единството, което онтологически е разположено в подножието 
на Единното (назовавано Благо, монада, висш разум, Бог) [Булева, 
2008, с. 26].

И старогръцката хармония на сферите, и старозаветното ангел-
ско химнопеене в консонанс със стремежа на човека към съзиране 
на заложеното в самия него богоподобие, но в консонанс и с цялата 
обозрима Вселена, пренасят своята „звучаща“ космология в оформя-
щите се сред редица исторически катаклизми християнски доктрини. 
Именно Псалтирът и неговото четене – и по-скоро рецитиране – дава 
очертанията на християнското богослужение [Wagner, 1901, p. 6]. 
Ясно е свидетелството на Евзебий за ролята на псалмопеенето в хрис-
тиянските общини: „на разпореждането да се пеят псалми в името на 
Господ се подчинява всеки, на всяко едно място: това разпореждане е 
в сила за всички църкви, които съществуват сред различните народи, 
не само за гърците, но и за варварите (…) в целия свят, в градове, 
села, а също и по полетата, накратко, в цялата Църква, цялото паство 
на Христос от всички народи пее на единия Бог (предзнаменуван от 
пророците) химни и псалми с висок глас...“ [Wagner, 1901, p.7]. 

Пеенето на псалмите е промислено в неговото онтологическо 
измерение от ранната църква, а не е онаследено по даденост от бо-
гослужението в Синагогата. Св. Атанасий обобщава: „Думите в тази 
книга (Псалтира) съдържат целия живот на човека, всички състояния 
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на мисълта и нейните посоки...“. А бащата на латинската химнодия 
св. Амброзий определя псалмопеенето като „благословение за хора-
та и слава за Бога, молитвата на хората и тяхна похвала, езикът на 
общността, гласът на Църквата, сладката звучаща изповед на вярата, 
преданост, изпълнена с правда, радостта от свободата, плачът на въз-
торга, ехото на блаженството“ [Wagner, 1901, p. 11]. Патристичната 
литература е изпълнена със свидетелства за този възглед, но тук не 
бих могъл да дам обширен обзор на тези свидетелства, а това не е 
и цел на този материал.  Намирайки се обаче все още в „простран-
ството“ на християнската патристика, не бих си позволил да подмина 
словото на Псевдо-Дионисий Ареопагит: „След като пресекне всяка 
умствена дейност, се ражда единението на обоготворените умове в 
свръхбожествената светлина и така единени, боговидните умове по 
подобие на ангелите и доколкото е възможно, възпяват него, най-мо-
гъщия“ [Псевдо-Дионисий Ареопагит, 1999, с. 23]. 

Досегът с онези битиесъграждащи, оттам и битиепроникващи 
съзвучия, долавяни от „обоготворените умове“ на Псевдо-Дионисий 
или на богочовешки създания като Питагор, способни за разлика от 
обикновените смъртни да долавят звуците на небесната музика [Бо-
яджиев, 1994, с. 76], прокарва „червената нишка“ през европейското 
разбиране за звуците и тяхната хармония и за мястото им в картината 
на мирозданието. Представата за космическата хармония се развива 
и от неоплатониците по време на Каролингските векове. Каролингски 
са и първите известни днес нотирани западноевропейски кодекси с 
едногласно богослужебно пеене. И няма да е преувеличено, ако при-
ложим към това пеене думите на Елена Тончева, иначе отнесени към 
песенността и съответната ѓ невмена писмовност на Изток, в право-
славния свят, за „музикалното тълкуване на Божието слово, (…) лично 
знание за смислите на звуците като жив възпев, като живо богословие, 
изпято с жив глас...“ [Тончева, 2006, с. 9]. Стремителният ход на поли-
фонията на Запад доизгражда или по-точно отново и отново допълва 
живото звучене на онази изначална хармония, като отнася живия стре-
меж към нея и през вековете на Ренесанса и Барока. Онтологичната 
същност на музиката налага на търсещите знание за самата нея концен-
трация освен върху микронивото на конкретно музикално проявление, 
но и върху поставянето на последното в цялостната картина на музи-
калната битийност. Ето защо музикалната наука в редица аспекти из-
исква поглед на наднационално и надкултурно-наследствено равнище. 



18 Явор Генов • Латински песнопения за светци, почитани в  Източната и Западната...

Именно тази онтологическа същност изисква разбиране на музиката 
не само като „културно обществена“ проява на конкретен регион през 
определен отрязък историческо време с прилежащите ѓ артефакти, но и 
като „певческа изкусност, която може чрез звуците на песнопенията да 
съхрани Божия образ у човека...“ [Тончева, 2006, с. 9]. 

Целта на изложената дотук „прелюдия“ е да обясни и очертае 
основанията за изучаването, мисленето и говоренето за проявления 
на музиката, не непременно обвързани с историческите дадености, с 
духовните и културните паметници на определен географски регион 
и нация. Да се отправи взор към дялове от музикалната картина в 
света е неизменна практика на музикалната наука като цяло, незави-
симо от степента на „родство“ с произхода или локацията на изучава-
щия. В тази посока изучаването на латинската литургична монодия (а 
и на старата западна музика изобщо) в региони на православния свят 
има своите основания по силата на изложеното по-горе. А мислене-
то за конкретно музикално проявление налага съответна словесност. 
Отнесена до западната музикалност, в условията на българския език 
тази словесност е обвързана с адаптиране на определени присъщи за 
нея (музикалността) термини. Заниманията с грегорианските богослу-
жебни мелодии неизбежно налагат уговарянето на основни термини, с 
които последната да бъде описвана. Това е и целта на настоящата глава 
– да предложи и разясни доколкото е възможно някои основни термини 
върху средновековния музикално-богослужебен репертоар от грегори-
анския антифонар въз основа на конкретна изворова и изследователска 
литература. Функцията на материала е повече информационна, откол-
кото разработваща неизследвани зони на знанието за музиката.

***

Произнасянето на текстовете от Псалтира изиграва основопола-
гаща роля във формирането на християнското богослужение по часо-
вете на деня или Божествената служба� [McКinnon, 2000, p. 63 – 73]. 

�  Християнското богослужение се състои от два главни компонента – извършва-
нето на Месата (Литургията, Евхаристията) и на службите по часовете на деня 
(Божествената служба). Месата символично пресъздава Тайната вечеря чрез прие-
мането на виното и хляба – символите на кръвта и тялото Христови. Божествената 
служба с каноничните часове, влизащи в състава ѓ, от своя страна, е съсредоточена 
главно върху рецитацията на псалтира в рамките на една пълна седмица.
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Голяма част от псалмовите текстове по правило се пеят, за разлика от 
молитвите и четивата, които обикновено се четат (Изидор от Севиля 
например нарича lectio именно тази част от богослужението, която 
за разлика от псалмите и химните се чете, а не се пее [Dyer, 1989, 
р. 538]). Според начина на произнасяне псалмодията се класифици-
ра в следните три жанра (тези жанрове се отнасят за псалмопеенето 
както на Запад, така и в Православния Изток) [Куюмджиева, 2011, 
с. 43 – 44]3: респонзорна псалмодия (psalmus responsorius), откъдето 
песнопенията се наричат респонзории; антифонна псалмодия (cantus 
antiphonus), съответно изпявана с антифони; и псалмодия in directum 
(cantus in directum), която се рецитира върху един или няколко отдел-
ни тона (McKinnon, 2001)4. Поради това, че първите два жанра имат 
развито музикално съдържание и заемат основно място в латинските 
музикално богослужебни книги, тяхното ситуиране в провеждането 
на богослужението, както и собствено музикалното им изграждане 
оформят ядрото, около което са коментарите в този материал. По от-
ношение на певческото съдържание в латинското богослужение анти-
фонарът се откроява като основна литургична книга през Среднове-
ковието. В своята ранна употреба през VIII век антифонарът съдържа 
антифоните, необходими за извършване на Божествената служба и 
Месата [Hiley & Huglo, 2001]. През късния IX век терминът антифо-
нар в рамките на грегорианската певческа практика вече променя сво-
ето значение по посока на функцията си на музикално-богослужебна 
книга, която съдържа както антифоните, така и респонзориите, но за 
извършване главно на Божествената служба5 [Hiley & Huglo, 2001]. 
Казаното се наблюдава например в един от най-ранните Грегориански 
антифонари, съдържащи цялостно последование с репертоар за бого-
служебната година – F-AI 44, съставен около 890 година. Репертоарът 
на този извoр, съпътстван от основни данни за ръкописа, се намира в 

3 Вж. още статията в New Grove Dictionary of Music and Musicians [Levy & 
Troelsgеrd, 2001].
4 Жанровете на псалмодията в западното богослужение са многократно изслед-
вани в редица аспекти през целия XX век и не би било възможно да дам изчерпа-
телна препратка към по-съществена част от съществуващата литература. В хода 
на настоящите коментари ще посочвам литературата, която ползвам. За типо-
вете псалмодия на Запад вж. например разработките на Вагнер, Апел и Хайли 
[Wagner, 1901, p. 109 – 125; Apel,1958, p. 179 – 200; Hiley, 1993, p. 46 – 76].
5 За допълнителна информация вж. още статията в New Grove Dictionary of Music 
and Musicians [Dyer, 2003].
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индексите на база-данни Cantus6. В изворите, изписани през следва-
щите векове на Средновековието, практиката на поместване както на 
антифоните, така и на респонзориите според богослужебния им ред в 
каноничните часове се затвърждава7. Промяната на функцията на кни-
гата променя съдържанието на самия термин антифонар, доколкото 
той е обвързан с грегорианския репертоар. Тази уговорка е необхо-
дима поради обстоятелството, че в латинските певчески традиции, 
останали извън налагащата се романизация на ритуала в Западното 
християнство, терминът антифонар запазва ролята си на певческа 
книга както за Божествената служба, така и за Месата. Тази промяна 
личи ясно в анифонари на Миланския (Амброзиански) ритуал, тъй 
като той остава встрани от грегорианизирането на Западa. Това се 
констатира и от изследователите на миланската певческа практика 
[Jeson, 1958, p. 467]. Същото е в сила и за музикално-богослужебния 
репертоар на Мозарабския ритуал: „…материал, който в богослу-
жебните книги за Римския ритуал би бил разпределен между анти-
фонар (съдържащ песнопенията за Службата) и градуал (съдържащ 
песнопенията за Месата), в Мозарабския ритуал е представен в една 
книга. Антифонарът от Леон (Leуоn) е такава книга и по този начин, 
строго погледнато от гледна точка на Рим не e антифонар“ [Randel, 
2001]. Поради посочените причини изследователите на латинската 

6 База-данни Cantus е дългогодишен изследователски проект, който проучва ръ-
кописни и печатни извори за западната Божествена служба и създава индекси 
с репертоарите на тези книги. Индексите, достъпни онлайн дават възможност 
за разнородна изследователска работа. Проектът отразява към момента съдър-
жанието на 138 ръкописа с около 399 147 песнопения и той е в процес на не-
прекъснато развитие и разширение. Информацията в него е фундаментална за 
медиевисти, изследващи Божествената служба на запад в различните ѓ аспекти. 
Тя е от неоценима важност за изложените тук проучвания. Базата се намира със 
свободен достъп на адрес http://cantusdatabase.org/ [CANTUS]. Нататък в изслед-
ването този източник ще се цитира регулярно, като бъдат посочвани под черта 
електронните адреси на конкретни извори, служби или песнопения . За справка 
относно цитирания по-горе извор вж. http://cantusdatabase.org/source/374102/f-ai-
44 (посетен на 16.01 2015).
7 В хода на времето жанровото разнообразие в състава на антифонара се увелича-
ва. Ако например известният антифонар на Харткер St. Gall 390 – 391 от късния 
X век съдържа песнопения само от жанра на антифоните и респонзориите, в т. 
нар. Codex Albensis, съставен в централна Европа малко повече от век по-късно 
(счита се, че изворът е от XII век [Falvy & Medzey, 1963, p. 7 – 175]), се изписват 
и химните, които влизат в състава на съответните канонични часове, макар и 
само с текстов инципит и без музикална нотация.
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монодия Югло и Хайли обръщат внимание на това, че в съвременна-
та изследователска литература се предпочита терминът антифонар 
да не бъде натоварван със значение на певческа книга за извършване 
на Месата (за която обичайно се употребява книгата градуал), а пре-
димно на Службата, най-вече с оглед на по-добра яснота и точност 
[Hiley & Huglo, 2001]. Доколкото се говори за антифонара извън 
смисъла на грегориано-римскaтa му употреба, това обичайно е въ-
прос на конкретно уговаряне (например милански или мозарабски 
антифонар и т.н.). Двата певчески жанра – респонзорният и анти-
фонният, според широко застъпените мнения сред изследователите, 
носят своите обозначения във връзка с начините на произнасяне на 
псалмовите текстове. Така първият термин се обвързва с разпреде-
лянето на псалма между солист (кантор), изпяващ определен стих, 
и отговор от хор (или конгрегацията). Някои изследователи търсят 
корените на жанра сред Старозаветните практики на псалмопение 
[Apel, 1958, p. 180]. Сведения за респонзорно пеене сред христия-
ните дават редица автори от IV век нататък, сред които са поклон-
ничката Егерия, св. Василий, св. Атанасий и св. Амброзий [Cutter & 
Maiani, 2001]. В потвърждение на произнасянето на респонзориите 
по споменатия начин Апел изтъква пасаж от Изидор от Севиля, който 
свидетелства, че „респонзорното пеене е възприето от италианците 
отдавна и се нарича така заради това, че хорът отговаря (respondeat) 
на солист (uno canente)“ [Apel, 1958, p. 181]. Кейт Хелсен обобщава 
обаче, че начинът, по който тази древна практика на псалмодиране се 
превръща в основен литургически жанр (наречен в латинските изво-
ри responsorium prolixum или големи респонзории) до днес не е добре 
разбран [Helsen, 2008, p. 9].

Монашеският правилник (регула) на св. Бенедикт от Нурсия 
се възприема като първи писмен източник, който дава указания за 
литургическата функция и мястото на респонзориите в Западното 
богослужение. Именно там се посочва връзката на респонзорния 
жанр с поученията (lessons) от утринната служба [Helsen, 2008, p. 
9; Cutter & Maiani, 2001]. Респонзориите следват и съпровождат 
поученията в утринната служба. В пълния си вид утринната служ-
ба (тоест при извършването ѓ в неделните и празничните дни) се 
състои от три групи (наречени ноктюрни), в които се четат и съ-
ответно изпяват три (в практиката на катедралното богослужение 
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или курсус8) или четири (в монашеското богослужение) поучения 
с техните респонзории. Логично е да се счита, че респонзориите са 
в пряка взаимовръзка с четивата, които следват, а особено с набора 
от псалмови текстове, предназначени за съответната служба. Голе-
ми респонзории върху текстове от Псалтира се пеят през определе-
ни периоди от богослужебната година и се смятат за част от ранни 
богослужебни „пластове“ при цялостното съставяне на годишното 
последование. За други периоди от годишния литургичен цикъл рес-
понзориите се произнасят върху редица други четива както от Стария, 
така и от Новия завет [Helsen, 2008, p. 10]9. Песнопения от респон-
зорния жанр влизат в състава и на останалите богослужебни часове 
(освен утринната служба). Те съпровождат четенето на пасаж от оп-
ределен псалм и обичайно са с по-малки размери от утринните (Голе-
мите) респонзории, поради което се наричат „кратки“ (в латинските 
извори responsorа breviа или responsoriola). При по-големи празни-
ци за службите извън утринната често се заема голям респознорий 
от състава на самата утринна служба [Collamore, 2000, p. 7]. Поради 
по-слабо развитото си съдържание и поради това, че в споменатите 
по-горе случаи биват заменяни в литургическата си функция от го-
лемите респонзории, кратките респонзории няма да бъдат предмет 
на разглеждане в настоящия текст. Тук е нужно уточнение относно 
т. нар. кратък стих (в латинските извори – versiculus). Този стих е 
част от всеки един от богослужебните часове и по същество предста-
влява произнасяне на кратък литургичен текст върху „проста инто-
национна формула“10, следван от отговор на хора или конгрегацията 
(в латинските извори носи обозначението responsa). Съчетанието от 
кратък стих и отговор често се обозначава в богослужебните извори 
с общия термин versus, което не бива да се смесва с жанра на респон-
зориите [Hiley & Le Huray, 2001]. В систематизирането на репер-

8 На български език значението на думата курсус се предава с чинопоследование. 
Обяснява се като „последователно съчетание на молитви и песнопения, съста-
вляващи определено богослужение“. Вж.:http://bg.оrthodoxwiki.org%D0%A7%D0
%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1$81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (посетен на 16.01.2016).
9 Цитираната авторка посочва, че респонзорният репертоар е върху пасажи от 
Псалтира за следните периоди: неделите след Богоявление, неделите на Великия 
пост (без първа) и Четвърта и Пета неделя след Великден.
10 Терминът формула предстои да бъде коментиран в настоящия материал.
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тоара за всеки от богослужебните часове изследователката Коламор 
посочва следните места на краткия стих във всеки един от часовете: 
след антифона на всяко от ноктюрните на утринната служба; преди 
химна за хвалитната служба; след краткия респонзорий на малките 
часове и повечерие (completorium); след химна на вечерната служба 
[Collamore, 2000, p. 6 – 9]. 

С цел постигане на яснота и точност спрямо терминологията в 
литургичните извори и съответната чуждоезична (най-вече англое-
зична) изследователска литература, в коментарите върху музикално-
богослужебния репертоар на латинската църква на български език се 
ограничавам до термина  респонзорий, с който означавам респонзор-
ния певчески жанр от стих и отговор (независимо дали става дума за 
голям или кратък респонзорий, prolixa или brevia), а когато се налага 
специален коментар върху самия стих, той се упоменава като част от 
респонзория, който го предшества. Що се отнася обаче до латинския 
термин versiculus, намирам за удачна употребата му на български език 
– „кратък стих“, следван от отговор, с което по мое мнение ясно се 
поставя разграничението с певческия жанр на респонзориите (които 
също имат стих).

Коментарът на Хелсен относно неясния път през вековете, кой-
то свързва респонзорната псалмодия с респонзорния певчески жанр, 
според мен в сходна степен е валиден и за антифонната псалмодия 
и за съответния антифонен музикално-богослужебен жанр. Редица 
сведения от текстовете на Стария завет говорят за певческа практика 
сред древните юдеи, в която изпяваният текст се разпределя между 
две групи участници. Апел например цитира два пасажа от книги на 
Стария завет, в които се намеква за това – в книги 1 Царе 18: 7�� и 
Неeмия 12: 31 – 38 [Apel, 1958, p. 186]. 

Този начин на пеене – с разпределяне между две групи (респ. 
две части на хор) – вероятно се практикува и след формирането на 
християнството, за което цитираният автор привежда свидетелство от 
Евзебий от Цезарея и добавя още, че „св. Василий е първият, който го 
споменава (антифонното пеене, Я. Г.) като метод на пеене на псалми-
те“ [Apel, 1958, p. 186]. Счита се, че поклонничката Егерия дава най-
ранни свидетелства на запад за антифонно пеене, което тя обвързва с 

�� В английския превод на Стария завет първите две книги „Царе“ се наричат 
„Самуил“. Така е посочено и в текста на Апел.
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псалмите. Музиколозите Югло и Алмо интерпретират словосъчета-
нието на Егерия psalmi et antiphonae не като антифонна псалмодия, а 
като песнопение, свързано с псалмите [Huglo & Halmo, 2001]. Допъл-
нително затруднение за разбирането на термина антифон изниква от 
коментар на Петер Вагнер, в който се цитира глава 47 от Регулата на 
св. Бенедикт. Вагнер посочва словосъчетанието antiphonam imponere 
във връзка със следния пасаж от посочената глава: Psalmos autem vel 
antefanas post abbatem ordine suo quibus iussum fuerit inponant��. Цити-
раният изследовател разбира смисъла на този пасаж в асоциация с ано-
нимен автор от VI век, при когото етимологията на антифон се отнася 
към глагола anteponere – в смисъл на „предшестващ“/„предхождащ“ 
–  според Вагнер в потвърждение на това, че антифонът предшества 
псалма [Wagner, 1901, p. 23]. Въпреки приведения по-горе коментар, 
който не толкова изяснява произхода и съдържанието на термина ан-
тифон, а, напротив, събужда допълнителни въпроси, самият Вагнер 
предлага следната формулировка: „Антифон следователно трябва да 
бъде разбиран в смисъл на песнопение, в което изпъква смяната на 
два гласа (нисък и висок, на разстояние октава един от друг, Я. Г.), ко-
ито след това пеят заедно и по такъв начин установяват пеенето в ок-
тави“ [Wagner, 1901, p. 21]. Половин столетие по-късно в своя обзор 
върху западната богослужебната монодия Апел не дава еднозначно 
решение на проблема с термина антифон, а единствено съобщава, че 
„като цяло не е ясно доколко този рефрен – антифонът, съответства 
на антифонния метод на изпяване (тоест от два хора). Можем само 
да спекулираме дали е изпяван (антифонът, Я. Г.) чрез разделяне на 
две фрази и разпределянето им в два хора, което, както изглежда, е 
било практикувано през IX или X век под наименованието antiphonam 
respondere“ [Apel, 1958, p. 187]. Разграничението между антифон и 
антифонна псалмодия се поддържа от днешните музиколози. Така 
например в статията на Югло и Алмо се казва, че „макар етимологи-
чески двата термина да са свързани, антифон обозначава музикална 
композиция, която не предполага антифонен стил на изпяване, докато 
антифония се отнася до редуване на групи певци, което не налага по 
необходимост изпълнението на антифони“ [Huglo & Halmo, 2001].

Певческите жанрове на респонзориите и антифоните имат точно 

�� Латинският текст на Регулата и английският превод на този текст от изданието 
му през 1949 година са достъпни в интернет [REGULA S.P.N. BENEDICTI].
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определена литургическа функция и място във всеки от богослужеб-
ните часове, както стана ясно от коментарите по-горе, в директна за-
висимост от предписаните четива за тези часове13. Тук накратко ще 
очертая общите контури на отделните богослужебни часове според 
преобладаващия певчески жанр, като се позовавам на систематизаци-
ята на репертоара за Божествената служба от изследователката Кола-
мор14 [Collamore, 2000, p. 3 – 10]: 

– В пълната (тоест празнична и неделна) утринна служба (струк-
турирана от три ноктюрни) по катедралния курсус се пеят общо девет 
големи респонзории (по три във всяко ноктюрно) и дванадесет (или 
по четири в отделните ноктюрни) според монашеското чинопоследо-
вание; службата според катедралния курсус съдържа девет антифона 
към съответните псалми (отново по три във всяко ноктюрно) и трина-
десет според монашеското чинопоследование (първите две монашес-
ки ноктюрни включват шест антифона, докато третото – един). Са-
мата утринна служба започва с песнопение, наречено инвитаторий, 
което също се числи към антифонния певчески жанр. 

– Тъй като хвалитната и вечерната служби имат идентична струк-
тура, ще приведа кратък коментар, който се отнася и до двете. Всяка 
от посочените служби съдържа последование от пет антифона – чети-
ри от тях се пеят към съответните четири хвалитни и вечерни псалма. 
Четвъртият антифон от тази група се пее във връзка с произнасяне-
то на старозаветната „Песен на трите момчета“ (Данаил 3:57 – 8). В 
състава на двете коментирани служби се съдържа песнопение, което, 
освен за тях, е характерно само за още един каноничен час – повече-
рие. Това е антифон, изпяван в края на всяка от службите и обвързан 
не с псалмов текст, а с една от Новозаветните (Евангелски) песни: за 
хвалитната служба – песента на Захарий Benedicite (Лука 1: 68 – 79), 
а за вечерната – песента на Мария Magnificat (Лука 1: 46 – 55). В пев-
ческите извори и в изследователската литература тези песнопения се 

13 Тъй като по-горе бе коментирано по-подробно литургическото място на рес-
понзориите сред богослужебните часове, различни от утринната, тук не се нала-
га допълнителен коментар за тях. Налага се обаче допълнително внимание върху 
големите утринни респонзории, особено по отношение на подредбата им в по-
следованието на службата.
14 Посочените обобщения са в сила по принцип при извършването на службите 
и нямат предвид изключения поради специфични обстоятелства при отслужва-
нето.
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обозначават с термина евангелски антифони или с упоменаване на 
Новозаветната песен, която съпровождат, например антифон – Маг-
нификат; антифон – Бенедиктус. Тези антифони се отличават като „ге-
нерално по-дълги и музикално по-развити от другите (антифони, Я. 
Г.)...“ [Hiley, 1993, p. 88].

В последованието на малките часове по принцип се произнася 
антифон (към съответния псалм), но най-често това е песнопение от 
състава на друг от каноничните часове от денонощието [Hiley, 1993, 
p. 88].

– При провеждане на повечерието се предвижда един антифон, 
освен споменатият евангелски антифон. Последният се пее към пе-
сента на Захарий Nunc dimittis (Лука 2: 29 – 32). 

От изложеното дотук става ясно, че антифонният жанр е зна-
чително по-широко застъпен от респонзорния при отслужването на 
часовете от денонощието; нещо повече, „има повече песнопения, на-
речени антифони, отколкото каквото и да било друго в певческия ре-
пертоар“ [Hiley, 1993, p. 88].

Дотук бяха коментирани термини от „речниковия фонд“ на гре-
горианския репертоар от антифонара, които се отнасят до специфи-
ката на типа книга, до въпроса за Божествената служба като цяло, 
до респонзорния и до антифонния певчески жанр. Съобразно избра-
ната структура на настоящия материал фокусът на внимание следва 
да се стесни до мелодическото изграждане на песнопенията от тези 
два жанра (обобщено): от какво се съставя мелодията на дадено пес-
нопение, как се обединяват структуриращите елементи на мелодията 
и в какви дялове те се съчетават. Ето защо тук бих искал да обърна 
внимание на няколко термина в тази връзка, които са в честа употреба 
сред изучаващите грегорианския хорал.

Песнопенията и от двата коментирани музикално-богослужебни 
жанра се изграждат от даден брой мелодически фрази. По принцип 
този термин обозначава музикално построение, по-обширно от мотив 
и по-кратко от период [Phrase, 2001]. Отнесена към богослужебна-
та латинска монодия, мелодическата фраза бива определена ясно от 
Апел като състояща се най-често от музикални линии във възходяща 
и в низходяща посока, оформящи своеобразна „арка“ от (най-вече, но 
не само) секундови ходове. Прави се и важното уточнение: „…трябва 
да се има предвид, че точното определяне на оформянето на фразите 
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в песнопенията е често трудно, защото невинаги може да се посочи 
какво съдържа една фраза в дадено песнопение“ [Apel, 1958, p. 251]. 
Авторът изтъква още, че „несъмнено съгласуваното разчленяване на 
текста и на мелодията (на фрази, Я. Г.) е базов принцип на грегориани-
ката“ [Apel, 1958, p. 268]. В тази насока – на следване на фразите на 
самия текст – са и ориентирите, които дава Солемската школа относно 
определянето на фразите в песнопенията. Според разграничението на 
структурно-мелодическите елементи от теоретиците от Солем, фраза 
в действителност е най-голямото построение в изграждането на даде-
на мелодия. Тя, от своя страна, се разделя на част от фразата (англий-
ският термин в случая е Member of Phrase), а последната – на дума (от 
английски буквално word15) [Heckenlively, 1900, p. 12]. Цитираните 
термини от английските преводи на солемските теоретични изследва-
ния от началото на ХХ век, доколкото изхождат от структурирането 
на самите текстове, не биха могли безрезервно да се приложат със 
съответствия на български език, особено когато се говори за мелоди-
ческо структуриране. Това, разбира се, не се отнася до термина фраза, 
който има широка употреба в различни музикални ситуации. Пробле-
мът изниква от другите два термина, които по мое мнение не корес-
пондират с възприетата музикална терминология на български език. 
Евентуална тяхна употреба по отношение на грегорианските мелодии 
не допринася за ясното им аналитично описание. На двете мелодико-
структурни нива под фраза по мое мнение съответстват по-удачно ме-
лодическа формула и фигура. Терминът формула по принцип не нами-
ра еднозначно разбиране. Най-честата му конотация е към тип кратко 
музикално построение, което съдържа определени мелодически ходо-
ве. Така например Апел третира мелодическа формула като „модел за 
създаване на нови мелодии..., възприет в модерната литература относ-
но екзотичната и ранната европейска музика...“ [Apel, 1950, p. 438]. 
Считам, че тази обща формулировка кореспондира с употребата на 
термина по отношение на грегорианските мелодии. Оттук формула се 
осмисля като музикално построение, съчетаващо няколко мелодиче-
ски фигури, което освен в изграждането на мелодическата фраза има 
конкретна функция и в цялостното изграждане на мелодията, напри-
мер каденцова формула, формула, чрез която мелодията би могла да 

15 Със същия смисъл се употребяват на английски език още думите section (incise) 
[Suňol, 1930, р. 26].
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„модулира“, украсителна формула или речитативна формула.
Терминът фигура, доколкото се отнася до едногласното литур-

гично пеене, се използва в смисъл на нотационен знак, а когато един 
нотационен знак съдържа повече от един тон, фигура обозначава още 
цялата група тонове в рамките на съответния знак16. Тази формули-
ровка е по Франко (CS i, 119), който различава figurae simplices от 
figurae compositae, съответно еднотонова и многотонова фигура [Apel, 
1950, p. 264]. Важно е да се отбележи, че терминът фигура означава 
не само графичното изображение, но и самото съдържание на това, 
което се изписва с невми. Потвърждение на казаното ни дава Кон-
стантин Флорос: „Тъй като знаците на нотацията имат не само графи-
чен образ, но и музикално значение, като обозначават знакови групи, 
цели мелодически изкази, тонови фигури и мелизми, то терминът има 
както семиографско значение, така и значение на технически термин 
от учението за фигурите. Заслужава в този смисъл да се посочи от-
ново цитатът от Ватиканския аноним: при цитираното изречение De 
accentibus toni oritur nota, quae dicitur neuma над думата nota по-къс-
на ръка е изписала „фигура“ (figura)“ [Флорос, 2006, с. 32]. Следова-
телно цитираното по-горе „йерархично“ подреждане на структурните 
мелодически елементи по солемската аналитична система изразено 
на български би означавало следното: 

– дадено песнопение се състои от определен брой мелодически 
фрази; 
– те от своя страна са изградени от мелодически построения, 
които бихме нарекли мелодически формули; 
– последните се изграждат от съчетанието на мелодически фи-
гури. Валидността на съдържанието на коментираните термини 
се основава на голям брой мелодически примери, наблюдава-
ни от изследователите, което не превръща съдържанието на 
термините в безусловно правило, приложимо за всеки отделен 
случай. Апел прави специалната уговорка, че съществуват дос-
татъчно случаи, в които мелодическата „арка“ (която по прин-
цип би трябвало да дава параметрите на дадена музикална фра-
за) не съответства на фразата на текста. От неговите анализи в 
тази насока не би могло да се изведе еднозначно „правило“ при 

16 За илюстрация на някои основни фигури в латинската едногласна певческа 
практика вж. приложението в края на настоящата работа.
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точното диференциране на структурните елементи на даденото 
песнопение заради изключенията от наблюдаваните по-чести 
примери. За всеки индивидуален случай би следвало да се тър-
си отделно решение [Apel, 1958, p. 251, 268]. 

Нека да илюстрираме казаното дотук с конкретен пример. Ще 
разгледам евангелския антифон Cum essent in tormentis за почитта на 
св. св. Козма и Дамян – песнопение от ранен певчески корпус от ци-
къла на светителските празници17.

Пример 1, евангелски антифон Cum essent in tormentis, 001938

Евангелските антифони често са по-разгърнати и мелодически 
по-развити от останалите песнопения от антифонния жанр и обик-
новено съдържат не по-малко от четири мелодически фрази. „Някои 
антифони обаче, много вероятно от относително късен период, са да-
леч по-развити и украсени, особено тези от Санкторала“ [Hiley, 1993, 
p. 96]. Текстът на антифона гласи приблизително следното: „Преби-
вавайки в мъчения, Христовите мъченици съзерцават небесата, каз-
вайки: помогни ни, Господи, да завършим делото Ти без недостатък“ 
(превод Я. Г.). Латинският текст (както и българският му превод) ес-
тествено се члени на фрази в рамките на простите изречения. Бихме 
казали, че първата фраза на антифона следователно е пасажът „Cum 
essent in tormentis martyres Christi“. Мелодията върху този пасаж съ-
ответства на коментирания по-горе принцип на „арката“: първата по-
ловина на тази мелодическа фраза е установена върху основния тон 
на миксолидийския модус (антифонът в база-данни Cantus се опре-
деля като плагален на сол) и в нея се засягат единствено двата (горен 

17 От информацията в база данни Cantus виждаме, че този антифон се изписва от 
втората половина на Х век нататък първоначално в общата служба за много мъ-
ченици, а от по-късна дата и в отделни индивидуални светителски служби. Вж. 
http://cantusdatabase.org/id/001998 (посетен на 16.01.2016).
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и долен) съседни тона. Едва във втората половина на разглежданата 
фраза мелодическото движение достига от основния тон до четвърта 
степен, след което на думата „Christi“ отново се връща към основния 
тон сол. Според уговорените по-горе структурно-мелодически терми-
ни бихме могли да разграничим две мелодически формули, които със-
тавят коментираната фраза: първата – силабична18 рецитация върху 
основния тон и неговите горни и долни съседни тонове, и втората, 
която осъществява мелодическото движение до четвъртата степен на 
модуса и възвръщането към основния му тон.

В рамките на тази мелодическа фраза е трудно да се отдели спе-
циално внимание на мелодическите фигури, тъй като, както видяхме, 
първата формула се изпява върху единични тонове и единствено във 
втората мелодическа формула на фразата виждаме тритонова фигура 
торкулус, предшествана от пунктум сол. Втората фраза на антифо-
на попада върху думите „celestia contemplantes dicebant“, при което 
текстовото организиране съответства на мелодическото. Принципът 
на „арката“ е в сила и тук – основният тон сол е опорната точка, от 
която мелодическата „арка“ се отправя към шестата степен на модуса 
ми и се възвръща низходящо отново до сол, преминавайки в отделни 
моменти през двутонови фигури кливис и податус, докато в остана-
лата си част движението е силабично. Като трета фраза на антифона 
бих посочил пасажа „adjuva nos domine“. Видно е от нотния текст, 
че тук мелодията не се изгражда върху наблюдавания досега прин-
цип, по-точно бихме могли да кажем, че тя преминава в съвсем проста 
рецитация върху четвъртата степен, сякаш прекъсвайки движението 
досега. Това е така, защото тук в текста на песнопението подложените 
на физически страдания Христови мъченици не просто се обръщат, а 
призовават своя Господ с думите „помогни ни, Господи“. Моментът, 
в който мелодическото движение сякаш спира, за да бъдат произне-
сени тези думи, е определен от спецификата на текста на антифона, 
но освен пределно ясната реторична функция има чисто конструк-
тивни основания разглежданата фраза да бъде точно такава и точно 

18 Средновековните богослужебни мелодии според стила си биват: силабични 
– всяка сричка се изпява върху отделен тон, но в отделни случаи се свързва с 
група от два или три тона; невматични – основната част от сричките се пеят 
върху групи от няколко тона; мелизматични – върху пространни мелодически 
вокализи. За подробности вж. изследванията на Апел и Куюмджиева [Apel, 1958, 
р. 201; Куюмджиева, 2011, с. 43].
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на това място. По силата на правилото за „божествената пропорция“ 
точката на златното сечение попада в мелодията именно в средата на 
разглежданата трета фраза, съвсем не случайно и не на друго мяс-
то, а на думата „domine“19. Последната фраза на антифона се изпява 
върху думите „ut perficiamus opus tuum sine macula“. Тук мелодия-
та възвръща типичното си изграждане от първите две фрази, поради 
което не е необходимо специално да бъде коментирано. Казаното по 
отношение на структурирането на песнопението илюстрира в „дейст-
вителната“ музикална процесуалност основанията на коментираните 
по-горе термини. Анализът на разгледания антифон е в съответствие 
с обобщението на Хайли относно съотношението на конструктивни 
мелодически особености и хронологическото им ситуиране. По-точ-
но, антифонът за св. св. Козма и Дамян, изграден точно от четири 
фрази, следва просто силабо-невматично мелодическо изграждане, 
без употребата на развити мелодически фигури или мелизматични 
ходове, което е в съответствие с казаното по-горе за неговата ранна 
поява в преписите на грегорианския антифонар. 

Ще предложа кратък коментар върху някои особености на мело-
дическото структуриране при песнопенията и от респонзорния жанр. 
За този репертоар видният медиевист Дейвид Хайли обобщава: „Го-
лемите респонзории (…) са дълги, орнаментирани песнопения, като 
един и същи материал може да бъде намерен в редица други песнопе-
ния от същия модус“ [Hiley, 1993, p. 69]. Изследователите считат, че 
както по-простата20 рецитация на псалмите съдържа три основни ком-
понента – начална формула (интонацио), речитативен тенор, каденца 
(терминацио), – така същото може да се отнесе и за сложно развитите 
респонзорни мелодии [Cutter & Maiani, 2001; Hiley, 1993, p. 69 – 71; 
Apel, 1958, p. 234]. Според метода на съставяне на мелодиите големи-
те респонзории се разделят в три основни групи: 1. различни богослу-

19 Основавам казаното на следното просто изчисление: антифонът съдържа 
44 мелодически фигури (част от тях като единични тонове). Думата „domine“ 
започва с 27-мата от тези фигури. Резултатът от разделянето на 44 на 27 ни 
дава 1.62, което отговаря на числото φ = 1.618. Вж. http://bg.wikipedia.org/wiki/
%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5 
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 (посетен на 16.01.2015).
20 Имат се предвид например рецитациите от типа in directum – тези, на встъ-
пителния псалм за утринната служба (пс. 94) Deus in adjutorum, стиховете към 
Големите утринни респонзории и други.
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жебни текстове се адаптират върху „стандартни“�� мелодии; 2. набор 
от мелодически фрази, които се употребяват в разнообразен ред при 
съставяне на множество богослужебни мелодии (техниката центон��); 
3. свободно композирани мелодии23 [Cutter & Maiani, 2001]. 

В случаите, когато респонзорното песнопение е върху псалмов 
текст, формата на мелодията обикновено е с бинарна структура. При-
мерите на такава форма са относително редки, докато изследовате-
лите по-често говорят за троична форма на респонзориите. Трите по-
строения на мелодията са определяни от изследователите с термина 
музикален период. Всеки от тези периоди е съставен от две мелодиче-
ски фрази [Helsen, 2008, p. 61]. Нужно е да се има предвид, че такава 
троична структура не е „универсална“ форма изобщо за респонзор-
ния жанр, макар да „преобладава сред респонзориите, независимо от 
това в какъв модус се разгръщат“ [Apel, 1958, p. 333]. Ясна картина на 
казаното дотук ни дава примерът по-долу – респонзорий за паметта 
на св. Йоан Евангелист. Песнопението е в плагален дорийски модус 
с амбитус ла – ла�. В приложената транскрипция с цел по-добрата 
ориентация всеки период е нотиран на отделен ред. Точното разпре-
деление на периодите и фразите е следното:

I. 1. Valde honorandus est | 2. beatus Joannes
II. 3. qui supra pectus domini | 4. in cena recubuit
III. 5. cui Christus in cruce matrem virginem | 6. virgini 

commendavit.

�� В изследователската литература определението „стандартен“ се използва чес-
то, но нюансите в значението му варират сред различните автори и е въпрос на 
индивидуална формулировка да бъдат заложени конкретни параметри. Бих цити-
рал обаче употребата на „стандартен“ при Хелсен като автор на една от най-но-
вите изчерпателни разработки върху големите утринни респонзории: „терминът 
„стандартен елемент (или фраза, Я. Г.) в това изследване се отнася до такива 
(фрази, Я. Г.), които се наблюдават най-малко пет пъти в поне три песнопения“ 
[Helsen, 2008, p. 58].
�� Тук нямам възможност да коментирам техниката центон, която по принцип 
изисква специално разглеждане. (За информация по въпроса вж. статията Cen-
tonization [Chew & McKinnon, 2001]).
23 Последните се възприемат като относително редки примери, датиращи от къс-
но установени празници и репертоари, докато главният метод на компилиране на 
песнопенията от този жанр е адаптирането на различни изречения от литургич-
ния текст към добре дефинирани, но гъвкави и приспособими музикални фрази 
[Cutter & Maiani, 2001].



33ГЛАВА I • Към терминологията на репертоара за Божествената служба...

Пример 2, респонзорий Valde homorandus est, 007817

Хелсен наблюдава при каденците на всяка от фразите в троичната 
структура на песнопенията следната зависимост по отношение на това 
дали съответната фраза каденцира на финалиса на модуса или на раз-
личен от финалиса тон. Според изложените от нея наблюдения първата 
фраза обичайно каденцира на различен тон, докато втората – на фина-
лиса; третата фраза (която е първа за втория период) каденцира отново 
на финалис, докато четвъртата и петата – на различен тон, за да може 
последната фраза на песнопението да отведе мелодията до финалиса на 
модуса [Helsen, 2008, p. 61]. Това е видно и от нашия пример. Изклю-
чение прави единствено петата фраза, която в разглеждания препис на 
песнопението отново каденцира на финалис ре. 

Да видим доколко коментираният по-горе принцип на мелоди-
ческата арка е приложим при определяне на респонзорните фрази. 
В разглеждания пример този принцип се наблюдава при основната 
част от тях. Така например първата фраза осъществява ход от долна-
та пета степен към основния тон на модуса върху думата „valde“. 
Продължението на мелодическото движение отвежда до четвъртата 
степен сол (с което още в първата фраза се обхваща почти пълният 
амбитус на песнопението). С това се достига „върхът“ на мелодиче-
ската арка, но без мелодията да бъде задържана на тази степен, пора-
ди силния „гравитет“ на основния тон, върху който се осъществява 
рецитацията на текста. Оттам мелодията каденцира в подтоничния 
тон до, очевидно контрастен на финалиса тон, в съгласие с цитирано-
то по-горе. Мелодическите фрази, които не показват арков принцип 
на изграждане, са четвъртата (втора за втория период) и последната 
шеста фраза. Виждаме например в четвъртата фраза, че възходящият 
ход от основния тон е нарушен след достигане на третата степен фа, 
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за да се осъществи низходящо движение към подтоничния тон до. 
Оттам мелодията променя отново посоката на движение към четвър-
тата степен сол, откъдето каденцира пак на седмата степен до. Сходна 
е ситуацията и при последната фраза (с изключение, разбира се, на 
финалната каденца). 

Освен арковия принцип при определяне на мелодическите фра-
зи, с още по-голямо значение се открояват каденцовите формули и 
самите тонове, на които каденцира съответната фраза. „…финалните 
тонове са най-важната характеристика на самата музикална фраза и те 
определят нейната употреба като мелодически компонент в респонзо-
рия. Изследване на всички респонзории в един модус, като серия от 
шест финални тона, разкрива, че фундаменталният тонален принцип 
е в сила. Фразите в този формален модел могат да бъдат допълвани от 
един или няколко мелодически елемента, стандартни или не“ [Helsen, 
2008, p. 63]. 

Разглежданото песнопение ясно илюстрира някои основни 
принципи, изведени от изследователите – както по отношение на 
често наблюдаваното формално структуриране на песнопенията от 
респонзорния жанр (в три периода, всеки от две фрази), така и по от-
ношение на формулировката на термина фраза по принцип (както ви-
дяхме, основните принципи са в сила и при Големите респонзории). 
В редица песнопения обаче тези принципи не се наблюдават – нито 
по отношение на структурата от три периода, нито по отношение 
на определянето на мелодическата фраза. Тук нямам възможност да 
предложа специално разглеждане на такива примери, но бих искал 
да спомена, че в голям брой респонзории се определят мелодически 
построения (независимо стандартни или не), които имат функция на 
самостоятелни мелодико-конструктивни „единици“ по силата един-
ствено на каденцовата формула и отвеждането към каденцов тон, 
но по отношение на арковидното построяване на мелодията, както 
и на определянето на текста към такова мелодическо построение е 
трудно да се говори за фраза според уговореното по-горе. Такива по-
строения имат структура по-скоро на мелодическа формула. В тази 
насока е уточнението на Хелсен, че „много мелодически построен-
ия, които се наблюдават отново и отново в мелодиите на респонзо-
риите, не са сами по себе си музикални „фрази“, откъдето авторката 
предпочита да ги нарича мелодически елементи [Helsen, 2008, p. 
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14]. Оттук ситуацията с точното определение на термина фраза в 
респонзорния певчески жанр далеч не е така еднозначна, както при 
по-просто изградени мелодии. Ако в редица случаи мелодическите 
построения носят всички принципни характеристики на казаното за 
термина фраза, то в други те носят структурните белези на формула. 
В това отношение е основателна употребата на „неутралния“ тер-
мин „елемент“ по Хелсен, но по мое мнение това не разрешава про-
блема с точното определяне на конкретни мелодико-конструктивни 
построения. Изглежда, че в подобни ситуации решаващ остава ав-
торовият избор на термин и, разбира се, съдържателните граници, 
които му се задават предварително.

***
С всичко казано дотук се прави опит да се изясни употребата на 

точно определени термини по отношение на структурирането на ме-
лодиите в антифонния и респонзорния певчески жанр. Изложените 
коментари се основават на наложени в литературата с авторитета си 
изследвания в областта на грегорианския хорал и благодарение на 
тях в относително добра степен можем да боравим с параметрите на 
дадени музикални термини. Подчертавам, че в относителна степен, 
тъй като, както видяхме, редица случаи представляват изключения 
от наблюдаван принцип, въз основа на който може да се изведе оп-
ределена формулировка. Освен това обсегът на даден термин може 
да варира съобразно рамките, които му се задават от всеки отделен 
автор.

Оттук задачата да бъдат предложени определени музикално-тео-
ретични термини и тяхно конкретно смислово натоварване на „стра-
ничен“ език по отношение на вербалните рамки на съответната му-
зикална процесуалност (какъвто в този случай е българският език) е 
значително усложнена. Затова при излагане на коментарите по-горе 
стремежът е да се използват възприетите в западната литература тер-
мини, по възможност, без да се предлагат техни „преводи“ или за-
местители по аналогия, а да се изяснява съдържателната им страна, с 
което степента на условност при всеки термин да бъде сведена до ми-
нимум за сметка на търсената точност и яснота. Независимо доколко 
този опит е успешен или не, трябва да се има предвид, че в него не е 
заложена интенция към абсолютизиране на терминологията (това би 
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противоречало на изложеното за мобилността при използването на 
някои термини дори сред западните медиевисти), а по-скоро е пред-
ложено решение на част от проблема. Този опит се стреми единстве-
но да даде отправна точка и ориентири при боравенето с монодията, 
както и с проучванията върху нея, изложените в следващите глави на 
настоящата книга.
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ГЛАВА II

НОТИРАНА СЛуЖБА 
ЗА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИй 

В ГРЕГОРИАНСКИЯ АНТИФОНАР

Службата за светите братя Кирил и Методий, както и нотира-
ният репертоар за техните памети, поместени в грегорианския анти-
фонар, привлякоха вниманието ми при по-ранна моя работа с латин-
ските музикално-богослужебни книги. Засега откривам тази служба 
в санкторала на Antiphonale Romanum, 1912, Liber usualis / Officii, 
1913,  Breviarii Romani ad usum Fratrum Minorum Capuccinorum, 
1917, Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini resitutum, 
1960, както и в Antiphonale Missarum juxta ritum sanctae ecclesiae 
Mediolanensis, 1935. Необходимо е също да се спомене, че паметта 
на св. св. Кирил и Методий не се чества в санкторала по монашеския 
курсус, доколкото може да се съди по липсата на памет за братята в 
Antiphonale Monasticum, 1934. 

Присъствието на службата, както и съдържащият се собствен 
музикален репертоар говорят за изявено внимание към славянските 
просветители. Припомням, че редица светци, незаемащи най-високо 
място в църковната йерархия, биват възпоменавани с кратки четива 
и / или изцяло с певчески репертоар от Communio Sanctorum (общите 
служби за светци). Оттук мястото на паметите на св. св. Кирил и Мето-
дий в грегорианския антифонар поставя някои въпроси:

1. дали става въпрос за новокомпилирана служба или паметите 
им биха могли да бъдат открити в ръкописи / издания на антифонара 
от преди началото на XX век;

2. възможно ли е да се определи приблизителното време на съ-
ставяне на тази служба и съответния (певчески) репертоар за нея, как-
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то и евентуалните мотиви за поместването ѓ в латинския музикално-
литургичен цикъл;

3. може ли да се говори за специално композирани мелодии за 
тази служба, или се заемат вече съществуващи от други музикално-
богослужебни последования.

Отговор на тези въпроси ще се търси в настоящата глава. 
Консултираните от мен преписи на антифонара от различни за-

падноевропейски литургични „диалекти“ и векове на Средновекови-
ето не разкриват намек за култ към св. св. Кирил и Методий, а още 
по-малко музикален репертоар за техен празник. Това поставя необ-
ходимостта от изясняване на историческия период на обособяване на 
възпоменание на техните памети в официалния католически празни-
чен ред.

Относно паметта на светите братя четем следното в документ 
на Ватикана: „Всички славяни продължаваха да честват дейността 
на Кирил и Методий, известни като равни на апостолите, а Римската 
църква ги почита със същата жар. Църквата почиташе братята по мно-
го начини по време на техния живот, а след смъртта им тя (Църквата) 
не пожела да се лиши от останките на единия от тях. Бохемци, мо-
равци и хървати обичайно честваха паметта им на 9 март. През 1863 
г. папа Пий IX даде разрешение да установят своя празник на 5 юли 
и да отправят молитви в памет на Кирил и Методий.  Не дълго след 
това, когато големият събор се състоя във Ватикана24, много епископи 
скромно изискаха от Апостолическия престол техния култ и устано-
вен празник да бъдат разпространени в цялата Църква. Този въпрос 
бе проучван досега и заради промяната в статуса на управление по 
тези земи през последните години, се очертава добра възможност да 
се помогне на славяните, чието благоденствие и спасение особено Ни 
интересува. Затова няма да позволим Нашата бащинска любов да от-
слабне. Ние желаем да повишим почитта към тези най-свети мъже, 
които разгръщат Католическата вяра и призовават славяните от разру-
хата към спасението. Сега те (св. св. Кирил и Методий, Я.Г.) са наши 
небесни застъпници и ще ни защитават с мощ“ [Папа Лъв XIII, 1880]. 
Цитираният пасаж е част от втора точка на енцикликата Grande Munus 
на папа Лъв XIII от 30 септември 1880 г, с която паметта на Кирил и 
Методий се установява като официална в Католическия санкторален 

24 Има се предвид Първия Ватикански събор, 1869 – 1870 г.
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цикъл. В документа се изтъкват някои исторически сведения относно 
живота и дейността на двамата братя, които в настоящия случай нямат 
нужда от дискусия. От значение тук са точки 18, 19 и 20. В точка 18 
се постановява датата 5 юли за почитане на паметта на св. св. Кирил и 
Методий във „всеобщата“ Католическа църква, „така, както папа Пий 
IX предписа“. Също така там четем, че денят на двамата братя ще се 
чества с проприум за службите и месата (т.е. с литургически репер-
тоар за съответния ден/празник) като т. нар. duplicia minora25, както е 
одобрено на „светия“ събор. В точка 19 се изисква от свещенослужи-
телите, съблюдаващи ритуала на Римската църква, да следват предпи-
санията на енцикликата във всички църкви, провинции, градове, дио-
цези и манастири. „Ние ви убеждаваме и окуражаваме да насърчавате 
молитви към Кирил и Методий, така че те да бъдат застъпници пред 
Бога и да бдят над християнството на изток“ [Папа Лъв XIII, 1880, 
т. 19]. Предпоследната, 20-та точка, изразява разпореждането за уста-
новяване и фиксиране на всички изисквания от предходните точки на 
енцикликата, „независимо от установеностите на папа Пий V и някои 
други апостолически документи, касаещи реформата на бревиара и 
римския мисал...“ [Папа Лъв XIII, 1880, т. 20]

От казаното дотук става ясно, че култът към Кирил и Методий до 
времето на съставяне на цитираната по-горе енциклика е въпрос на 
локална богослужебна практика сред определени католически общ-
ности. 

В настоящия материал ще се спра върху репертоара за службите, 
последователността му и някои литургични подробности, които биха 
дали яснота относно структурирането му. Паметта на Кирил и Мето-
дий е застъпена и в последованието на Евхаристията, но тъй като ста-
ва въпрос за отделно богослужебно последование, тя ще бъде предмет 
на отделно разглеждане. 

Настоящата дискусия ще изложа въз основа най-вече на помест-
ването на службите в Antiphonale Romanum, 1912 (част от репертоара 
намираме в Liber Ususalis / Officii, 1913 с известни съкращения спрямо 
този, който присъства в цитираното издание на антифонара, но без ме-
лодически изменения), както и на двата цитирани бревиара – Breviarii 
Romani ad usum Fratrum Minorum Capuccinorum, 1917 и Breviarium 

25  За повече яснота относно йерархията в църковните дни вж. още статията 
Ecclesiastical Feasts [Holweck, 1909]. 
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Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini resitutum, 196026. 
От точка 18 на Grande Munus по-горе става ясно, че според йе-

рархията на църковните празници, паметта на Кирил и Методий се 
чества в категорията Duplex27. Празниците с това означение включват 
в литургичното последование първа и втора вечерни служби, хвалитна 
и служби за малките часове. Според йерархията на римската църква 
двамата братя се честват като Pontificis Confessoris (епископи – изпо-
ведници)28. Това се свързва с предписанието, което се дава в началото 
на тяхната служба в разглеждания антифонар, т.е., че музикално-ли-
тургичният репертоар от общата служба за епископи – изповедници 
се изпълнява при почитането на паметта на двамата братя. Тук обаче 
няма да се спирам върху общия репертоар за всички канонизирани 
под това звание, а ще обърна внимание на този, който е с конкретно 
предназначение за почитта към Кирил и Методий. 

Песнопения за паметта на светите братя (и представени в пълен 
нотиран вид) се съдържат в три служби от литургичния хорариум: 
Първа вечерна, Хвалитна и Втора вечерна служба. По-долу излагам 
репертоара и неговия ред така, както е поместен в Antiphonale, 1912, 
съпоставяйки го с този от другите цитирани по-горе богослужебни 
книги, използвани за сравнителните наблюдение. 

In I Vesp. 
Hymn. Sedibus coeli nitidis receptos (VIII модус)
V. Sacerdotes tui indiantur iustitiam*29 – R. Et sancti tui exultet *
Ad Mag. Ant. O Quam speciosi pedes (VI модус)

Ad Laudes
Hymn. Lux o decora patriae Slavisque (VII модус)
V. Sapientiam Sanctorum* – R. Et laudem eorum nuntiet ecclesia*
Ad Ben. Ant. In sanctitate et justitia servierunt oratio (VIII модус)

26 Изданията на бревиара през XX век не съдържат нотиран репертоар. Тук те ще 
бъдат от необходимост при някои съпоставки в подредбата и структурирането на 
репертоара, на база на текстовото му съдържание. 
27 Без да се спирам върху детайли относно различните йерархични степени в 
латинския календар ще изтъкна само, че за празниците, означени като Duplex, се 
предвижда антифоните да бъдат изпявани преди и след съответния псалм, който 
съпровождат, за разлика от другите две категории, в които те се интонират или 
само рецитират.
28 Вж. статията Confessor [Beccari, 1908].
29 Със знака * отбелязвам ненотиран репертоар.
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In II Vesp.
Hymn. Sedibus coeli nitidis receptos*
V. Sacerdotes tui indiantur iustitiam* – R. Et sancti tui exultet *
Ad Mag. Ant. Isti sunt viri sancti facti amici Dei (I модус)

Liber Usualis Officii, 1913 съдържа само част от цитирания по-горе 
репертоар. По-конкретно в proprium sanctorum на книгата са застъпени 
двете вечерни служби, като нотиран е само антифонът (от сравнението 
с антифонара от предходната година вероятно с функция на т. нар. еван-
гелски антифон, който в случая не носи това означение):

In I Vesp. 
Ant. O Quam speciosi pedes
V. Sacerdotes tui indiantur iustitiam* – R. Et sancti tui exultet *

In II Vesp.
Ant. Isti sunt viri sancti facti amici Dei
V. Sacerdotes tui indiantur iustitiam* – R. Et sancti tui exultet *
Hymn. Sedibus coeli nitidis receptos

Известни структурни различия в богослужебното последование 
намираме в двата цитирани бревиара. Във францисканския бревиар, 
1917 освен двете вечерни и хвалитна служби се помества последова-
нието от малките часове (без първи час). Всеки от тези часове съдър-
жа кратък респонзорий и стих и кратък стих с отговор. Не се наблю-
дава същата последователност от часове в Breviarium Romanum, 1960. 
Паметта на светите братя там се отбелязва в три основни служби от 
дневния хорариум – утринна, хвалитна и вечерна. По-долу излагам 
реда на репертоара в двата бревиара (като ще пропускам самите чети-
ва, които в този момент не попадат в обсега на коментарите ни):

Францискански бревиар, 1917 
In I Vesp. 

Hymn. Sedibus caeli
Ant. O quam speciosi 
V. Sacerdotes tui
R. Et sancti tui

Ad Laudes
Hymn. Lux o decora
V. Sapientiam Sanctorum
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R. Et laudem eorum
Ad. Ben. Ant. In sanctitate et justitia serverunt

Ad Tertiam
R. br. Amavit eum Dominus – V. Stolam gloriae
V. Elegit cum Dominus – R. Ad sacrificandum

Ad Sextam
R. br. Elegit eum Dominus – Ad sacrificandum
V. Tu es sacerdos – R. Secundum ordinem Melchisedech

Ad Nonam
R. br. Tu es sacerdos – V. Secundum ordinem Melchisedech
V. Justum deduxit Dominus – R. Et ostendit illi regnum Dei

In II Vesp.
Hymn. Sedibus caeli nitidis
V. Sacerdotes tui indiantur – R. Et sancti tui exsultet
Ant. Mag. Isti sunt viri sancti

Breviarium Romanum, 1960
Ad Matutinum

Invit. Regem Confessorum Dominum, cao 1129
Hymn. Sedibus caeli nitidis

Ad Laudes
Hymn. Lux o decora
V. Sapientiam Sanctorum narrent populi – R. Et laudem eorum nuntiet
Ad Ben. Ant. In sanctitate et iustitia servierunt

Ad Vesperas
Hymn. Sedibus caeli nitidis
V. Sacerdotes tui indiantur – R. Et Sancti tui exsultent
Ad Mag. Ant. Isti sunt viri sancti

***
От казаното дотук не става ясно дали песнопенията с конкретно пред-

назначение са новокомпозирани вследствие установяването на службата, 
или са използвани готови мелодии, към които са приспособени съответ-
ните текстове. Въз основа на проучването на нотираните песнопения в 
службите за светите братя ще се опитам да предложа отговор.
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Пример 3, антифон O quam speciosi

O quam speciosi е евангелският антифон на първата вечерна служ-
ба. Не се открива в база-данни Cantus. Песнопението е в модус VI 
(фа), амбитус c – c1, с невматичен мелодически строеж. Съставено е от 
два големи дяла, първият от които завършва с фразата evangelizantium 
bona, а следващият, съответно, започва с фразата decentium Sion. Об-
щият брой на фразите е пет, като съотношението им в дяловете е три 
към две. Песнопението започва с низходяшо движение от основния 
тон към пета степен, като се пропуска седма (O quam). Във втората 
част на първата фраза мелодическото движение „гравитира“ с прос-
ти съставни фигури около главната опора на модуса. От същия тон 
втората фраза се отпрапавя към възходяща четвърта степен (си)и със 
„секвентни“ тритонови последования (си-ла-сол, ла-сол-фа) достига 
отново до главната опора. В третата фраза evangelizantium мелодията 
се движи постепенно между първа и трета степен, докато думата bona 
каденцира на низходяща пета степен (до). Вторият дял включва две 
фрази – в първата се използва низходяща пета степен за отправна към 
достигането на първа и трета (dicentium Sion). Мелодическото движе-
ние в последната фраза се извърша между трета и първа степени (с 
един отделен скок с податус  ла-до1). 

Разгледаното структурно изграждане и мелодическият инципит 
на антифона дават възможност той да бъде съпоставен с четири други 
песнопения от този жанр в модус VI, поместени в същата музикално-
литургична книга. Това са Exiit sermo inter fraters, 002791 – Магнифи-
кат антифон за паметта на св. Йоан апостол и евангелист; Non turbetur 
cor vestrum, 003938 – Магнификат антифон за първа вечерна за памет-
та на св. св. апостоли Филип и Яков; Corpus meum – трети хавлитен 
антифон за Sacrae Columnae Flagellationis D. N. J. C. и Da mihi sedium 
– четвърти хвалитен антифон за B. Mariae V. de Bono Consilio.  
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Възможни са следните паралели:
1. четирите антифона, избрани за сравнение, са част от реперто-
ара на санкторалния цикъл;
2. първите два от тях изпълняват функция на евангелски анти-
фони, а останалите два влизат в състава на хвалитна служба;
3. четирите антифона, както и разглежданият за св. св. Кирил 
и Методий, съдържат пет или повече фрази, разпределени в 
два основни дяла на песнопението (изключение прави Corpus 
meum, който съдържа четири фрази). Според Дейвид Хайли, в 
жанра на евангелските антифони е рядкост да се срещнат такива 
с по-малко от четири фрази, като „някои антифони, много веро-
ятно с относително късна датировка, са далеч по-разгърнати и 
„цветисти“, особено тези от санкторала“ [Hiley, 1993, p. 96];
4. три от тях (без Da mihi sedium) имат сходен мелодически ин-
ципит, който „циркулира“ от първа степен низходящо до пета. 
Втората фраза в общия случай е върху мелодическо движение 
около първа и четвърта степени. Макар че в следващите фрази 
на коментираните антифони не се наблюдава идентично реше-
ние, бихме могли да установим сходства в модалния план и дос-
тигането на опорните тонове (първа, четвърта и пета степени) 
най-често с единични мелодически ходове и прости съставни 
фигури без резки скокове30.

30 Тук не целя да правя подробен анализ на антифоните, които ми служат за срав-
нение, а да набележа основни сходства с интересуващия ни в случая от състава 
на службата за св. св. Кирил и Методий.
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Пример 4, антифони в модус VI

In sanctitate et justitia изпълнява функция на евангелски антифон 
за хвалитната служба в литургичния хорариум за паметта на св. св. 
Кирил и Методий. Песнопение с идентичен текстов инципит при-
съства в три средновековни антифонара, индексирани в база-данни 
Cantus – това са антифонар от Бамберг, Staatsbibliothek, lit. 25 (olim 
Ed.IV.11) и Wien, Diцzesanarchiv, C-10 и D-4. За съжаление там не е 
публикуван целият текст на аналогичното песнопение, което засега 
затруднява точни паралели с това за службата за светите братя. Преди 
да пристъпя към детайлно разглеждане на мелодическата му структу-
ра, ще обърна внимание на някои важни подробности: песнопението 
с аналогичен текстов инципит принадлежи на антифонния певчески 
жанр, бива част от санкторалния репертоар, предвид това, че в трите 
цитирани антифонара се пее в службата за св. Кунигунда –  и в три-
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те случаи като хвалитен антифон, като в антифонара от Бамберг има 
функция на евангелски хвалитен. 

Пример 5, евангелски антифон In sancta et justitia

Разглежданият антифон в службата за св. св. Кирил и Методий 
е в модус VIII (сол) (аналогичното песнопение за св. Кунигунда е в 
модус VII (сол), с амбитус октава d – d1, отново в невматичен мело-
дически строеж с преобладаващи еднотонови знаци и малко на брой 
прости съставни фигури –най-често двутонови кливис и податус). 
Формата на песнопението е сходна с тази на разглеждания по-горе 
антифон: мелодически строеж, обособен в два дяла с общо пет фра-
зи, като разпределението им в дяловете отново е три към две. Мело-
дическият инципит предизвиква внимание с начало от пета степен 
до низходящо към главната опора с пропусната втора степен в по-
следование от единични тонове (пунктум) и огледално връщане към 
четвърта степен, но с податус си-до. Втората част на първата фраза 
„циркулира“ между достигнатата втора степен и каденцовия за фра-
зата основен тон. Във втората фраза трета и пета степени биха могли 
да бъдат възприети за опорни. И тук фразата позволява да бъде ин-
терпретира като постепенно движение от трета до пета степен (си-
до-ре) с неговото огледално обръщение, което не се явява непосред-
ствено, а след кливис до-ла и отново четвърта степен до в средата на 
фразата. Третата фраза, с която завършва първият дял на антифона, е 
низходящо квази-секвентно построение от пета към втора степен и 
второ звено от четвърта към първа, като секвентността не е буквална 
– постепенното дижение в първото звено е нарушено от кливис до-
си, докато във второто е пропуснат един от тоновете (втора степен) 
на тази постепенност. Четвъртата фраза на антифона (която е начало 
на втория дял) е изградена в долния тетрахорд на модуса с подто-
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ничен към основен тон, от който се достига низходящо пета степен 
(ре) върху stolam gloriae. Втората част на фразата отново би могла да 
бъде интерпретирана като квази-огледална имитация на  формулата 
фа-ми-фа в сол-ла-сол, но не с единични тонове, а с податус сол-ла и 
пунктус сол. Мелодическият строеж в последната фраза „гравитира“ 
към втора степен ла. В нея срещаме единствената тритонова фигура 
в антифона – торкулус в каденцата на ла-до-си и единични тонове ла, 
сол върху думата Israel. 

Биха могли да бъдат направени паралели с няколко други антифо-
на в модус VIII, поместени в същия антифонар: Omnis de Saba, 004119 
– Магнификат антифон за октавата на Богоявление; Contumelias 
et terrores, 001913 – втори хвалитен антифон за Feria IV Majoris 
Hebdomada; Lumen ad revelationem, 003645, четвърти хвалитен анти-
фон за Сретение Господне; Ecce ancila Domini, 002491, пети хвалитен 
антифон за Feria Quarta Quator Temporum; Tu gloria Jerusalem, трети 
хвалитен антифон за B.M.V. sub tit. De Perpetuo Succursu; Pax vobis, 
пети хвалитен антифон pro alia. Locis. Festa Octobris. 

Пример 6, антифони в модус VIII
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В резултат от съпоставки на Бенедиктус–антифона за хвалитната 
служба за св. св. Кирил и Методий с цитираните антифони са възмож-
ни някои обобщения:

1. Всяко от посочените песнопения е хвалитен антифон, но не с 
функция на евангелски. Изключение прави Omnis de Saba, кой-
то е Магнификат-антифон. 
2. За най-висока степен на сходство между посочените песно-
пения може да се говори при мелодическите им инципити, за-
почващи с характерния ход от четвърта към първа степен. По 
отношение на структурирането на отделните мелодии се наблю-
дават разнообразни решения (в сравнение например с първия 
анализиран антифон). Това се отнася както до броя на фразите, 
който варира от две до пет, така и до „модалното планиране“ на 
мелодическите ходове. 
3. Сравнен с избраните антифони, антифонът In sanctitate et 
justitiae се отличава както със своя обем от пет фрази, така и с 
ясното организиране на мелодическия строеж в два големи дяла 
(което не се наблюдава отчетливо при антифоните, използвани 
за сравнение тук).

Третият антифон е със специално предписание за паметта на св. 
св. Кирил и Методий е Isti sunt viri sancti. 

Пример 7, антифон Isti sunt viri sancti

Антифонът не присъства в систематизацията на Cantus. Устано-
вява се обаче, че в същата систематизация съществуват два антифона 
с идентичен текстов инципит, но с различно съдържание:

Isti sunt viri sancti et amici dei quorum doctrina fulget ecclesia, 
003448;
Isti sunt viri sancti quos elegit dominus in caritate non ficta et dedit 
illis gloriam sempiternam quorum doctrina fulget ecclesia ut sol et 
luna alleluia, 003449.
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Тези антифони имат разнообразна литургична функция в различ-
ните антифонари, в които се откриват. Влизат в състава утринната, 
хвалитната и вечерната служби. Трябва да се обърне внимание и на 
факта, че в различните преписи на книгата заемат място в състава 
на: обща служба за апостоли, Вси светии, св. ап. Петър и Павел, По-
кръстването на Павел, октава на служба за апостолите, т.е. в различ-
ни дялове на санкторалния цикъл (в общи и в индивидулни служби). 
Мелодиите на двата антифона са изградени съответно в модуси VIII 
и IV и дори бегли съпоставки с обекта на настоящето проучване са 
достатъчни да се установи липсата на сходства в музикалното им съ-
държание. Поради това тук ще бъде избегнато натоварването на изло-
жението с по-детайлни наблюдения върху тях. 

Isti sunt viri sancti в репертоара за паметта на св. св. Кирил и Ме-
тодий е в модус I с амбитус октава с-с1 и отново невматичен мелоди-
чески строеж. И тук музикалното съдържание е обособено в два дяла, 
първият от които включва две големи фрази, всяка от които с две под-
фрази, а вторият – една фраза с аналогичен строеж. Мелодическият 
инципит предизвиква внимание с началния си ход от подтоничен тон 
до към трета степен фа в податус, следван от кливис фа-ми на пър-
вата дума isti, едва след което се достига основният тон на модуса 
ре на думата sunt. В пасажа върху viri sancti наблюдаваме движение 
от втора към седма степени и установяване върху основния тон на 
модуса. Ако възприемем, че това е първа под-фраза на първата голя-
ма фраза на антифона, то втората, върху facti amici Dei, „гравитира“ 
около терцовия тон на модуса фа, като върху amici Dei се установява 
на подтоничния звук до. Мелодическият ход в първата половина на 
втората фраза е низходящ от втора към седма степен, след което въз-
ходящо отново се достига втора степен ми, преминавайки през трета 
и четвърта върху думата veritatis. Втората част на фразата може да 
се възприеме като кратко речитативно построение върху пета степен. 
Последната фраза в началото на втория дял се отправя низходящо от 
пета към първа степен с пропусната втора върху linguae, след което 
с постепенно движение се достига шеста степен си-бемол и устано-
вяване на четвърта сол. Последната под-фраза, с която каденцира ан-
тифонът, се опира на секундов и квартов тон, откъдето с  постепенен 
низходящ ход се установява финалисът ре с трикратно повторение, 
второто от които податус до-ре върху factae sunt. 

Sedibus coeli nitidis е химн за първата вечерна служба в модус 
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VIII (сол), амбитус с – с1 в невматичен мелодически строеж. 

Пример 8, химн  Sedibus coeli nitidis

Ако приемем голямата „тактова“ черта (в изписването на песно-
пението в самата книга)31 за граница на два основни мелодически дяла, 
първият следва да съдържа две фрази – Sedibus coeli nitidis receptos и 
dicite athletes geminos fideles, а вторият – една – Slavice duplex columen, 
dequsque dicite gentis. Мелодията е конструирана от две ясно разпоз-
наваеми формули – тритонова фигура с ход до съседен или отстоящ 
на терца тон, изписан с торкулуси или еднотонови знаци, и секундово 
движение в рамките най-често на един тетрахорд. Началото на пър-
вата фраза е торкулус от основен към горен съседен тон и основен, 
последвано от споменатия секундов ход от шеста към първа степен 
на модуса. Втората под-фраза може да се възприеме като огледално 
обръщение на тези фигури – втора, седма и втора степени с пунтум 
(торкулус в случая не би бил приложим заради текста) и секундово 
движение от четвърта степен до към опората сол. Началото на втората 
фраза е аналогично с края на първата – тритоновият ход на терцо-
во отстояние този път е от четвърта към втора степени – до-ла-до, с 
идентично постепенно движение от четвърта към първа степен. Краят 
на втората фраза е изграден върху секундовото движение от втора към 
шеста степени с пропусната седма, която се появява в обръщението 
на този ход към основния тон сол. Съдържанието на втория дял на 
химна е аналогично – фигура от основен към шеста степен в пунктум 
и постепенно низходящо движение от подтоничен тон към четвърта 
степен, този път с две последователни фигури кливис върху duplex. 
Обръщението на този ход, но в две терцови „отсечки“, следва върху 

31 Условно употребявам „тактова“ черта поради неприложимостта на обичайното 
ѓ значение към литургичната монодия. Придържам се до аналогичното обозна-
чение на тези знаци в ръководствата по хорална нотация на солемската школа, 
където ги намираме като quarter, half, whole bar.
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columen dequsque от четвърта към втора степен. Фигурата върху dicite 
би могла да бъде интерпретирана като разглеждания тритонов ход на 
интервал терца ла-до-ла, но с допусната килисма, следвана от каденца 
в секундово движение от терцов към основен тон. 

Lux o decora patriae е вторият от двата нотирани химна за па-
метта на св. св. Кирил и Методий. Заема място в хвалитната служба, 
намира се в модус VII с амбитус f-g1 и невматичен строеж. 

Пример 9, химн Lux o decora patriae

Песнопението съдържа четири мелодически фрази. Първата от 
тях осъществява възходящо движение от основен тон сол към горен 
квинтов в постепенно движение с пропуснат секундов тон. Върху 
decora patriae се установява книнтовият тон ре, който е подчертан 
с торкулус ре-ми-ре и следващия ход с кливис до-си, до, ре.  Втората 
фраза би могла да се разглежда като дълга септимова отсечка от горен 
септимов тон фа към основен сол. Секундовото низходящо движение 
в пунктуми е нарушено едва в края на фразата с поректус ла-сол-ла 
и пунктум сол върху gentibus. Следващата фраза започва с директен 
квинтов скок от канденцата на предходната – върху квинтов тон ре. Ме-
лодическият ход тук се движи в горния тетрахорд на модуса със секун-
дово движение от ре към сол с пропуснат септимов тон. От октавата на 
основния тон сол, върху fratres annuo се осъществява отново секундово 
движение до терцовия тон на модуса – си, като в края на тази фраза се 
разчупват еднотоновото последование с кливис ре-до и поректус си-
ла-си. Последната фраза на химна се ограничава в тетрахорда сол-до, 
в която не се наблюдава досегашното постепенно движение, нито раз-
чупването на единичните тонове със съставни фигури. 

Двата химна не се откриват като съдържание в антифонарите от 
база данни Cantus. Предприетите сравнителни наблюдения върху ме-
лодическото им съдържание с това на другите химни в същата музи-
кално-литургична книга не разкриват идентичност или сходства. 
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От проучването на музикалното съдържание на нотираните пес-
нопения с конкретно посвещение на службите в хорариума за св. св. 
Кирил и Методий могат да се направят следните обобщения:

– Трите антифона и двата химна не се откриват като част от 
репертоарните индекси на база-данни Cantus. Това дава основа-
ние да се допусне, че в основна част от средновековните извори 
такива песнопения не присъстват, а това би могло да означава, 
че във вековете на компилиране на тези извори интересуващите 
ни антифони все още не съществуват.
– Първите два от разглежданите антифони представят опреде-
лени сходства в мелодическия инципит и частично в конструк-
тивния и формален план на антифони, съществуващи в средно-
вековни преписи на антифонара. Последните често имат близка 
или идентична литургична функция и са част от репертоара за 
санкторалния цикъл. При второто от проучените песнопения 
се наблюдават определени сходства и по отношение на текста с 
този на други антифони. В третото от разглежданите песнопе-
ния обаче засега не се откриват паралели нито в мелодическо-
то, нито в текстовото съдържание на антифони от същата книга 
и база-данни Cаntus. 
– Коментираното мелодическо съдържание на двата нотирани 
химна не разкрива паралели с други песнопения от същия жар 
в рамките на римския антифонар от 1912 г. или с химни, съдър-
жащи се в антифонарите от база-данни Cantus. 

Казаното дотук дава основания да се счита, че разглежданият ре-
пертоар с голяма вероятност е компилиран по време и в следствие на 
установяването на паметта на св. св. Кирил и Методий като официал-
на за Римския календар и до определена степен е базиран на някои съ-
ществуващи примери, най-вече в репертоара на санкторалния цикъл. 
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ГЛАВА III

НОТИРАНИ ПЕСНОПЕНИЯ 
ЗА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИй

В  АМБРОЗИАНСКИ АНТИФОНАР, 1935. 
ПРОуЧВАНЕ НА ПРОИЗхОДА И СЪДЪРЖАНИЕТО

1. Въведение

През Средновековието богослужението на Милано се утвърждава 
като самостоятелно и до голяма степен независимо от повсеместното 
„грегорианизиране“ в Западна Европа и е един от малкото „локални“ 
(негрегориански) ритуали, които запазват и предават своя репертоар 
в хода на времето.

Литургичните, съответно музикално-богослужебните реформи в 
Католическата църква през XIX и началото на XX век се осъществя-
ват в посока на реставриране на ритуала и неговата едногласна му-
зика от времето на Средните векове. Големи изследователски усилия 
се насочват към неизброимото наследство на грегорианския хорал и 
неговия репертоар, но паралелно с това се работи и върху проучване-
то и възраждането на миланското музикално-литургично наследство. 
Като резултат от това се публикуват Antiphonale missarum juxta ritum 
Sanctae Ecclesiae Mediolanensis (по-нататък АММ) и Liber Vesperalis 
juxta…Mediolanensis (по-нататък LVM), съответно през 1935 и 1939 
г. Първото от двете издания съдържа репертоара за отслужването на 
Евхаристията, докато второто включва песнопенията за вечерните 
служби (репертоарът за останалите богослужебни часове от хода на 
цялостния цикъл на Божествената служба не се публикува). Изсле-
дователят на Амброзианския ритуал Рой Джесън твърди, че тези две 
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издания включват основната част от съдържанието на малкото амбро-
зиански певчески ръкописи, съхранени от Средните векове (по тради-
ция в амброзианските музикални ръкописи се е изписвал репертоарът 
както за Божествената служба, така и за Евхаристията) [Jesson, 1958, 
p. 465].

В санкторалния цикъл на АММ присъства музикално-богос-
лужебен репертоар за паметта на славянските просветители св. св. 
Кирил и Методий [Antiphonale Missarum juxta ritum sanctae ecclesiae 
Mediolanensis, Romae, 1935, p. 494 – 496]. Поместването на нотиран 
репертоар за богослужениe, посветенo на св. св. Кирил и Методий, в 
амброзианския, както и в грегорианския антифонари, издадени през 
първата половина на ХХ век, по мое мнение свидетелства за подчер-
тано внимание към славянските просветители от страна на Католиче-
ската църква. Проучването на грегорианските песнопения за светите 
братя припомни, че фиксирането на дата от богослужебния календар, 
специално предназначена за паметта на св. св. Кирил и Методий, се 
установява официално от Католическата църква едва през 1880 г. с ен-
цикликата на папа Лъв ХIII Grande Munus32. Тъй като до този момент 
не са ми известни източници преди публикуването на тази енциклика, 
които свидетелстват за повишено внимание от страна на Западната 
църква към светите братя, а особено насочващи към песнопения за 
тяхната памет, считам, че решенията в енцикликата въздействат върху 
компилирането на певчески репертоар. Това отнасям засега поне до 
музикалното съдържание в AR. 

Предмет на настоящето изследване е певческият репертоар за св. 
св. Кирил и Методий, публикуван в АММ. Ще се търси яснота относ-
но времето и начина на съставянето на този репертоар. 

Резюмирано, музикалният състав за амброзианската меса според 
цитирания антифонар е следният33:

32 Ватиканско издание на енцикликата е достъпно на следния онлайн адрес:
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_
30091880_grande-munus_it.html (посетен на 16.01.2015), както и в английски 
превод [Pope Leo XIII. 1880]. 
33 Припомням, че със звезда (*) отбелязвам песнопения, които в изписването на 
литургично последование за св. св. Кирил и Методий не са нотирани, а са цити-
рани само с текстов инципит, поради това, че в нотиран вид се изписват в състава 
на друга меса в рамките на книгата. 
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Ingressa  Sacerdote tui domine
Psalmellus Juravit dominus*
Post Epistolum Hallelujah*
Versus Sacerdote ejus induam
Post Evangelium Ecce ego mitto
Offertorium  Mirabilis Deus in sanctis suis
Confractorium Qui docti fuerint*
Transitorium Quod dico vobis

Преди да пристъпя към конкретни наблюдения върху тези пес-
нопения, намирам за необходимо да изложа известна предварителна 
информация в две насоки: първо, към основните характеристики на 
певческия репертоар на амброзианския ритуал, според достигнатото 
знание за това от изследователите (в това число и базовите различия с 
грегорианската певческа практика), и, второ, към съставянето на кни-
гата АММ от Дом Суньол.

2. Обзорна информация за амброзиаското богослужение

Ритуалът, приписван на св. Амброзий, се свързва с богослуже-
нието на Милано и териториите около него. Самият св. Амброзий, 
чието име носи този ритуал, е епископ на Милано от 374 до смъртта 
си през 397 г. Информацията за ролята му в конструирането на бого-
служението не е твърде обширна. Рой Джесън твърди, че всъщност 
освен писането на химни и въвеждането на антифонната псалмодия 
не е известно нищо повече за дейността на св. Амброзий в областта 
на литургичното пеене. Съществуват средновековни източници, кои-
то му приписват създаването на литургичното последование на меса-
та, въвеждането на бдението в практиката, както и подреждането на 
Божествената служба [Jesson, 1958, p. 465]. Съвременните изследо-
ватели обаче са на мнение, че атрибуирането на литургичното пеене 
на името на св. Амброзий е аналогично с грегорианиката и ролята на 
папа Грегорий, т.е. няма основания да се говори за музикално „ав-
торство“ на св. Амброзий. Въпреки това, той се почита като „баща на 
латинската химнодия“ [Bailey, 2001]. От св. Августин е известно, че 
миланският епископ въвежда химните в местното богослужение.

В хода на времето не липсват опити да се асимилира или измести 
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амброзианският ритуал. Такива се правят по времето на каролинг-
ската религиозна реформа, най-вече при царуването на Карл Велики 
около 800 г., а също и през XI век от папите Николай II и Григорий 
VII. Дванадесети век е период, в който други двама папи дават под-
крепата си за утвърждаването на амброзианската практика: Евгений 
III (1145 г.) и папа Атанасий IV (1153 г.). През XV век (около 1440 г.) 
се правят нови опити за заместването на ритуала с този на Рим, дока-
то през 1497 г. миланското богослужение отново не получава папско 
покровителство в лицето на Александър VI. През XVI век то намира 
един от най-ревностните си привърженици и застъпници в лицето на 
св. Карло Боромео – в Миланската църковна йерархия почитан като 
първи по значимост след св. Амброзий [Bailey, 2001]. 

Именно през XVI век, епохата на Ренесанса, богослужението 
търпи известни промени и преправяния, аналогични с тези в грегори-
анския ритуал. В това отново изпъква фигурата на Боромео, който в 
стремежа си да достигне „автентична“ форма в богослужението осъ-
ществява определени литургични промени. В резултат на това през 
1594 г. се публикува амброзиански мисал, който обаче не съдържа 
музикална част [Bailey, 2001].

Една от водещите трудности при категоричното отнасяне на 
амброзианското богослужение и особено богослужебната музика до 
така ранното време на св. Амброзий е тази, че не са много запазените 
извори, в които е съхранен ритуалът. Най-ранните сведения за милан-
ското богослужение се намират в отделни фрагменти, датиращи от 
VIII век. По-цялостно са представени текстовете за литургията и Бо-
жествената служба в извори от XI век, в които липсва музикална но-
тация. Нотираните извори се отнасят до по-късен период, когато вече 
съществува диастeматичното нотиране на репертоара. До неотдавна 
се цитираха три основни невмирани амброзиански ръкописа (преди 
да влязат в обръщение посочените по-горе три ръкописа в Харвард):  

– London, British Library, Add. 34209 (XII век) (споменат по-
горе);
– Oxford, Bodleian, lat. Liturgy. а 4 (XIV век);
– Muggiasca, Chiesa di S.Antonio, Antifonario 1387 [Jesson, 1958. 
p. 466].

Отделни песнопения, които се идентифицират като амброзиан-
ски, са съхранени в ранни грегориански ръкописи (от IX и X век). 
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Оттук Бейли обобщава, че може да се съжалява за това, че милански-
ят репертоар е кодифициран в толкова късно време, тъй като диасте-
матичното му записване отразява период на упадък, в който многоо-
бразието от орнаменти и нюанси изчезва заедно с устната традиция 
[Bailey, 2001].

Същият автор цитира запазен амброзиански антифонар, който 
съдържа едновременно репертоара за литургията и за службите. Раз-
делен е на зимна и лятна част (pars hyemalis и pars aestiva). Първата 
обхваща периода от началото на богослужебната година до Велика съ-
бота, а втората – останалата част от годината. Според Бейли този тип 
разделение се свързва с особено разделяне на миланската литургия 
между двете катедрали на града: зимната в Санта Мария Маджоре (St. 
Maria Maggiore), а лятната – в Санта Текла (St. Tecla). Авторът пред-
полага също, че цитираният антифонар представя музикален архетип, 
отразяващ катедралното богослужение в Милано, докато репертоар за 
монашеския чин не е известен. Той допуска като причина мощното 
въздействие на каролингската църковна реформа и утвърждаването 
и разпространението на Регулата на св. Бенедикт сред монашеските 
общности.

Тук е мястото да се даде яснота относно съдържанието на ме-
сата в амброзианския ритуал, както и типа песнопения, влизащи в 
състава ѓ. Ще коментирам характеристики на proprium и ordinarium 
в амброзианската меса. По отношение на ординариума е известно, 
че броят на запазените песнопения е твърде малък. От друга страна, 
те не следват последователността, известна от грегорианския ордина-
риум. В миланската меса присъстват Gloria, Credo и Sanctus. Джесън 
дава сведение за четири известни мелодии на Gloria, но Бейли твър-
ди, че от средновековните музикални ръкописи е известна само една, 
а останалите идват от Gloria за утринната, излязла от употреба след 
XVI век [Bailey, 2001]. За Credo е известна само една амброзианска 
мелодия и това твърдение не се оспорва. Противоречие се получава 
относно броя на мелодиите за Sanctus. Джесън говори за известни че-
тири (Festivis, Ferialis, Ad libitum, In Solemnioribus ad libitum) [Jesson, 
1958. p. 477]. Бейли обаче ни дава по-различна информация: според 
него оригинално съществуват две мелодии за Sanctus, защото Festivis 
e „умерено декорирана версия на силабичния Ferialis“. Sanctus ad 
libitum са мелодии, известни само от АММ, и авторът ги определя като 
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„съвременен фалшификат“. Установено е, че в амброзианския ритуал 
няма аналог на грегорианското Kyrie-Christe-Kyrie. Подобно „трой-
но“ Kyrie се изпълнява на три места в литургията: след Gloria, след 
четенето на Евангелието и след даването на причастието. 

Определен брой песнопения влизат в състава на proprium на ам-
брозианската меса. В изследванията на Джесън и Бейли се намират 
несъответствия в това дали са осем или девет. По тип са антифони, 
респонзории и речитативни интонации. Първият от цитираните авто-
ри ги класифицира в две групи съобразно дяловете, от които е съставе-
но всяко песнопение. В първата група влизат примерите, съставени от 
един дял: Ingressa, Post Evangelium, Confractorium, Transitorium. Вто-
рата група е за тези песнопения, които са с два и повече дяла (предим-
но от респонзорен тип): Psalmellus, Hallelujah, Cantus, Offertorium. 

– Ingressa. Това песнопение звучи в процесията към олтара, 
след което започва същинската част на литургията. Еквивален-
тът в грегорианската практика е Introitus.
– Antiphona post Evangelium. Пее се след прочитането на Еван-
гелието, по време на връщането на свещениците към олтара. 
– Contrafactum. Изпълнява се по време на разчупването на хляба.  
– Transitorium. Относно предназначението на това песнопение 
Бейли се позовава на ранни амброзиански мисали, от които се 
разбира, че се пее докато свещеникът премества книгата в дру-
гата страна на олтара [Bailey, 2001.]. Съществува предположе-
нието, че текстовете на това песнопение са преводни от визан-
тийски оригинали. Не е изяснено обаче дали това се отнася и за 
самите мелодии, които иначе се идентифицират като различни 
и нетипични за стилистическия модел на амброзианските пес-
нопения. 
– Аntiphonae ante Evangelium. От наличието на това песнопение 
се получава несъответсвието в броя на песнопенията за пропри-
ум на месата при Джесън и Бейли. В класификацията на първия 
то изобщо не се споменава. Присъствието му в богослужбните 
книги изглежда не е трайно застъпено, предвид това, че някои 
изследователи не го цитират, а богослужебната му функция не е 
категорично изяснена. Бейли допуска, че съпровожда процеси-
ята до амвона с носенето на Евангелието [Bailey, 2001].
– Psalmellus, както и всички следващи песнопения, се свързва 
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с четивата на литургията. Грегорианският еквивалент е градуал 
със стих. Думата е умалителната форма на „псалм“ или „малък 
псалм“. Съществуват примери от този тип песнопения, които 
не се свързват с месата, а с четенията за третия час от службите 
за седмичните дни от Великия пост. 
– Hallelujah е амброзианският еквивалент на грегорианската 
Alleluia. Музиколозите смятат, че алелуите от двете богослу-
жебни практики в множество отношения са сходни. Една от ос-
новните причини за това е запазването на троичната структура 
алелуя-стих-алелуя. Важно различие в миланската версия е, че 
втората алелуя никога не повтаря мелодията на първата. Оттук 
двата дяла носят наименованията Primae melodiae и Secundae 
melodiae. Около десет оригинални амброзиански мелодии за 
алелуя са известни и също толкова за стиховете към алелуя, ма-
кар че са съхранени около 52 оригинални текста за стихове. 
– Cantus по своята форма е „двуделно“ песнопение, което в по-
голямата част от случаите представлява рефрен с един стих. Из-
ключения се срещат само в по-ранни образци: cantus за първите 
четири недели на Великия пост е с три стиха, а песнопението 
за съботата от петата седмица Laudate Dominum omnes включва 
целия пс. 116. Грегорианското съответстие на cantus е tractus.
– Offertorium условно се причислява към респонзорния певче-
ски жанр. В своето изследване Джесън дава подредба на из-
вестните образци според това дали съдържат стихове, какъв 
брой са и как се пеят в последователността с рефрените34: 
1. R – 63
2. R – V – 7
3. R – V – R’ – 30
4. R – V1 – R’ – V2 – R’ – 3 

3. Сведения за съставянето на амброзианския антифонар 
от 1935 г. и данни относно култа към св. св. Кирил и Методий

в Западното средновековие

Като начало да обърнем внимание на коментар от Анджело Ру-
скони: „в днешно време изследванията върху амброзианската пев-

34 R – респонзорий; V – стих (в случая рефрен).
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ческа практика в Италия споделят същия поглед като по-старите из-
следвания върху грегорианския хорал в опит да се идентифицират 
‘архаичните’ и ‘автентичните’ групи милански мелодии; това води до 
публикуването на новия Antiphonale missarum, провъзгласен за ‘ис-
тинския милански антифонар’“,  а под черта авторът добавя: „тази 
книга споделя същия формат като старите книги на Шустер / Суньол: 
в началото има писмо от архиепископа. Читателите неспециалисти 
могат да си помислят, че това е новото официално издание на мястото 
на старото, но всъщност не е. Много песнопения са новокомпозирани 
адаптации“ (курсив мой – Я. Г.) [Rusconi, 2010, p. 59]. Този пасаж е 
от особено значение за проучването, тъй като предварително задава 
ориентири относно съставянето на АММ, както и на съдържащите се 
там „новокомпозирани адаптации“. Рускони звучи още по-ясно по-
нататък в своята статия със следното изречение: „Встрани от адап-
тацията и новата употреба на съществуващ материал в санкторала, 
ние трябва да държим сметка и за новокомпозираните меси и служби 
за нови светци и празници“ (курсив мой – Я. Г.) [Rusconi, 2010, p. 
66]. Макар авторът на материала да не посочва кои са новите светци 
и празници, тези думи могат да се отнесат до деня за светите братя 
Кирил и Методий като един от новите празници, поне на база на каза-
ното по-горе за установяването на почитта към тях на Запад. Преди да 
прибързваме със съставянето на предварително мнение доколко ре-
пертоарът за светите братя е от адаптации на съществуващи мелодии 
или се състои от новокомпозирани такива, нека обърнем внимание на 
допълнителна информация, която представлява интерес за работата. 
В есе, посветено на Милано през Средновековието, с акцент върху 
амброзианската литургическа практика и репертоар, Ханс Смолдерен 
твърди, че певческите книги, издадени от Суньол (АММ и LV), са ба-
зирани на „лондонския ръкопис“ – по всяка вероятност задълго един-
ственият публично достъпен средновековен амброзиански ръкопис 
London, Brit. Mus., add. 34209 [Smolederen]. От друга страна, за част 
от съдържанието на АММ, по-точно мелодиите ad libitum, известният 
изследовател на миланската певческа традиция Терънс Бейли инфор-
мира, че са “modern fabrications“ [Bailey, 2001]. 

В коментарите си върху амброзианската певческа практика Ал-
берто Турко изтъква следната важна констатация: „[...] не би било 
възможно да се преиздаде в пълнота Antiphonale Missarum от 1935 г., 
издаден от абат Суньол, в който, наред с другите неща, песнопенията, 
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които съставят реда на празниците, установени след XI и XII век и 
неспоменати в Manuale Ambrosianum, са композирани от самия из-
дател“ (курсив мой – Я. Г.) [Turco, 2007, p. 4]. Авторът посочва още 
списък с песнопения, „композирани от Суньол върху съществуващи 
мелодии, които не се основават на ‘тонално изграждане’ (т.е. върху ос-
емте основни модуса, върху които се изграждат например грегориан-
ските мелодии, бел. моя – Я. Г.)“. В този списък обаче не попадат пес-
нопенията за св. св. Кирил и Методий  [Turco, 2007, p. 3]. 

От значение за работата е да се спомене, че в своята статия Албер-
то Турко изтъква мнението на някои видни медиевисти, сред които и 
Мишел Югло, които говорят за тясното взаимодействие между грего-
рианската и миланската певческа практика. Югло например коментира, 
че „изследването на текстовете и множеството литургични указания 
дават основания да се вярва, че Милано взима от Рим част от своя ре-
пертоар, най-вече по отношение на месата“ [Turco, 2007, p. 2]. 

Въз основа на приведените дотук сведения се очертават няколко 
възможности за съставяне на амброзианските песнопения за Кирил и 
Методий:

1. използване на съществуващи през Средновековието мелодии 
за различни празници, приложени към текстове, предназначени за 
светите братя / употреба на мелодии за различни празници от същия 
извор (АММ);

2. заети мелодии от грегориански извори (с по-голяма вероятност 
за провеждане на месата);

3. новокомпозирани мелодии специално за установяването на 
службата за светите братя;

4. съществуващ певчески репертоар за светите братя от среднове-
ковни източници, буквално приложен в АММ. 

Последната от изброените възможности изглежда най-малко ве-
роятна. Няколко причини могат да се изтъкнат за това. На първо мяс-
то е установяването на служба за славянските просветители на Запад 
през късния XIX век, което бе коментирано по-горе. Това не съот-
ветства на представата за съществуване на почит към тях на Запад 
през Средните векове. За последното можем да се позовем още на 
изследванията на Славия Бърлиева, които отразяват присъствието на 
славянските просветители в латинската книжнина [Бърлиева, 1998].

Авторката съобщава, че „през Късното средновековие в запад-
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ноевропейските агиографски сборници светите братя Кирил и Мето-
дий нямат самостоятелно място. Споменава се единствено св. Кирил, 
обикновено само с прозвището „Философ“, като светец, донесъл в Рим 
мощите на папа Климент. През  края на XIII век се явява уточнението, 
че този философ е св. Кирил, Моравски епископ и апостол на всички 
видове славяни“ [Бърлиева, 1998, с. 101]. Към това е необходимо да 
се добавят още някои важни детайли относно култ към светите братя 
на Запад или липсата на такъв. В земите на западните славяни в една 
или друга степен се засвидетелства повишено внимание към Кирил и 
Методий за разлика от останалите територии на католическото хрис-
тиянство. Така например „култът към св. Кирил и Методий се счита за 
непознат през Средновековието в Германия и Испания“ [Бърлиева, 
1998, с. 99], докато запазен декрет от оломуцкия архиепископ Йоан 
Волк постановява празника за св. Кирил и Методий през 1349 г. в 
чешките земи [Бърлиева, 1998, с. 63]. Изследователката посочва две 
чешки легенди, в които обаче се говори за св. Кирил от по-ранно вре-
ме – Кристианова легенда и Beatus Cyrillus, съответно от X и XII век 
[Бърлиева, 1998, с. 43], а също, че „интересът към славянските апос-
толи се възражда в чешките земи едва през втората половина на XIV 
век и е свързан със славянската идея на Карл IV“ [Бърлиева, 1998, 
с. 72]. Според цитираната авторка „[…] той първоначално е свързан 
с честването на св. Людмила и едва по-късно се е обособил като са-
мостоятелен“ [Бърлиева, 1998, с. 76]. От тази информация е видно, 
че почитта към славянските просветители сред латинското християн-
ство присъства основно в земите на западните славяни с променлива 
интензивност [Barlieva, 2011, p. 101 – 114].

Разглеждането на другите три възможни начини на съставяне на 
певчески репертоар за братята изисква детайлно вглеждане в срав-
нителен план на мелодическото съдържание на песнопенията, както 
и съдържанието на певческия репертоар в амброзианското богослу-
жение като цяло. Тази задача е усложнена поради това, че в публич-
ното пространство се намират единични копия (като факсимиле или 
в дигитален вид) на ранни (средновековни) извори на амброзианска-
та певческа практика. По-точно, за проучване са достъпни: London, 
British Library, Add. 34209, Paleographie Musicale, 1st ser., V, VI (1896–
1900/R), както и ръкописите от колекцията Houghton в библиотеката 
на Харвардския унверситет със сигнатури MS Typ 299, MS Lat 388 



63ГЛАВА III • Нотирани песнопения за св. св. Кирил и Методийв  амброзиански...

и MS Lat 389, публикувани дигитално на електронната страница на 
библиотеката [MS Lat 388; MS Lat 389; MS Typ 299]35. Към момен-
та на осъществяване на наблюденията върху амброзианския певчески 
репертоар за св. св. Кирил и Методий имам достъп до последните 
три извора, върху чийто репертоар ще се осъществяват сравненията с 
мелодиите от АММ. 

4. Наблюдения върху музикалното съдържание на песнопенията 
за св. св. Кирил и Методий 

От певческия репертоар за св. св. Кирил и Методий в АММ пет 
песнопения са изписани в нотиран вид, докато за останалите три се 
посочва само текстов инципит и литургичното последование, от ко-
ето се заемат. Следователно тук ще ни интересуват: Ingr. Sacerdote 
tui domine, Vers. Sacerdote ejus induam, Post Ev. Ecce ego mitto, Off. 
Mirabilis Deus in sanctis suis, Trans. Quod dico vobis

Терънс Бейли определя песнопенията за проприума на амбрози-
анската меса като антифони, респонзории и „колорирани рецитации“ 
[Bailey, 2001]. Рой Джесън дава по-конкретна картина в това отноше-
ние. Осемте типа песнопения за проприума на месата (за този брой 
песнопения говори и Бейли) могат да се класифицират в две групи по 
четири, респективно на антифони и респонзории, като Джесън специ-
ално уговаря условността на тези определения: “[..] делението анти-
фонен – респонзорен е едва ли нещо повече от удобна терминология 
по отношение на амброзианския репертоар“ [Jesson, 1958, p. 476]. 
„Антифонната“ група, по Джесън, включва Ingressa; Post Evangelium; 
Contrafactorium; Transitorium,  докато „респонзорната“ – Psalmellus; 
Hallelujah; Cantus и Offertorium. Според казаното нотираните песно-
пения за Кирил и Методий са предимно от амброзианския вид на ан-
тифонния жанр. Струва си тук да обърнем внимание на още едно на-
блюдение на Бейли. Авторът отбелязва, че „антифоните за месата по 
принцип се пеят със серия от псалмови стихове за съпровождане на 
литургичните действия (...). Останалите песнопенията от проприума 
на месата се пеят във връзка с четенията“ [Bailey, 2001]. 

Sacerdote tui domine е разгърнато песнопение с невматичен ме-

35 Проблемът с достъпния изворов материал се коментира от Angelo Rusconi 
[Rusconi, 2010. p. 59].
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лодически строеж, обособено в пет фрази и амбитус септима фа-ми1. 
В случая с амброзианските песнопения е трудно да се говори за мо-
дална систематизация на мелодиите, така както това е валидно за гре-
горианския репертоар. В тази връзка можем отново да се позовем на 
Бейли, който информира, че повечето от миланските песнопения имат 
финалис ре, ми, фа или сол и много по-голяма част, които завършват 
на ла и до, принадлежат на миланската практика (в съпоставка с гре-
горианския репертоар). Интересуващата ни тук ингреса е песнопение 
с финалис ла, чието мелодическо движение се извършва преобладава-
що в рамките на тетрахорда сол-до1. 

Пример 10, ингреса за св. св. Кирил и Методий, АММ, 1935, 
стр. 494

Мелодическите фрази на песнопението са определени и посоче-
ни по специфичния метод на Солемската школа (така, както са видни 
и от примера с т. нар. „тактови черти“). Самите фрази изразяват много 
точно принципа на мелодическата „арка“, (коментиран в първа глава 
на настоящата книга), който е основен критерий за обособяване на ме-
лодическата структура във фрази при голяма част от грегорианските 
мелодии. Критерият за членение на текстовите фрази в съответствие 
с мелодическите (фрази), отново в редица примери на грегорианската 
певческа практика, се наблюдава и тук. Продължавайки наблюдени-
ята си върху мелодията на песнопението, виждаме, че всяка от петте 
фрази съдържа две почти симетрични мелодически формули. Така 
първата мелодическа формула се изпява върху думата sacerdotes, из-
градена върху единични тонове ла и начален тон сол, който подчер-
тава тежнението към финалиса на песнопението ла. Предпоследната 
сричка на думата се изпява върху две четиритонови фигури – флек-
сус, следван от скандикус флексус, които подчертават тежнението към 
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тона ла. Втората мелодическа формула се изпява върху думите tui 
Domine. Гравитетът на условно наречения основен тон ла е активен и 
тук. Мелодическият ход, изграден преобладаващо от двутонови фигу-
ри податус и кливис, осъществява възходящо движение към тон до и 
възвръщане към ла през подтоничния тон сол затваряйки рамката на 
тетрахорда сол – до1. Твърде сходна по отношение на мелодическия 
ход и неговите опорни  моменти е втората фраза на песнопението. 
Тук двете мелодически формули ясно се обособяват върху двете думи 
induantur iustitia.  Началната формула за фразата отново върху едно-
тонови фигури се оправя възходящо от сол към до, но тук последният 
тон е достигнат не с развита мелодическа фигура, както в първата 
фраза на песнопението, а до е отново единичен тон. На последната 
сричка на думата induantur мелодията възвръща движението си към 
тона ла чрез четиритоновата фигура пес суббипунктис. Тежнението 
към този тон е особено осезаемо при втората формула от разглежда-
ната втора фраза на песнопението. Гравитетът на тон ла се подчер-
тава върху всяка от сричките на думата iustitia – чрез първоначал-
ния податус сол-ла, последвалият единичен тон ла, четиритоновата 
фигура скандикус флексус ла-си-до-ла и задържането на движението 
отново върху единичен тон ла. Първата мелодическа формула на тре-
тата фраза, която се изпява върху думите et sancti е идентична с на-
чалната формула на песнопението. Ако в края на първата фраза върху 
думите tui Domine наблюдаваме хода ла, си-до, си-ла с пунктум, пес 
и кливис, в края на третата фраза същите тонове съдържат пунктум 
и пес суббипунктис, отново върху думата tui. В тази втора формула 
на третата фраза мелодическото движение се отправя възходящо към 
тон до, с което губи идентичността си с първата фраза. Тук мелодия-
та достига своята кулминация  (ми1) чрез съчетание на фигури пес и 
кливис до-ре-ми-ре-до. Това е мястото в развитието на песнопението, 
където досега наблюдаваното силно тежнение към тона ла е преодо-
ляно за сметка на изместването на мелодическия „фокус“ възходящо 
към тон до. Казаното се наблюдава ясно в следващата формула вър-
ху думите propter David. Това се осъществява чрез фигурите вирга 
претрипунктис сол-си-до-ре и двукратното повторение на кливис ре-
до. Върху последната сричка на името David се изпява съчетание от 
пес и климакус си-до-ре-до-си, което измества гравитета на мелодията 
от достигнатия в тази мелодическа фраза тон до. Функцията на тона 
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ла като основен тук е подчертана отново с изместването на мелодиче-
ския фокус от до към ла в последната формула на четвъртата фраза на 
песнопението върху думите servum tuum. Ако до този момент наблю-
давахме сходна структура на мелодическите фрази, изградени от две 
почти симетрични мелодически формули, петата и последна фраза 
разчупва тази закономерност. Мелодията в тази фраза на песнопени-
ето има значително по-хомогенно развитие от наблюдаваното дотук. С 
доза условност бих посочил три мелодически формули: върху думите 
non avertas / faciem Christi / tui. Първата от тези формули подготвя на-
сочването на мелодията отново към до1 с преминаване преди това през 
най-ниския тон на песнопението фа и условно определения основен 
ла. „Тежнението“ на мелодията върху следващата формула подчертано 
клони към тон до, което е видимо с последованието от единични тонове 
до, сол, си, до върху faciem и до известна степен върху фигурите, които 
изпяват Christi – климакус ре-до-си и пес субтрипунктис до-ре-до-си. 
Последната фигура отправя мелодическия ход към основния тон ла в 
каденцовата формула върху tui. 

Въз основа на предприетите сравнителни проучвания бихме мог-
ли към настоящия момент да посочим едно песнопение в изследвани-
те средновековни извори, което според мелодическото и текстовото 
си съдържание има редица сходства с коментираната по-горе ингре-
са за светите братя Кирил и Методий. Това е ингреса Sacerdotes ejus 
induam, изписана в харвардския ръкопис MS Lat 389, f. 52v. Послед-
ното песнопение намира място сред певческия репертоар за месата 
на празник, обозначен с рубрика In sanctorum machabeorum (в изво-
ра със съответната абревиация), т.е. св. братя Макавеи, чествани и в 
Западната, и в Православната църкви на 1 август36. Интересно е да 
се отбележи, че сравняваните песнопения представят известни раз-
личия в текста. Докато това за св. св. Кирил и Методий изпява думи-
те: Sacerdotes tui Domine induantur iustitia et sancti tui exultant propter 
David servum tuum non avertas faciem Christi tui, песнопението за св. 

36 За почитта на Св. братя Макавеи на Запад и Изток вж. [Janos]. Очевидно този 
празник има тясна връзка с амброзианското богослужение най-малко поради ци-
тираната от изследователите възхвална проповед на св. Амброзий, посветена на 
седемте мъченици. Вж. първата от цитираните интернет връзки по-горе). В по-
твърждение на това може да се спомене, например, че в изследвания амброзиан-
ски антифонар този ден попада непосредствено след деня на миланския светец 
Назарий, който се почита на 28 юли [Nazarius and Celsus]. 
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братя Макавеи следва буквално шестандесетия стих от 131 псалм 
от латинския превод на Библията – Вулгата: Sacerdotes ejus induam 
salutari, et sancti ejus exsultatione exsultabunt37. Ако приблизително 
първата половина на ингресата за св. св. Кирил и Методий е своеоб-
разна адаптация на псалмовия стих, то пасажът propter David servum 
tuum non avertas faciem Christi tui цитира точно десетия стих на същия 
псалм38. Видно от изследването на двете песнопения е, че първите 
три фрази на песнопението за славянските просветители, които, как-
то се изясни, не следват стриктно псалмовия текст, са идентични с 
първия „стих“ (по-точно, обозначен в самия ръкопис с рубрика Ps), 
който следва ингресата за св. братя Макавеи. По-точно песнопението 
за този празник в MS Lat 389 съдържа дяловете, обозначени с рубрики 
Ingr.; Ps.; Vs., което съответства на цитирания по-горе коментар на 
Бейли върху антифоните за месата, следвани от серия стихове. Тре-
тият дял на средновековната „версия“ на песнопението (с рубрика Vs) 
цитира буквално първия стих от същия псалм (131). 

От казаното дотук по отношение на съпоставките на текстовете 
се откроява следното: първите три фрази на песнопението за св. св. 
Кирил и Методий са идентични с първия псалмов стих на ингреса 
за св. братя Макавеи в амброзианския антифонар MS Lat 389, кой-
то, по досегашни сведения не се идентифицира като директен цитат 
от библейски източник. Четвъртата и петата фрази на песнопението 
обаче са буквални цитати на десети стих от псалм 131. Очевидно е, 
на база на текстовете на тези песнопения, че двете сравнявани песно-
пения ингреса са обвързани директно с псалм 131. От текста на самия 
псалм може да се заключи, че неговото съдържание (на псалма) има 
достатъчно „неутрален“ характер, за да бъде приложен за различни 
богослужебни последования. 

Какво ни показва мелодическият състав на ингресата за св. бра-
тя Макавеи от средновековния препис на амброзианския антифонар? 

37 Същият текст се използва в служебен формуляр за Кирил и Методий от XIV, 
XV век срв. Братислава, Университетска библиотека – Ink. 393, f.214v–215r 
Cyrilli et Metodi Confessorum Introitus [Ps. 131:1], вж. статията на Славия Бър-
лиева „Оломоуцкият и Пражкияг мисал и службите за св. Кирил и Методий“ 
[Бърлиева, 1998].
38 Електронно издание на латинския превод на Библията – Vulgata с възможност 
за търсене в текстовете е достъпно на адрес: http://www.drbo.org (посетен на 
16.01.2015).
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Поради построението на текста, песнопението е обособено в четири 
фрази (за разлика от това за св. св. Кирил и Методий, което е в пет). 

Пример 11, ингреса, св. братя Макавеи, MS lat. 389, f. 52 v 

Мелодията и тук представя невматичен строеж с преобладава-
щи дву- и четиритонови фигури. Амбитусът отново е септима – фа 
– ми1. Първата фраза на песнопението изпява думите Sacerdotes ejus, 
като всяка от тях обособява отделна мелодическа формула. Първата 
формула (върху sacerdotes) е идентична с встъпителната формула на 
анализираното по-горе песнопение за св. св. Кирил и Методий (веро-
ятно по аналогия с идентичното текстово начало). Подобна е ситуа-
цията и с втората фомула на първата мелодическа фраза – постепенен 
възходящ ход ла – до и огледално връщане отново на ла. Различието 
при втората мелодическа формула, което на пръв поглед прави впе-
чатление при двете сравнявани песнопения, е продиктувано от това, 
че думата Domine при варианта за св. св. Кирил и Методий съответсва 
на ejum в сравнявания препис, т.е. съдържа една сричка повече, което 
налага допълване на мелодическия ход. Докато втората фраза на две-
те песнопения представя сходно мелодическо развитие (което не би 
могло да бъде идентично най-малкото заради различния текст в двете 
песнопения) – отново постепенни ходове между ла – до и обратно, то 
втората формула в разглежданата фраза при песнопението за св. братя 
Макавеи преодолява повторното „циркулиране“ между тези два тона 
(ла и до) и отправя мелодията към тон ми1 (който можем да обозна-
чим като пета степен), след което осъществява низходящ ход към до. 
Видяхме в предходния анализ, че в третата фраза на песнопението 
мелодията запазва своя ход предимно в диапазона на същите тонове 
ла и до в рамките на първата фомула, докато в следващата формула на 
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фразата се отправя възходящо към тон ми, след което се установява 
на до. Не е такъв случаят при песнопението от средновековния ан-
тифонар. И тук мелодическото движение „циркулира“ главно между 
две степени с по-силен „гравитет“, но в случая са си и ре – в само-
то начало на фразата, на съюза et се изпява възходяща четиритонова 
фигура вирга претрипунктис сол-си-до-ре. Следва петтонова фигура 
ре-до-си-до-ре, почти буквално повторена отново с добавяне в края 
на още един тон си, който в случая би могъл да се мисли като „про-
ходящ“ към ла и податус ла-сол на думата ejus, с която каденцира 
третата фраза. Тук е интересно да се отбележи, че току-що описаният 
развой на мелодията, който изпява думите et sancti ejus, не съответ-
ства на мелодията върху сходния текст при песнопението за св. св. 
Кирил и Методий –  et sancti tui, но в действителност почти идентичен 
мелодически пасаж намираме в следващата (четвърта) фраза на пес-
нопението за славянските първоучители – върху думите propter David 
servum tuum. С висока степен на сходство е и последната мелодическа 
фраза при двете сравнявани песнопения. Различията засягат отделни 
тонови последования или прости фигури, което по мое мнение ко-
респондира с особеностите на двата текста, докато конструктивната 
„рамка“, както и основните мелодически ходове в нея са сходни при 
двете песнопения. 

Следващите два примера илюстрират стиховете към двете встъ-
пителни песнопения за литургиите за св. св. Кирил и Методий и св. 
братя Макавеи (съответно в АММ и MS lat. 389). По-горе коментирах-
ме сходствата в текста на разглежданото песнопение за св. св. Кирил 
и Методий и стиха към ингресата за св. Макавеи. Следващите нотни 
примери  ясно показват, че подобни сходства не се отнасят до мелоди-
ческите съдържания както между двата стиха, така и между стиховете 
и ингресата за славянските първоучители.
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Пример 12, стих от меса за св. св. Кирил и Методий, АММ, 
1935, стр. 494-495

Пример 13, стих за ингреса от меса за св. Макавеи, 
MS lat. 389,  f. 52v

Възможният извод от изложените дотук наблюдения по отноше-
ние на встъпителното песнопение (ингреса) за месата за св. св. Кирил 
и Методий в АММ е, че песнопението до голяма степен следва тек-
стовото и мелодическото съдържание на ингресата за св. Макавеи от 
амброзианския антифонар MS lat. 389, съхраняван в Харвард. Това не 
означава директна заемка на съществуващо песнопение с друга ли-
тургическа функция, а по-скоро за мелодическа и текстова адаптация 
така, че да бъде съставено ново песнопение чрез готови мелодико-
конструктивни елементи.

Според богослужебния ред на репертоара за св. св. Кирил и Ме-
тодий следва да споменем psalmellus Juravit Dominus и Post. Epist. 
Hallelujah (песнопението след Посланието в реда на Месата). Две-
те песнопения по принцип са част от състава на общите светителски 
меси (Communio Sancotrum), поради което интересуващото ни ли-
тургично последование ги включва с текстов инципит и препратка. 



71ГЛАВА III • Нотирани песнопения за св. св. Кирил и Методийв  амброзиански...

Juravit Dominus е част от певческия репертоар за меса за рождението 
на изповедник и епископ (In natali Unius Confessoris et Pontificis), до-
като Post. Epist. Hallelujah принадлежи на меса за рождението на мно-
го мъченици (In natali Plurium Martyrum). Поради това че се заемат от 
посочените богослужебни последования, а не са принципна част от 
богослужението за св. св. Кирил и Методий, тук няма да бъде отделе-
но специално внимание върху мелодическото им съдържание. 

Антифонът след четенето на Евангелието (Post Evangelium) от 
състава на месата за св. св. Кирил и Методий е кратко песнопение, 
състоящо се от две несиметрични фрази с амбитус голяма секста фа-
ре и невматичен мелодически строеж. Текстът на антифона буквално 
цитира евангелския стих „Ето, Аз ви пращам като агнета сред вълци“ 
[Лука, 10:3]. 

Пример 14, антифон Post Evangelium за меса 
за св. св. Кирил и Методий, АММ, стр. 495

 Първата от двете мелодически фрази на антифона е изградена 
от две сравнително сходни по дължина формули (ясно обозначени в 
изданието на антифонара с късите „тактови черти“). Встъпителната 
формула (върху думите ecce ego) очертава своята мелодическа арка с 
низходящ ход от условно наречения основен тон ла (който е и фина-
лис на антифона) до фа, след което осъществява възвръщане към ла, 
чийто гравитет е подчертан от фигурата сол-ла-си-ла в края на фор-
мулата. Втората формула на фразата обръща мелодическия ход във 
възходяща посока чрез секундово движение във фигура скандикус ла-
си-до. Тонът до е мелодически връх на тази формула, откъдето движе-
нието се насочва отново със секундов ход низходящо към подтонич-
ния тон сол (с което се преодолява тежнението към тон ла от началото 
на песнопението). Tретата формула на антифона (и първа за втората 
му фраза) се разгръща в рамките на пентахорда сол-ре чрез дву- и 
тритонови фигури върху текста sicut agnos inter. Достигнатият тон ре 
(най-високият тон за песнопението) е подчертан от тритоновата фигу-
ра поректус ре-до-ре. Тук е и центърът на златното сечение в мелоди-
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ята на антифона39, където се произнася символната за християните по 
своето значение дума agnos. Върху думата lupos мелодията възвръща 
тежнението си към тон ла в каденцовата формула на песнопението. 

Сравнителните проучвания на трите амброзиански ръкописи не 
разкриват идентично или сходно мелодическо съдържание на разгле-
дания по-горе антифон с други амброзиански песнопения.  

Във връзка с разглеждания антифон предизвиква внимание друго 
песнопение със същата литургическа функция (антифон след четене 
на Евангелието), отново поместен в АММ – Peccavimus ante te, Deus 
от Missa pro paenitentia et remissione peccatorum (меса за покаяние и 
опрощение на греховете), стр. 568. Встъпителната мелодическа фор-
мула на това песнопение е аналогична с разглеждания антифон за св. 
св. Кирил и Методий, макар и транспонирана кварта по-ниско. 

Пример 15, встъпителна формула на антифон Peccavimus ante,
Deus, AMM, стр. 568 

Видно от приложения по-горе пример е, че идентичността засяга 
най-вече мелодическия инципит на двете песнопения (в цитирания 
случай върху думата peccavimus). Пространното развитие на послед-
ния антифон не предлага в по-нататъшното си мелодическо съдържа-
ние опорни точки за други аналогии с проучвания антифон за светите 
братя, поради което тук пропускам прилагането на пълния нотен вид 
на песнопението. Това ни дава основания да мислим, че идентичният 
мелодически инципит вероятно е част от „стандартен“ интонационен 
фонд отколкото директно заимстване на музикален материал при със-
тавянето на песнопението за св. св. Кирил и Методий. 

Според цитираното по-горе класифициране на амброзианските 
мелодии по жанрове отново изтъкваме – с уговорката за условност 
на това), от нотираните песнопения за св. св. Кирил и Методий един-
ствено оферторий Mirabilis Deus попада в т. нар. респонзорен жанр. 

39 Антифонът съдържа общо шестнадесет фигури (вкл. и единични тонове). Фи-
гурата поректус ре-до-ре е десета за антифона. Оттук 16 / 10 = 1,6, което отгова-
ря приблизително на числото φ = 1,618...
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Мелодията на песнопението с финалис ла е невматично изградена от 
преобладаващо дву- и четиритонови фигури, разположени в амбитус 
октава сол-сол1 и обособени в четири мелодически фрази. Текстът е 
директен цитат на псалм 67:36 (латински превод Вулгата).

Пример 16, оферторий Mirabilis Deus за меса 
за св. св. Кирил и Методий, АММ, стр. 495

Първата фраза на песнопението се изпява върху текста Mirabilis 
Deus in sanctis suis. Обособените конструктивни дялове в изданието 
на антифонара ясно онагледяват структурата на песнопението. Спо-
ред това първата мелодическа фраза е ясно съставена от две големи 
мелодически формули, чрез които фразата оформя типичен арков си-
лует. Встъпването на песнопението е отправено с директен скок от 
основния тон ла към четвъртата степен ре и моментно засягане на пе-
тата степен ми, откъдето върху думата Deus от пета степен чрез фигу-
рата скандикус флексус се достига горната седма степен на песнопе-
нието. Оттам мелодията предприема низходящ ход, който не достига 
основния тон, а спира на втората степен си. Мелодическото движение 
остава в предела на тетрахорда си-ми върху думите in sanctis, откъде-
то с последование от две фигури кливис се отправя към основния тон 
ла, за да „затвори“ рамката на тази фраза. Встъпителната формула на 
втората фраза по сходен начин с тази на първата фраза насочва мело-
дията с квартов скок от основен тон ла към четвърта и пета степени 
(връху думата Deus), след което скокът низходящо се „запълва“ със 
секундово движение до тона ла. 

Докато следващата формула (върху ipse dabit) остава в рамките 
на тетрахорда ла-ре1 върху единични тонове и двутонови фигури, фор-
мулата на думата virtutem насочва мелодията към рамките на тетра-
хорда до1-фа1 чрез дву- и четиритонови фигури (податус, кливис, пес 
суббипунктис и вирга претрипунктис). Така зададеното мелодическо 
разгръщане (от пребладаващо три- и четиритонови фигури за сричка 
в рамките на високия тетрахорд на песнопението) се запазва през ця-



74 Явор Генов • Латински песнопения за светци, почитани в  Източната и Западната...

лата следваща фраза (et fortitudinem plebi suae). Каденцовата формула 
на разглежданата трета фраза насочва мелодическия ход към основ-
ния тон ла във финалната фраза на песнопението (benedictus Deus). 

 Сравнителното проучване на трите средновековни извора насо-
чи вниманието към оферторий Ego nos elegi в ръкопис MS lat. 389, f. 
19v за служба, посветена на рождението на много мъченици (in nat. 
plurim(or)um martyrum). 

Пример 17, оферторий Ego vos elegi, MS lat. 389, f. 19v

Видно от нотния пример е идентичното мелодическо съдържа-
ние на песнопението с това за св. св. Кирил и Методий. В хода на ме-
лодическото изграждане можем да отбележим минимални различия в 
конкретни детайли. Така например първата формула от песнопението 
за славянските апостоли каденцира с кливис ре-си на думата Deus, 
докато в средновековния препис наблюдаваме на същото място кли-
макус ре-до-си, т.е. „запълнен“ терцов скок. Изтъкваме този случай 
като показателен пример за мелодически вариант, който по същество 
е незначителен и няма роля в иначе точното препокриване на съдър-
жанието и структурата на двете мелодии. Внимателното вглеждане в 
съдържанието на двете песнопения разкрива наличието на простран-
на мелодическа формула във варианта за св. св. Кирил и Методий, 
която отсъства в средновековния препис Ego vos elegi. По-конкретно 
това е пасажът, върху който се изпяват думите plebi suae преди встъ-
пването в каденцовата фраза. Различието между двата варианта на 
разглежданата мелодия би могло да се обясни с различия в дължината 
на използвания текст. Докато песнопението за славянските първоучи-
тели съдържа около 37-38 срички, съпоставяният вариант е с около 
тринадесет по-малко. 

Последното самостоятелно нотирано песнопение от месата за св. 
св. Кирил и Методий в АММ е транзиторий Quod dico vobis in tenebris 
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с финалис сол, структуриран в три силабо-невматични мелодически 
фрази в диапазон септима фа-ми1. Текстът на песнопението е точен 
цитат на стиха от Евангелие на Матей, 10:27. Първите две мелодиче-
ски фрази на песнопението са относително симетрични една спря-
мо друга, изградени от по две мелодически формули. Встъпителната 
формула на песнопението насочва мелодията от основен тон сол чрез 
единични тонове към петата степен ре (с пропусната втора степен ла). 
Оттам податус ре-ми засяга шеста степен ми, откъдето насочва ме-
лодическото движение в низходяща посока (през двукратно засягане 
на тон до (като единичен тон и с кливис до-си), за да затвори арковата 
форма на фразата, но не на основен тон сол, а на втора степен ла. 
Двата тона ла и до придобиват силата на опорни в рамките на първата 
формула от втората мелодическа фраза, около които е организирано 
мелодическото изграждане/разгръщане на песнопението (върху ду-
мите dicite in lumine). Във втората формула на същата фраза „тежне-
нието“ към тези два тона е преодоляно от силния гравитет на основ-
ния тон сол, достигнат низходящо от трета през втора степен, след 
което сол е установен с трикратно изпяване върху думата Dominus. 
Ако обединим първите две фрази в цялостна мелодическа структура, 
бихме могли да видим лесно белезите на единен мелодически процес 
и форма (по-мащабна мелодическа арка от и до основния тон сол). 
Сходни размери и процесуалност (на обединени първи две фрази) 
разкрива последната фраза (трета, според определеното от издатели-
те на АММ): възходящо движението от първа към пета степен чрез 
единични тонове (тук обаче петата степен не е директно достигната, 
а чрез възвръщане до основния тон след засягане преди това на трета 
степен и отново секундово движение към пета степен, засегната чрез 
фигурата кливис ре-до). Мелодията достига пета степен, но се уста-
новява върху четвърта до. Върху думите praedicate super опорни за 
мелодията са четвърта и втора степени (което наблюдавахме и в пре-
дходната мелодическа фраза), но при фигурата климакус ла-сол-фа 
се подготвя възвръщането към основния тон, за да се каденцира чрез 
скандикус флексус сол-ла-си-ла и сол върху tecta.
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Пример 18, транзиторий Quod dico vobis за меса 
за св. св. Кирил и Методий, АММ, стр. 496

Пример 20, транзиторий Regnum coelorum, MS lat. 388, f. 26v

Възможни са известни паралели между така описаната мелоди-
ческа структура на транзиторий за св. св. Кирил и Методий и няколко 
други песнопения от същия тип. По-конкретно имам предвид: Maria 
virgo semper, MS lat. 388, f. 73v; Regnum coelorum, MS lat. 388, f. 26v; Si 
manseritis in sermone, AMM, стр. 131. 

Пример 19, транзиторий Maria virgo semper, MS lat. 388, f. 73v

Пример 21, транзиторий Si manseritis in sermone, AMM, стр. 131

Внимателно вглеждане в съдържанието на приложените мелодии 
ни разкрива твърде сходно музикално развитие на разглежданото по-
горе при транзиторий за св. св. Кирил и Методий. Във всеки от цити-
раните примери наблюдаваме встъпителен възходящ ход (най-вече) 
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върху единични тонове от основния тон сол към петата степен ре, с 
неизменно пропусната втора степен ла. Единственият „по-развит“ ва-
риант на този ход е при песнопението Regnum coelorum, където петата 
степен ре не е просто повторена чрез единични тонове, а се подчерта-
ва преди това и от петтонова фигура върху тоновете ре-до-ре-ми-ре. 
Следва мелодическа формула, която неизменно засяга шестата степен 
ми, без обаче това да променя необходимостта от „обръщане“ на ме-
лодическия ход в низходяща посока, насочен към основния тон сол 
(който в някои случаи, както е видно от примерите, не е достигнат не-
посредствено в рамките на втората мелодическа формула). Ако дотук 
сходното „развитие“ на разглежданите мелодии е в относително лес-
на степен „видимо“ от примерите, нататък като че ли те (мелодиите) 
демонстрират значително по-голяма „самостоятелност“. От примери-
те е видно, че въпреки ясните различия по отношения на използвани 
мелодически фигури и видимия „силует“ на мелодиите, се наблюда-
ват и някои основни сходства. От значение например е промяната на 
„гравитета“ от основния тон сол към втора и четвърта степени ла и до 
(което бе наблюдавано по-горе и при песнопението за св. св. Кирил 
и Методий). Това временно „отклонение“ в различните песнопения 
отвежда мелодическия ход или към непосредственото възвръщане 
към притегателния център на основния тон и каденцира на него (при 
Maria virgo и Si manseritis), или до запазване на тежнението на втора 
и четвърта степени и каденциране върху втора степен ла (при Regnum 
coelorum). Макар последната фраза при сравняваните песнопения да 
търпи може би най-висока степен на разнообразно „развитие“, в пове-
чето случаи мелодическият „силует“ и опорните тонове, около които 
се изгражда е сходен (изключение от това e Regnum coelorum). Във 
всеки от останалите пример мелодическият ход чрез единични тонове 
се отправя от основния тон сол към пета степен ре с неизбежно про-
пускане на втората степен ла и засягането на шеста степен ми. Макар 
че възвръщането към основния тон впоследствие се осъществява чрез 
различни мелодически ходове (една от причините за което са различ-
но построените литургични текстове), процесуалната рамка при раз-
личните песнопения е с осезаема степен на сходство. 

Изложените дотук наблюдения ще ни помогнат при опита да до-
бием представа върху три от четирите въпроса, поставени в начало-
то на настоящата статия: дали амброзианските песнопения за св. св. 
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Кирил и Методий са съставени чрез заемане на музикален материал 
от различни богослужебни дни и памети, изписани в средновековни 
извори, и/или от мелодии, публикувани в АММ; дали песнопенията 
за светите братя са новокомпозирани мелодии; дали в средновековни 
източници се изписват мелодии специално за св. Кирил и Методий, 
откъдето се копират в антифонара от ХХ век. 

Преди да пристъпим към опит за обрисуване на хипотетична 
картина относно появата и съставянето на амброзианския певчески 
репертоар за св. св. Кирил и Методий, нека потърсим информация и 
върху въпроса за наличието на заети грегориански мелодии. Резонно 
е да насочим вниманието си към източник, който би могъл да бъде в 
някаква степен грегориански „паралел“ на АММ. Съществена причи-
на за това е късно установената дата за литургична почит към св. св. 
Кирил и Методий. Издирването на паралели в мелодии преди времето 
на установяване на богослужение за славянските апостоли би било 
лишено от ясен ориетир, което предопределя затрудненото осъщест-
вяване на такава задача. Поради това тук ще се търсят допирни точки 
на амброзианските мелодии с (евентуален) грегориански репертоар 
за светите братя, поместен в Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesie 
De Tempore Et De Sanctis, 1961 (оттук за краткост GR) [Graduale 
Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, ss. D. N. Pii 
X. Pontificis maximi. Paris, Tornai, Roma, Neo Eborai, 1961]. 

Санкторалният цикъл40 на посочената книга съдържа богослу-
жебно последование за св. св. Кирил и Методий41. Тук ще цитирам 
реда, богослужебната функция и текстовите инципити на песнопени-
ята, така, както са поместени в GR: 

 Introitus. Sacerdotes tui* 
Graduale. Sacerdotes ejus* 
Alleluia, alleluia. Vers. Jurаvit* 
Offertorium. Mirabilis Deus* 
Communio. Quod doco vobis* 
Става видно от изложеното, че текстовите инципити в основната 

си част съответстват на текстовете на амброзианските песнопения за 

40 По-точно Proprium Sanctorum, т.е. службите и техният репертоар, конкретно 
предназначени за даден светец / светци. 
41 Интересно е да се обърне внимание на това, че богослужебното съдържание за 
св. св. Кирил и Методий в GR е поместено на 7 юли, вместно официално посоче-
ната дата за празника два дни по-рано (т.е. на 5 юли). 
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св. св. Кирил и Методий (по-конкретно, стиховете на Алелуя са различ-
ни в амброзианския репертоар и неговия грегориански еквивалент). 
Знакът * и тук се отнася за ненотирани песнопения, което означава, че 
посоченият репертоар е представен само с текстови инципити. Лип-
сата на нотация, както и препратките към други литургични последо-
вания говорят за това, че цитираните песнопения не са по принцип 
част от меса за св. св. Кирил и Методий, а се заемат от друг репертоар. 
По-точно, Mirаbilis Deus и Quod dico vobis се поместват като часто от 
общата служба за много мъченици (Commune plurimorum Martyrum), 
а останалите – от общата служба за епископи-изповедници (Commune 
Confessoris Pontificis II42). 

Пример 22, интроит Sacerdotes tui, GR – Proprium Sanctorum,
стр. 549 / Commune Sanctorum, стр. 35

Пример 23, градуал Sacerdotes ejus, GR  – Proprium Sanctorum, 
стр. 549 / Commune Sanctorum, стр. 36

42 В съдържанието на GR се поместват две отделни меси за епископи-изповедни-
ци. Римската цифра II обозначава, че песнопенията са част от втората от двете 
меси. 



80 Явор Генов • Латински песнопения за светци, почитани в  Източната и Западната...

Пример 24, оферторий Mirabilis Deus, GR  – Proprium Sanctorum,
стр. 549 / Commune Sanctorum, стр. 24

Пример 25, комунио Quod dico vobis, GR – Proprium Sanctorum, 
стр. 549 / Commune Sanctorum, стр. 31

Изложените примери разкриват мелодическото съдържание на 
грегорианските песнопения, предназначени за провеждане на ме-
сата за св. св. Кирил и Методий. Аналитичното им разглеждане ще 
бъде избегнато, тъй като остава встрани от целта на настоящия текст. 
Още веднъж ще изтъкна обстоятелството, че проучването на основна 
част от грегорианския певчески корпус за месата и търсенето на па-
ралели с амброзианските песнопения за светите братя по мащабите 
си е начинание, което към настоящия момент надхвърля рамките на 
настоящата работа. Сравнителните наблюдения са стеснени между 
мелодиите на двата ритуала само за месите на св. св. Кирил и Мето-
дий. Въз основа на тези наблюдения можем да се обърнем към втория 
от набелязаните въпроси в началото на настоящето изложение и да 
заключим, че въпреки идентичните текстове и богослужебна функ-
ция на песнопенията за св. св. Кирил и Методий в амброзианската и 
грегорианската меси, музикалното съдържание на тези песнопения 
е напълно различно и не говори за допирни точки, още по-малко за 
взаимодействия между тях.
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5. Опит за обобщение

Проучването на произхода и съдържанието на песнопенията за 
св. св. Кирил и Методий в амброзианската меса, изложено дотук, бе 
осъществено съобразно четири опорни точки (формулирани в нача-
лото на настоящия текст). Разсъжденията върху тях позволява да бъде 
очертана следната картина.

Предвид изтъкнатото относно установяване на богослужение в 
празничния календар на Католическата църква в края на XIX век и 
съобразно изследванията върху присъствието на светите братя в ла-
тинската средновековна книжнина (в това число и в грегорианските и 
амброзиански певчески кодекси), не бихме могли да говорим за нали-
чие на нотирани песнопения, по някакъв начин отнесени до памет за 
св. св. Кирил и Методий (преди установяването на тяхното официал-
но честване). Следователно заемането на такива песнопения за АММ 
през XX век отпада като възможност. 

Наличието на певчески репертоар за славянските просветители 
в GR ни даде възможност да погледнем в посока на грегорианския 
репетоар за месата. Сравнението на песнопенията за св. св. Кирил 
и Методий в двете практики ни показа идентичност по отношение 
на текст и богослужебна функция, но не и на музикално съдържание 
(доколкото тук можем да говорим за това на база на сравнение само да 
двете меси, а не на по-широки „масиви“ от песнопения). 

Проучване на амброзианските мелодии за светите братя в срав-
нителен план с милански извори от Средновековието се осъществи 
на база на достъпните три ръкописа, съхранявани днес в Харвард. Те 
ни разкриха следното: встъпителното песнопение ингреса за месата 
на св. св. Кирил и Методий кореспондира с ингреса за св. Макавеи 
от ръкопис MS lat. 389, както по отношение на мелодическото, така 
и на текстовото съдържание. Песнопението за светите братя, според 
проучването дотук, не е директно цитирано без изменения. Високата 
степен на сходство с посочения средновековен пример ни подсказва, 
че или наблюдаваме адаптация, или „редакция“ на мелодически и тек-
стов материал, за да се компилира ново песнопение, или става дума 
за действително буквално цитиране на песнопение от средновековен 
източник, който към настоящия момент не ми е достъпен. 

Не такава е ситуацията със следващото нотирано песнопение от 
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месата – post evangelium. На този етап на проучването не бе възможно 
да се цитира паралел между това песнопение и пример от консултира-
ните средновековни източници, с изключение на една конкретна встъ-
пителна мелодическа фраза. Този мелодически инципит обаче, по мое 
мнение, не дава достатъчно основание в посока на разсъжденията, 
които можехме да си позволим за предходното песнопение. Следо-
вателно, ако не вземаме предвид отново наличието на недостъпен за 
момента средновековен милански репертоар, другата открояваща се 
възможност е в посока на това антифонът да е новокомпозирано пес-
нопение за оформянето на певческия репертоар за месата за св. св. 
Кирил и Методий. 

Оферторий Mirabilis Deus заема своята мелодия от песнопението 
Ego vos elegi със същата литургическа функция, изписано в  MS lat. 
389. Единственото различие между двете мелодии е това, че песнопе-
нието за светите братя съдържа мелодическа формула преди каденца-
та на песнопението, която не се наблюдава в средновековния вариант. 
Като причина бе изтъкната различната дължина на двата текста, което 
налага удължаване на едната мелодия (очевидно, по-късната от двете). 

Последното анализирано песнопение, транзиторий Quod dico 
vobis показа значителни сходства с определени песнопения със съ-
щата богослужебна функция, изписани в проучваните средновековни 
извори. Тук обаче е трудно да се мисли за заемане на цялостно мело-
дическо построение, а по-скоро на отделни формули, съчетавани по 
определен начин.

Изложеното в резюмиран вид изследване ни показва, че песно-
пенията за св. св. Кирил и Методий трудно биха могли да бъдат опре-
делени  като „новокомпозирани“ (може би с изключение на антифона 
след четенето на Евангелието), каквито, според цитираното в начало-
то на настоящия текст от А. Турко, са „песнопенията, които съставят 
реда на празниците, установени след XI и XII век и неспоменати в 
Manuale Ambrosianum“ (вж. по-горе, началото на настоящата глава). 
Видно е, че освен цитирания по-горе антифон, другите песнопения 
кореспондират с конкретни примери от проучваните амброзиански 
антифонари от Средновековието. За две от тези песнопения може да 
се каже, че следват „отблизо“ средновековни примери, нещо повече, 
едното от тях цитира почти буквално такъв пример. Следователно с 
повече основания биха могли да бъдат отнесени до определението от 
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Рускони (цитирано в настоящия текст на стр. 7) – новокомпозирани 
адаптации. Това словосъчетание точно отразява ситуацията с проуч-
вания репертоар. Последният би могъл да се нарече адаптация, докол-
кото е съставян предимно от съществуващи мелодически структури и 
прилаган към нови богослужебни текстови и празник. Би могъл да 
носи и прилагателното новокомпозиран, доколкото този „адаптиран“ 
репертоар се прилага в новоотвърдено богослужебно последование, а 
оттам самият репертоар в този смисъл е ново-съставен. 

Изследването върху амброзианските песнопения от месата за св. 
св. Кирил и Методий предлага гледна точка върху процеса на съста-
вяне на този репертоар. То, заедно с цитираното по-горе проучване 
на грегорианските мелодии за светите братя, дава очертанията на 
по-пълна представа за певческия репертоар, посветен на тях изобщо 
в латинското богослужение. Проучването по косвен начин разкри-
ва значението, което западното християнство отдава на славянските 
просветители през периода на изминалото столетие. По отношение 
на музикалното съдържание на изследвания репертоар то хвърля до-
пълнителна светлина върху „новия“ живот на латинската монодия, 
т.е. как се компилират песнопения за нови литургични последования, 
какви музикални структури изграждат мелодическата тъкан на тези 
пснопения, далеч след историческия контекст на формиране на ам-
брозианския / грегорианския певчески корпуси. 
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ГЛАВА IV

СЛуЖБА С ПЕВЧЕСКИ РЕПЕРТОАР 
ЗА СВ. НИКОЛАй В ЛАТИНСКИЯ АНТИФОНАР

 
1. Въведение

Св. Николай е сред онези християнски светци, чиято памет се 
чества с висока почит и в Католическата църква. Според житията на 
светеца днес се счита, че е изминал земния си път приблизително в 
периода от втората половина на III и началото на IV век. Позовавайки 
се на руския изследовател Александър Бугаевски, св. Николай веро-
ятно е станал епископ на град Мира преди гоненията на император 
Диоклециан – около 300 година. „Вероятно по това време той е бил 
на около 40 години. Едва ли е бил по-млад – това би противоречало 
на църковните канони. Което означава, че се е родил около 260 г.“ 
Житията на светеца разкриват в подробност земния му път и особено 
религиозната му отдаденост и чудесата, с които се прославя, поради 
което тук ще бъде пропуснат коментарът върху тях. Счита се, че св. 
Николай е починал около 335 година. Това свое твърдение агиографът 
формира „според житията, гръцката, латинската и славянската тради-
ция“ [Бугаевски, 2004]. Очевидно обаче и годината на смъртта му, и 
на раждането му, е дискусионна43.

Редом с жизнения път и чудесата на светеца в средновековната 
книжнина се отделя повишено внимание на друго събитие – пренася-
нето на мощите на св. Николай от Мира в италианския пристанищен 
град Бари през 1087 година. Особено силен акцент върху това се по-
ставя в латинската литература: „истинността на събитието по прена-
сянето на реликвата е отразено документално, така че да бъде четено 

43 Вж. още Жития на светиите [еп. Партений Левкийски и Бончев, 1991]. 
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и като публично възпоминание...но няма друго подобно събитие (на 
пренасяне на мощите на светец, бел. моя), което да се помества по 
такъв начин в международната „документация’, както това на св. Ни-
колай. Практически всеки западен летописец от онази епоха отразява 
събитието от 1087 г. [Jones, 1978, p. 175].. Макар че, според твърде-
нията на агиографите, пренасянето на реликвата е акт, отразен с една 
или друга степен на детайлност в множество средновековни хроники, 
няколко извора се изтъкват като независими и самостоятелни източни-
ци на информация: сведенията на бенедиктинския монах Никифорус 
(Nicephorus), както и тези на Йоан, архидякон на катедралата в Бари. 
Освен в тях, отделни сведения се цитират от т. нар. „руски аноним“ 
(XI-XII век), т. нар. „гръцки аноним“ (ок. XIII век), т. нар. „латински 
аноним“ (Ghent Ms 289) [McGinley, Mursurillo, 1980, p. 3-17]. 

Обширната средновековна книжнина, посветена на живота и де-
лата на св. Николай, както и на преместването на мощите му от Мира 
в Бари, дава основания за многобройни агиографски проучвания и 
преводи на средновековни извори през XIX и XX век. Целта на насто-
ящия материал няма амбиция за допълнителни агиографски приноси 
към известното по този въпрос до момента. Тя е фокусирана върху 
друго интересно (според мен) явление – отразяването на почитта към 
светеца с певчески репертоар в латинската музикално-литургична 
практика. Предварителните ми наблюдения показват не просто въз-
поменаване на паметта на св. Николай в богослужението, а наличието 
на богат певчески репертоар, вероятно най-пространно развит сред 
паметите на останалите източни светци в латинския антифонар (по 
досегашните ми справки). В редица консултирани ръкописи и инде-
кси на репертоари паметта се чества с пълно богослужебно последо-
вание по дневния хорариум. Оттук възникват въпроси за това дали 
репертоарът е съставен конкретно за службата на св. Николай, или 
се заемат вече готови песнопения; до кое време можем да отнесем 
формирането на тази служба според музикално-литургичните книги 
на западната църква; дали службата е отразена само в конкретни реги-
они на западното богослужение, или може да бъде открита в различни 
части на западна Европа и, ако второто е в сила, съществуват ли изме-
нения в реда и съдържанието на службата, или те остават с относител-
на степен на устойчивост в предаването на репертоара през времето и 
различните територии на западното християнство. Отговори на тези 
въпроси ще бъдат търсени в настоящата глава. 
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2. Проучвани извори. Структура и подредба на репертоара
за св. Николай в грегорианския антифонар

Преди да предприема детайлни наблюдения върху структури-
рането и съдържанието на службата за св. Николай в грегорианския 
антифонар, ще представя хронологично изворите, в които, според 
досегашните ми проучвания, е поместено това богослужебно после-
дование, както и означението на една от трите групи според богослу-
жебния регион или чинопоследование, в която би попаднал всеки из-
вор (източна, западна или монашеска)44.

Източна група
Codex Albensis 
(A-Gu 211) (XII век)
NL-Uu 406 (~ 1100)

A-KN 1013 (~ 1100)

GB-Ob Can. Lit. 20245  
(~ 1200)
A-KN 1017 (XIII – 
XIV век)
A-KN 1015 (XIV век)

A-KN 1011 (XIV век)
PL-Kklar 5 (RP 13) 
(~ 1400 г.)
B-TO 63 (XIV век)
D-MZb E (XV век)
MA Impr. 1537 (1537 г.)

DK-Kk 3449 I-XVII 
(~ 1580 г.)
Antiphonale 
Pataviense (XVI век)

Западна група
E-Tc 44.2 (~ 1095)

F-Pn lat. 1090 (~ 1190)

Firenze, Arcivescovado  – 
Biblioteca, s. c264 (I-Far) 
(~ 1100)
I-PCsa 65 (~ 1100)

F-Pn lat. 15181 (~ 1300 г.)

F-CA Impr. XVI C 4 

(XVI век)

Монашески курсус
F-Pn lat. 12601 (~ 1075)

F-Pn lat. 12044 (~1100)

F-VAL 114 (~1100)

F-R 248 (~ 1200)

D-Sl HB.I.55 (XII – 
XIII век)
F-TOm 149 (XIII – 
XIV век)
F-Pn lat. 1535 (XIII век)
F-CA 38 (XIII век)

GB-WO F.160 (~ 1230 г.)
A-Gu 30 (XIV век)
The Poissy Antiphonel 
(Антифонар от Поаси) 
(XIV век)
D-Mbs Clm 4305 (1459)

D-Mbs Clm 4306 (1501)
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***44.45

***
От цитираните извори става ясно, че за паметта на св. Николай 

се предписва разгърнат в музикално-литургично отношение певчески 
репертоар46. Макар че в преписите на антифонара откриваме разли-
чен брой богослужебни часове и съответен за всеки от тях певчески 
репертоар, би могло да се обобщи, че поне според книгите с най-об-
ширно съдържание на службата се предвиждат песнопения за двете 
вечерни служби, Утринна (Matutinum), Хвалитна служба (Laudes). В 
по-редки случаи се намира репертоар и за малките часове (или за част 
от тях). За постигане на повече яснота, при сравнителните наблюде-
ния на репертоара в различните ръкописи всеки богослужебен час ще 
бъде разгледан поотделно. 

2.1. Вечерни служби (първа и втора вечерни служби)

В тези служби може да се установи относително разнообразие по 
отношение на застъпения певчески репертоар. Последният варира в 
различни преписи от изписано едно песнопение до пълно последнова-
ние на службата. В първия случай присъства евангелският Магнифи-
кат антифон, както се намира в Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 
406 (3.J.7), I-FAR, M Clm 4305,  Antiphonale Pataviense за първа вечер-
на служба и в  E-Tc 44.2, Paris 1090, F-VAL 114, I-Pcsa 65, Stuttgard HB 
I 55, F-Tom 149, Paris Bibl. Nat. lat 1535, F-Ca 38, Poissy Antiphoner, 
Paris nat. lat. 15181 за втората вечерна служба. Дотук единствено в 
F-Ca 38 и Graz 30 се наблюдава цялостно изписване на репертоар за 
този час (първият ръкопис застъпва първата вечерна служба, а други-
ят – втората), което включва последованието от пет антифона, кратък 
респонзорий, химн, кратък стих и евангелски антифон. 

Евангелският антифон за първата вечерна служба е напълно 
44 За отнасянето на изворите към източна, западна или монашеска категории се 
позовавам на М. Югло и Д. Хайли в обзора им в New Grove Dictionary оf Music 
and Musicians [Huglo & Hiley, 2001] – система, възприета и от мен в предходната 
ми работа, посветена на анифонара [Генов, 2008, с. 104].
45 Предполага се, че ръкописът произхожда от южна Германия. 
http://cantusdatabase.org/source/374110/gb-ob-can-lit-202   (посетен на 16.02.2015)
46 За онагледяване на наблюденията си прилагам таблица с репертоара за св. Ни-
колай, заета от база-данни Cantus, както и съставен от мен индекс от ръкописи, 
неприсъстващи в Cantus, но съдържащи службата. 
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идентичен във всички преписи на антифонара, независимо от периода 
на компилиране или територията на произход на съответния ръкопис. 
Това е O pastor aeterne o clemens, 004051.  

В службата в относително широка степен е застъпен респонзор-
ният жанр – кратки респонзории се изписват в приблизително поло-
вината от консултираните до момента антифонари. В най-ранните 
използвани тук източници (датиращи от XI век) откриваме респон-
зорий Dum vero adhuc, 006567 – Jam quodam,  006567a, който, сред 
останалите песнопения от този жанр, има висока степен на разпрос-
транение в разглежданата служба. Намира се още в Paris, bibl. nat., 
lat. 12044 (монашески курсус); Valenciennes, Bibliotheque municipale, 
114 (монашески курсус); Paris, bibl. nat., lat. 1535 (западна група); 
Worcester, Cathedral Chapter Library, F. 160 (монашески курсус); 
Krakow, Carmelite Convent, 1-5 (източна група). От цитираните източ-
ници става видно, че основната му употреба е в антифонари според 
монашеското чинопоследование (но произхождащи от романските 
езикови територии) и такива, принадлежащи на т. нар. западна гру-
па47. С висока степен на разпространение в първата вечерна служба 
е краткият респонзорий Beatus Nicolaus, 006222, който обаче можем 
да проследим с тази литургична функция най-рано в Klosterneuburg, 
1013 (източна група), т.е. от XII век нататък. Присъства още в  Oxford, 
MS 202 (източна група); Cambridge, Mm.ii.9 (катедрален курсус спо-
ред сарумския ритуал), Klosterneuburg, 1015, 1011 (източна група); 
Münster Antiphoner  (източна група); Graz, Universitдtsbibliothek, 30 
(монашески курсус); Tongeren, Onze-Lieve-Vrouw-Kerk, 63. И тук ясно 
можем да установим употребата му в конкретна териториална група 
– в случая източната. 

В два френски и един монашески антифонар (Cambrai, C 4 (за-
падна група); Cambrai, Bibliothиque municipale, 38 (западна група) ; 
Stuttgart, HB.I.55 (монашески курсус) намираме със същата литур-
гична функция Confessor dei Nicolaus, 006310. Кратък респонзорий 
за първата вечерна служба в два френски ръкописа – Антифонар от 
Поаси (монашески курсус) и Paris, bibl. nat. lat. 15181 (западна гру-

47 Припомням, че групирането „изток-запад“ в случая с грегорианските музи-
кално-литургични книги е възприето в систематизирането им по разделението 
на Каролингската империя на съответните територии според локалните говори 
– източна за германоговорящите земи и западна за териториите на романските 
езици [Huglo, Hiley, 2001].
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па), е песнопението Ex ejus tumba,  006679.  
В единични случаи попадам на R. Summe dei presul – V. Quirres 

pueros (Codex Albensis); R.  Quadam die, 007453 – V. Mox illis, 007453a 
(Piacenza, 652 (западна група); R. Operibus sanctis, 007324 – V. Voce 
quippe, 007324a (Rouen, 248 (монашески курсус); R. Dum Myrensium 
quidam, 006550 (Copenhagen, Gl. Kgl. Samling, 3449 (източна група). 

Въпреки че тук няма възможност за детайлен анализ на изреде-
ните респонозрии за първата вечерна служба, си струва да се изтъкне, 
че в примерите с най-широко разпространение се наблюдава употреба 
най-често в конкретна регионална група. Трябва също да се отбележи, 
че всяко от цитираните песнопения от този жанр в действителност 
има функция и на голям респонозорий в последованието на утринна-
та служба. 

Антифонният жанр в част от разглежданите антифонари е застъ-
пен освен със задължителния евангелски антифон и с друго песно-
пение, което най-често се изписва ненотирано. Причината за това е, 
че за вечерната служба се заемат антифони за други служби, в със-
тава на които се нотират. Най-често се заемат песнопения от после-
дованието на хвалитната служба. Това се наблюдава главно в една от 
двете вечерни служби (обикновено само едната включва малък анти-
фон). Такъв е случаят в Piacenza, 652; Utrecht, 406; Klosterneuburg, 
1013; Cambridge, Mm.ii.9; Worcester, F. 160; Kшbenhavn (Copenhagen), 
3449; Graz, 30; Антифонар от Поаси; PL-Kk 13; Mьnchen, Clm 4306, 
Klosterneuburg, 1015, Klosterneuburg, 1011. Едва в три антифонара се 
заема антифон от състава на утринната служба – Valenciennes, 114; 
Rouen, 248; Graz 30, като в последния са застъпени антифони за двете 
вечерни служби, вторият от които – отново от състава на хвалитната. 
Подобно на примерите от респонзорния жанр и тук изпъква законо-
мерността на избор на песнопения и заемки в конкретна литургична 
група.  

Сред антифонарите, които използвам за целите на тази работа, се 
намират три ръкописа във втората вечерна служба от паметта на св. 
Николай, за които се помества последователността от пет антифона 
(въпреки че в някои от тях са изписани четири). Това са Paris Bnlat 
12601, GB-WO 160,  Graz 30. Така антифоните в първия от цитираните 
ръкописи са песнопения от състава на утринната служба. От същия 
час се взимат антифоните и във втория цитиран препис, като един-
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ствено последният антифон влиза в състава на хвалитната служба. В 
A-Gu 30 и четирите посочени антифона са от репертоара на хвалит-
ната служба. 

Любопитно е да се обърне внимание на последование от пет ан-
тифона за първата вечерна в антифонар Paris nat. lat. 15181. Песно-
пенията, според индексите на база-данни Cantus, са нотирани, което 
подсказва, че не се заемат от състава на друг литургичен час от па-
метта на св. Николай. Първите три песнопения обаче влизат в други 
богослужебни последования. Similabo eum viro sapienti,004952 в по-
голямата част от примерите се изписва като част от общата служба 
за изповедници (Communio unius Confessoris) и общата служба за из-
поведник, но не епископ (Communio unius Confessoris non Epi.). В от-
делни случаи се открива в състава на: общата служби за абати (Comm. 
unius Abbatis) (F-CA 38; F-C4); общата служби за изповедник, но не 
абат (Comm. unius Confessoris Abbatis – GB Mm ii. 9); общата служба 
за много изповедници – не папи (Comm. pl. Con. non Pon. – I-Rvat. lat. 
8737); общата служба за един мъченик (Comm. Unius Mart.– I-Rvat. 
SP B 79); Algildi (I-Ac 693; I-Ac 694; I-Rvat lat. 8737; US-Cn 24; I-Nn 
vi.E.20). Според реда на службата Justum deduxit dominus per, 003542 
е втори антифон за първата вечерна служба. Може да се проследи 
функцията му най-често в общата служба за един мъченик – папа 
(Comm. un. Mart. Pont.) и общата служба за един изповедник (Comm. 
Un. Conf.). Открива се още в реда от служби: св. Марко (A-SI XI 480); 
общата служба за много изповедници, не епископи (Comm. Pl. Con. 
non Pon.); за светци от Пасхалното време (De Sanctis TP); св. Серва-
ций (D-B Mus. 40047); св. Мартин (F-CA 38); св. Гаугериций (F-CA 
38); св. Йоан Кръстител (F-CA 38); св. Елеваций, св. Ауберт (F-CA 
38); св. Бенединкт (F-P.nat.lat.1412); св. Марко (GB–Ob Can lit. 202). 
Третият антифон по реда на богослужебния час е O quam venerandus 
es egregie, 004071. В първата вечерна служба за паметта на св. Нико-
лай се открива единствено в Paris nat. Lat. 15181 (така, както и по-горе 
коментираните антифони). Извън това се изпълнява в: общата служба 
за един изповедник; общата служба за един мъченик – папа (A-Gu 
29, 30);св. Ремигий (A-D-AAm G 20); пренасяне (мощите) на Хадулф 
(A, F – AS 893);св. Мавър [октава] (F-Pn lat. 12601); общата служба 
за един изповедник – епископ (Paris nat. Lat. 15181); Suff. Martini (F-
Tom 149). Последните два антифона на тази служба (Sancte Nicolae 
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intercede, 004718 и Sancte Nicolae dulcedo, nda 0408) по досегашните 
ми наблюдения се откриват единствено в разглеждания ръкопис и ли-
тургичен час. 

Относително ограничена част от разглежданите ръкописи съдър-
жат химн за една от двете или за двете вечерни служби. Това са: Paris 
Bnlat 12601; Codex Albensis; Paris 1090; F-VAL 114; K Cl 1013; F-Tom 
149; GB Cu Mm.ii.9; K Cl 1015; K Cl 1011; Graz 30; Paris nat.lat.15181; 
PL-Kk 13; Tongeren 63; Kшbenhavn, Gl. Kgl. Samling, 3449; Antiphonale 
Pataviense. От приложението става ясно, че при избора на песнопения 
от този жанр трудно може да се говори за особено разнообразие от 
примери. Застъпени са: Iste confessor, 008323; Exsultet aula caelica, 
sam 08568; Plaudat laetitia,  klo 0868; Pange lingua Nicolai, tou 0833; 
Jesu redemptor,  sar 0821; Exsultet aula,  ton 0836. 

Сравнителните проучвания разкриват, че два от цитираните хим-
ни в действителност имат широко приложение в различни служби от 
санкторалния цикъл (и частично в темпорала) на антифонара. Това 
са Iste confessor и Jesu redemptor. Първият от двата химна, съдейки 
по разпространението му, е с особено широко приложение и влиза в 
състава на посочените под черта служби48.  

химнът Jesu redemptor можем да проследим в следните паме-
ти: обща служба за един изповедник; св. Мартин; св. Брикий; Обща 
служба за много изповедници; за пророци; св. Августин; Обща служ-
ба за един епископ; Обща служба за един изповедник, не е епископ; 
Cathedra Petri; св. Ведаст; св. Грегорий; Обща служба за много из-
поведници, не папи; TP (пасхалният период, или Tempore Paschale); 
пренасяне (мощите) на св. Николай;  Germani Parisien; св. Барнаба; 
Пренасяне (мощите) на св. Бенедикт; Tr. Marcelli Paris; св. Егидий; св. 
Генулф; св. Силвестър; Conversio Pauli; св. Юлиан епископ; Давид; 
Обща служба за един изповедник, абат; св. Вулстан; св. Вулстан (ок-
тава) ; Пета неделя на Великия пост (Dom. de Passione) ; Първа адент-
на неделя; Неделите през годината (Dominica per annum). Става ясно, 

48 Тук и по-нататък в изложението ще пропускам умишлено подробните означе-
ния на конкретните извори и служби, в които разглежданите песнопения участ-
ват, за да избегна прекомерното натоварване на текста със „статистически“ дан-
ни. Вместо това за яснота и лекота на текста ще прилагам електронния адрес в 
база-данни Cantus към всяко отделно песнопение, където тази информация може 
да бъде проследена. Вж. http://cantusdatabase.org/id/008323 (посетен на 15. 02. 
2015). 
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че макар да е застъпен най-широко в санкторалния цикъл, химнът на-
мира приложение и в някои господски празници (т.е. от темпоралния 
цикъл). Дотук не откривам песнопението в репертоарната система-
тизация на Cantus, а във всеки от антифонарите, в които се среща, е 
заведено с „локална“ номерация според сигнатурата на ръкописа. 

Exsultet aula caelica е химн, който се среща в пет от антифонарите, 
индексирани в база-данни Cantus: B-TO 63, 64; F-CA Impr. XVI C 4; F-VAL 
114; D-AAm G 20. Не присъства в систематизацията Сantus. Влиза в със-
тава на вечерната и/или хвалитната служби, като във всеки от посочените 
ръкописи се изпълнява единствено за паметта на св. Николай. 

Химнът Plaudat laetitia по своето приложение е аналогичен с го-
рното песнопение. Открива се в девет антифонара: A-Gu 29, 30; A-KN 
1011, 1013, 1015, 1017; A-KR VI/258; A-VOR 287; SI-Lna 18 (olim 17). 
Не присъства с Сantus номерация и влиза в състава на вечерната и 
хвалитна служби единствено за паметта на св. Николай. 

Pange lingua Nicolai е химн, който по досегашни сведения се от-
крива само веднъж – в първата вечерна служба за св. Николай, в F-
TOm 149. 

Вечерните служби за св. Николай съдържат кратки стихове, ко-
ито можем да проследим в тринадесет антифонара от включените в 
проучването: Paris, B. nat. lat. 12601; Paris, B. nat. lat. 1090; Paris, 
B. nat. lat. 1535; Tours, 149;  Piacenza, 652; Cambrai, Impr. XVI C 4 
; Cambridge, University Library, Mm.ii.9; Klosterneuburg, 1015; Graz, 
30; Paris, B. lat. 15181; Krakow, Carmelite Convent, 1-5; Tongeren, 63; 
Cambrai, Bibliothиque municipale, 38. Откриват се следните четири 
стиха: Ecce sacerdos magnus, 008040; Ora pro nobis, 008164; Amavit 
eum dominus, 007941; Justus germinabit sicut, 008116. 

Първият от тях (Ecce sacerdos magnus, 008040) присъства в A-
Gu 29, 30; A-Wn 1799; CDN-Hsmu M2149.L4; CH-E 611; CH-SGs 391; 
D-KA Aug. LX; D-Mbs Clm 4303; E-Tc 44.2; F-AS 893; F-Pn lat. 12601; 
F-Pn n.a.lat. 1412; F-TOm 149;  F-VAL 114; GB-Ob Can. Lit. 202; I-Fl 
Conv. sopp. 560; A-Gu 29; A-LIs 290; A-SF XI 480;  A-Wn 1890; F-AS 
893; F-Pn lat. 12044; F-VAL 114; Gottschalk; I-Rv C.5. Този стих, освен 
в службите за паметта на св. Николай, се произнася още в редица 
празници от санкторалното богослужебно последование49.

Краткият стих Ora pro nobis, 008164 се предписва отново за реди-

49 Вж. http://cantusdatabase.org/id/008040 (посетен на 15.02.2015). 
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ца служби от санкторалния цикъл50.
Стихът Amavit eum dominus, 007941 влиза в репертоара за памет-

та на св. Николай в следните консултирани антифонари: A-Gu 30; A-
LIs 290; B-TO 64; D-MZb E; F-AS 893; F-CA 38; F-CA Impr. XVI C 4; 
F-Pn lat. 12044; F-Pn lat. 15181; F-Pn n.a.lat. 1535; F-VAL 114; GB-AB 
20541 E; GB-Cu Mm.ii.9; GB-WO F.160; I-Far; I-Nn vi.E.20; I-PCsa 65; 
US-Cn 24; GB-Ob Can. Lit. 202; TR-Itks 42; PL-Kkar 2 (Rkp 14); A-Wn 
1890; D-W 31; MA Impr. 153751.

Последният от кратките стихове, които намирам в състава за св. 
Николай, Justus germinabit sicut, 008116, се изписва в следните кон-
султирани извори: F-CA 38; GB-AB 20541 E; GB-Cu Mm.ii.9; PL-Kkar 
5 (Rkp 13); D-W 31; MA Impr. 1537 и освен за разглежданата тук памет 
е част от следните санкторални последования52.

2.2. утринна служба

Певческият репертоар, който по принцип се съдържа в реда на 
утринната служба, отличава този богослужебен час с най-голяма про-
дължителност и разгърнат вид [Collamore, 2000, p. 5]. Службата за 
св. Николай в латинския антифонар, доколкото това е видно от препи-
сите, включени в проучването, в основната си част застъпват този ли-
тургичен час. Тук ще подложа на дискусия в контекста на структурата 
и реда на репертоара основните певчески жанрове от репертоара на 
литургичния час – инвитаториите, антифоните, големите респонзо-
рии и кратките стихове с цел да бъде проследено дали песнопенията 
(всички или каква част от тях) са заемани от други служби, или са 
новокомпилирани за разглежданата служба, а така също долкото ре-
гионалните литургични особености рефлектират върху тези процеси.

От консултираните извори става ясно, че за паметта на св. Ни-
колай се пеят основно два различни инвитатория – Adoremus regem 
saeculorum, 001017 и Confessorum regem adoremus, 001056. Първият 
от тях се използва за тази служба в следните антифонари по досе-
гашни сведения: Toledo, 44.2; F-Pn lat. 15181; F-Pn lat. 1090; F-Pn 
lat. 12044; Valenciennes, 114; Piacenza, 652; Rouen, 248; Tours, 149; 

50 Вж. http://cantusdatabase.org/id/008164 (посетен на 15.02.2015). 
51 Вж. http://cantusdatabase.org/id/007941 (посетен на 15.02.2015). 
52 http://cantusdatabase.org/id/008116 (посетен на 15.02.2015). 
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F-Pn lat. 1535; Cambrai, 38; GB Cu, Mm.ii.9; GB – Wo160; The Poissy 
Antiphonel; F-Pn lat. 15181; Pl-Kk 13; Cambrai, C 4. Очевидно е, че 
разглежданият инвитаторий влиза в състава на службата в антифона-
ри, принадлежащи на западната група и на такива, отразяващи мона-
шеския курсус, но отново компилирани в западните територии. Пес-
нопението с посочената номерация в база-данни Cantus може да бъде 
проследено още в службата за св. Мартин в следните два извора – CH-
E 611; CH-SGs 391, със заменени имена на двамата светци: Adoremus 
regem saeculorum in quo vivit Nicolaus (Martinus) honor sacerdotum.

Вторият от двата инвитатория се открива в останалата част от 
използваните за проучването извори: Codex Albensis; Utrecht, 406; 
Oxford, MS 202; KCl 1013; KCl, 1015; KCl 1011; Graz, 30; Tongeren, 
63; MClm 4305, 4306; Antiphonale Pataviense; Copenhagen, Gl. Kgl. 
Samling, 3449. В избора на този инвитаторий също ясно проличава 
литургичният „диалект“ на изворите, в които се изписва – тези, на 
източната група. Извън тази служба песнопението се открива още в: 
октава за пренасяне мощите на св. Бенедикт (A-Gu 30); св. Силвестър 
(E-Tc 44.1); св. Бенедикт (E-Tc 44.2; F-Pn lat. 1085; F-R 248; F-VAL 
114; GB-WO F.160); Обща служба за изповедник – папа (E-Tc 44.2; 
F-Pn lat. 1090; I-PCsa 65); св. Ведаст (F-AS 893); пренасяне мощите 
на св. Бенедикт (F-Pn lat. 12044; F-Pn lat. 12601); св. Сир (I-Far; I-MZ 
15/79); св. Мартин  (I-MZ 15/79, I-PCsa 65); пренасяне мощите на св. 
Мартин  (NL-Uu 406); св. Ремигий (NL-Uu 406); св. Серватий (D-B 
Mus. 40047); св. Ладислав (TR-Itks 42). 

В консултираните извори, освен двата коментирани инвитатория, 
трябва да се спомене още едно песнопение със същата литургична функ-
ция: Regem confessorum dominum, 001129. То се открива дотук единстве-
но в антифонар I-FAR с предназначение на паметта на св. Николай53. 

53 Извън това обаче влиза в състава на следните служби: Об. сл. за един изповед-
ник – епископ (A-Gu 29, 30; D-MZb D; F-Pn lat. 15181; F-Pn lat. 15182; GB-Ob 
Laud Misc. 284); Об. сл. за един изповедник – не епископ (F-Pn lat. 15181; F-Pn 
lat. 15182); Об. сл. за един изповедник – не папа (F-Pn n.a.lat. 1412); Об. сл. за 
един изповедник – папа (A-Gu 30; A-Wda C-11; E-Tc 44.2; H-Bu lat. 121); Об. сл. 
за един изповедник (A-KR VI/258; A-SF XI 480; A-Wn 1799; D-KA Aug. LX; D-Sl 
HB.I.55; F-AS 893; F-Pn lat. 1085; F-R 248; I-AO 6; I-Far; I-PCsa 65; I-Rv C.5; 
SI-Lna 18 (olim 17); SI-Lna 19 (olim 18); D-FUl Aa 55; D-B Mus. 40047; DK-Kk 
3449 8o XVII; GB-Ob Laud Misc. 284; CH-SGs 391; D-KNd 215); Comm. un. Conf.
Pont. (A-Wda C-10; F-Pn lat. 12601; NL-ZUa 6; SI-Lna 18 (olim 17); SI-Lna 19 (olim 
18); F-Pn n.a.lat. 1412; A-Wn 1890; HR-Hf Cod. E; CDN-Hsmu M2149.L4); Comm. 



95ГЛАВА IV • Служба с певчески репертоар за св. Николай в латинския антифонар

Съставът на утринните антифони и респонзории, техният брой 
и ред определят до голяма степен йерархичното място на конкретен 
богослужебен ден в хода на литургичния цикъл от празници. Така в 
празничната утринна служба според катедралното чинопоследование 
се съдържат три ноктюрни с еднаква структура, във всяко от които 
влизат три антифона (с псалм). В монашеското богослужение пър-
вите две ноктюрни включват общо шест антифона, докато третото 
съдържа един антифон, пят не със съответстващ псалм, а с три старо-
заветни песни [Collamore, 2000, p. 5].  

В хода на проучването е възможно да бъдат посочени седемнаде-
сет различни песнопения от този жанр в състава на службата, повече-
то от които са неизменна част от репертоара във всички консултирани 
антифонари. Изследването показва, че главно предназначение на тези 
антифони е Матутинум за св. Николай. Част от песнопенията обаче 
попадат и в друг литургичен час за същата памет: 

– Nobilissimus siquidem, 003888 може да бъде открит като антифон 
за първи час в A-Gu 30 и за втора вечерна служба в F-Pn lat. 12601.

– Jam decus lactentium, 003469 попада във втората вечерна служ-
ба на горепосочения антифонар.

– Infantia teneriori, 003329 е част от хвалитната служба в A-Gu 
29, 30; A-KN 1010, 1011, 1013, 1015, 1017; A-KR VI/258; A-SF XI 480; 
A-VOR 287; A-Wda C-11; A-Wda D-4; B-TO 63, 64; CH-E 611; D-BAs 
lit. 25; I-BV 19; I-PCsa 65; I-Rv C.5; NL-Uu 406; SI-Lna 18 (olim 17); 
D-Mbs Clm 4305, 4306; GB-Ob Can. Lit. 202; DK-Kk 3449 8o XIV; TR-
Itks 42; GB-Ob Laud Misc. 284; D-AAm G 20; D-W 31; MA Impr. 1537; 
D-KNd 215.

– Opus bonum decanter, 004168 се открива в реда на утринната 
служба в два консултирани антифонара: A-Gu 29,30 и CH-E 611. Във 
всички останали ръкописи, където би могъл да бъде открит, е част от 
хвалитната служба. 

– Omnibus se invocantibus, 004141, освен в състава на утринната 
служба, в антифонар A-Gu 30 се пее и за първи час. 

– Gloriam mundi sprevit, 002949 е антифон от утринната, който в 

plur. Conf. (B-TO 63, 64; E-Tc 44.1; F-Pn lat. 15181; GB-Ob Can. Lit. 202; MA Impr. 
1537); Comm. pl. Conf. Pont. (CH-Fco 2; D-Ma 12o Cmm 1; I-Ac 694; I-Ad 5; I-Nn 
vi.E.20; I-Rvat lat. 8737; US-Cn 24); Arnulfi (E-Tc 44.1); Vig. Relatio Vedasti (F-AS 
893); Silvestri (I-BV 19); Transl. Benedicti (I-CHV); Benedicti (CH-SGs 390); Galli 
(CH-SGs 391); Martini (CH-SGs 391); Hieronimi (A-Gu – 30).
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единичен случай се пее за служба, различна от тази за св. Николай. 
Засега установявам, че само в антифонар А-Wda D-4 попада в състава 
на Обща служба за изповедник епископ.

 Съществуват и такива примери, характерни само за конкретен 
литургичен регион (източен или западен). Така Hic dum matris 003049; 
Jam decus lactentium, 003469; Ad quantam vero, 001251 и Decantande 
speciosi, 002126 могат да бъдат открити единствено в състава на анти-
фонари от западната група. Принадлежащи на източната репертоарна 
група са антифоните O mira caritas, 004042; Omnibus se invocantibus, 
004141 и Opus bonum decenter, 004168. Като белег на принадлежност 
към литургичен регион трябва да се изтъкне и реда на изписване на 
антифоните. От приложението с репертоара за службата могат да се 
разпознаят два основни реда, които ясно насочват към всяка от репер-
тоарните групи54. 

Големите респонзории са отличителен жанр за утринната служ-
ба. Техният брой и подредба са белег както за чинопоследованието, 
отразено в съответната литургична книга, така и за литургичния „ди-
алект“ и практикa [Collamore, 2000, p. 5]. От включените в проучва-
нето антифонари, съдържащи паметта за св. Николай, бих могъл да 
посоча общо осемнадесет песнопения, които съставляват репертоара 
за разглеждания литургичен час. За разлика от разглежданите по-горе 
антифони, по-голямата част от респонзориите в отделни извори попа-
дат и в други богослужебни часове за същата памет. Най-често това е 
една от двете вечерни служби. Така например първият респонзорий в 
последованието влиза в реда и на първата вечерна служба в F-CA 38 и 
F-CA 4. Dum vero adhuc, 006567 – Jam quodam,006567a също попада и 
в състава за първата вечерна служба за св. Николай, в антифонари D-
MZb E; E-Tc 44.2; F-Pn lat. 12601; F-Pn lat. 1535; PL-Kkar 2(Rkp14).

Operibus sanctis Nicolaus, 007324 – Voce quippe, 007324 е част от 
репертоара освен на утринната служба, още и на първа вечерна служ-
ба в антифонар Mbs clm 4306. 

Стихът Mox illis, 007324a към респонзорий Quadam die tempestate, 
007324 е изписан и за първата вечерна служба в един известен ми ръ-
копис – I – Pcsa 65. 

54 При тази констатация не вземам предвид някои минимални смени на места 
на отделни песнопения в антифонари от една и съща група, тъй като те не са от 
решаващо значение за цялостната подредба на репертоара.
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Dum Myrensium quidam, 006550 – Tamdiu quippe, 006550a попада 
и в първа вечерна служба в AA Impr. 1495. 

В същия антифонар, освен за утринната служба, Beatus Nicolaus, 
006222 – Ut apud Christum, 006222a влиза в репертоара за втора вечер-
на служба. В първа вечерна служба попада в A-Wda D4. Само стихът 
може да бъде открит още за паметта на св. Валентин в F-R 248. 

Ex ejus tumba marmore, 006679 – Catervati runt, 006679a се от-
крива в състава на втората вечерна служба в B-To 63, 64, в служба за 
св. Катарина в CH E 611. За същата памет се произнася стихът към 
същия респонзорий в F-CA 38. Среща се за първа вечерна служба за 
св. Николай и тази за пренасянето на мощите на светеца в F-Pn lat. 
15181. За последната памет попада и в утринната служба на същия 
ръкопис. Този респонзорий е част от втората вечерна служба в DK-Kk 
3449 и PL-Kkar 5 (Rkp 13). Само стихът Catervatim runt се изписва в 
Addiatamenta в TR– Itks 42. 

Laudeamus dominum, 007082 – Gaudeamus omnes, 007082d е рес-
понзорий със стих, който се открива в извори, принадлежащи главно 
на западната литургична група. Проучването показва, че намира мяс-
то в различни памети от санкторала, но в сравнително ограничен брой 
ръкописи заема място в репертоара за св. Николай, които, обратно, в 
по-голямата си част са от източната част на католическото християн-
ство. Това са A-Gu 29, 30; A-LIs 290; CH-E 611; D-KA Aug. LX; D-SI 
HB.I.55; I-Far; I-PCsa 65; I-RV C.5; TR-Itks 42; A-Wn 1890; AAm G20. 

Сред утринните големи респонзории могат да бъдат посочени и 
такива, които, по досегашни наблюдения, не заемат място в реперто-
ара на друга служба в антифонара: Qui cum audissent, 007474 – Clara 
quippe, 007474a; Servus dei Nicolaus, 007643 – Affluens itaque, 007643a; 
Magnе pater Nicolae, 007115 – Jam per terras, 007115a; Summe dei 
confessor, 007719 – Qui tres pueros, 007719a; Quantam denique messem, 
007462 – Transitoriam felicitatem, 007462a. 

В настоящото проучване ще обърна внимание на още четири пес-
нопения от респонзорния жанр, част от които са отразени в репертоара 
за паметта на св. Николай само в отделни преписи на антифонара. 

Juravit dominus, 007046 – за св. Николай се среща в A-Gu 29, 30 
и A-Wn 189055. 

Отново в антифонар A-Gu 30 се открива инципит на респонзорий, кой-

55 http://cantusdatabase.org/id/007046 (посетен на 15.02.2015). 
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то е изключение за службата на св. Николай: Posui adjutorium, 00741156. 
Amavit eum, 006081 се открива засега в репертоара за св. Николай 

единствено в A-Gu 3057. 
Tres principes rex, 602342 – Clara quippe voce coram, 602342а е 

песнопение за паметта на св. Николай, което присъства само в анти-
фонари A-Gu 29, 30. 

Следва да се обърне внимание на малките стихове, които попадат 
в състава на утринната служба. Около десет стиха влизат в репертоара 
на разглеждания богослужебен час, отразени в различни преписи на 
антифонара. Amavit eum dominus, 007941 и Ora pro nobis beate Nicolae, 
008164 се коментират в дискусията за вечерните служби по-горе. По-
ради това ще продължа с коментар по останалите стихове. 

Justum deduxit, 008115 е стих с широко приложение в санкторал-
ния богослужебен цикъл58. В антифонарите, които го съдържат в ли-
тургичните часове за паметта на св. Николай, най-често се помества в 
реда на утринната служба59. 

Justus ut palma, 008117 освен в службата за паметта на св. Ни-
колай може да бъде проследен в редица други памети и чествания от 
санкторалния цикъл60. Аналогично на горекоментираното песнопение 

56 http://cantusdatabase.org/id/007411 (посетен на 15.02.2015). 
57 http://cantusdatabase.org/id/006081 (посетен на 15.02.2015). 
58 http://cantusdatabase.org/id/008115 (посетен на 15.02.2015). 
59 A-Gu 29; A-LIs 290; CH-E 611; D-MZb E; F-AS 893; F-CA 38; F-CA Impr. XVI 
C 4; F-Pn lat. 15181; F-Pn n.a.lat. 1535; F-TOm 149 – Mat, Vesp (trans. Nicolai); 
F-VAL 114; GB-AB 20541 E; GB-Cu Mm.ii.9; I-Rv C.5; TR-Itks 42; PL-Kkar 5 (Rkp 
13); A-Wn 1890; MA Impr. 1537. Изключение от казаното се наблюдава в A-Gu 30, 
където се пее за трети час.
60 Присъства в следните извори, индексирани в база-данни Cantus: A-Gu 29; A-Gu 
30; A-SF XI 480; A-VOR 287; A-Wda C-10, 11; A-Wn 1799**; A-KN 1011, 1012, 1013, 
1015; A-KR VI/258; A-LIs 290; A-Wda D-4; Ac 693, 694; B-TO 63, 64; CDN-Hsmu 
M2149.L4; CH-Fco 2; CH-SGs 391; CH-E 611; D-Mbs Clm 4304; D-Sl HB.I.55; D-
FUl Aa 55; D-KNd 215; D-Ma 12o Cmm 1; D-MZb A, C, D, E; D-W 31; D-BAs lit. 
25; D-KA Aug. LX; D-Ma 12o Cmm 1; E-Tc 44.1, 44.2; F-AS 893; F-CA 38; F-CA 
Impr. XVI C 4; F-Pn lat. 12044; F-Pn lat. 12601; F-Pn lat. 15181; F-Pn lat. 15182; 
F-Pn n.a.lat. 1412; F-Pn n.a.lat. 1535; F-TOm 149; F-VAL 114; F-Pn lat. 1085; F-R 
248; F-VAL 114HR-Hf Cod. E; H-Bu lat. 121; GB-AB 20541 E; GB-Cu Mm.ii.9; GB-
Ob Can. Lit. 202; GB-Ob Laud Misc. 284; GB-Cu Mm.ii.9GB-WO F.160I-Ad 5; I-BV 
20; I-Nn vi.E.20; I-PCsa 65; I-Rv C.5; I-AO 6I-Far; I-Lc 601; I-MZ 15/79; I-Rvat lat. 
8737; I-Rvat SP B.79; I-CHV; I-Fl Conv. sopp. 560; I-PCsa 65; I-Rv C.5; MA Impr. 
1537; NL-Uu 406; NL-ZUa 6; PL-Kkar 1 (Rkp 12,13, 14, 15, 20); TR-Itks 42; SI-Lna 
18 (olim 17); US-Cn 24
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и този стих заема място основно в утринната служба61. 
Стихът Gloria et honore, 008081 се пее при провеждането на ре-

дица служби от санкторалния цикъл (както и в отделни темпорални 
празници)62. Когато влиза в състава на богослужебния репертоар за 
паметта на св. Николай, в преобладаващата част от разглежданите ан-
тифонари е част от Matutinum63.

Elegit eum dominus, 008048 е стих, който, според използваните 
тук източници, се използва единствено в I-FAR като част от утринната 
служба за св. Николай. Стих със същия текстов инципит и съседен 
идентификационен номер (008047) може да бъде открит в относи-
телно ограничен брой преписи на антифонара: в състава на Cathedra 
Petri; обща служба за много изповедници папи; обща служба за един 
изповедник; св. Фабиан, св. Себастиан; св. Мартин64.

Posuisti domine, 008170 по отношение на приложението си в 
санкторалния цикъл на антифонара създава аналогии с горния стих. 
И тук може да се говори за употребата на стиха в множество светител-
ски празници, освен паметта на св. Николай65. За последната стихът 
се произнася само в утринната служба66. 

Стихът Magna est, 008130 може да бъде посочен като част от от-
служването на паметта на св. Николай в четири преписи на антифона-
ра, индексирани в база-данни Cantus – A-KN 1011; A-KN 1017; A-VOR 
287; I-PCsa 65. Във всеки от тях попада в репертоара за утринната 
служба. Извън реда на тази служба намира широко приложение в 

61 Изворите, които включват разглеждания стих в реда на утринната служба, са: 
B-TO 63, 64; F-AS 893; F-CA 38; F-CA Impr. XVI C 4; F-VAL 114; GB-AB 20541 E; 
GB-Cu Mm.ii.9; I-Rv C.5; PL-Kkar 5 (Rkp 13); MA Impr. 1537. Като част от реперто-
ара за хвалитна служба се намира в A-KR VI/258 и F-TOm 149. В ръкопис A-VOR 
287 влиза в състав на втора вечерна служба, а в A-Gu 30 съставлява последова-
нието за девети час. 
62 http://cantusdatabase.org/id/008081 (посетен на 15.02.2015). 
63 В състава на този час попада в A-KN 1013, A-KR VI/258, A-VOR 287; F-Tom 149; 
I-Far; G-Ob Can. Lit. 202. Като част от двете вечерни служби е отразен в A-Wda 
D4, а в репертоара на първа вечерна служба се открива в A-VOR 287. 
64 По-конкретно преписите, в които може да бъде открит, са: CH-Fco 2; D-Ma 12o 
Cmm 1; D-Mbs Clm 4304; E-SA 7; H-Bu lat. 121; HR-Hf Cod. E; I-Ac 693; I-Ac 694; 
I-Nn vi.E.20; I-Rvat lat. 8737; I-Rvat SP B.79; US-Cn 24; D-Mbs Clm 4305; D-Mbs 
Clm 4306; I-Ad 5; I-Rvat lat. 8737; US-Cn 24.
65 http://cantusdatabase.org/id/008170 (посетен на 15.02.2015).
66 Изворите, които съдържат Posuisti domine, cao 8170, са: A-KN 1017; A-KR 
VI/258; CH-E 611; F-Tom 149; I-Far; GB-Ob Can.lit.20.
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санкторалния богослужебен цикъл67. 
Os justi, 008165 е стих, който, сравнен с предходни, попада в 

относително ограничен брой служби от санкторалния цикъл68. Като 
част от репертоара за службата за св. Николай засега може да бъде 
открит единствено в I-PCsa 65, в последованието на утринната 
служба. 

Voce mea, 008245 се открива в ограничен брой преписи на ан-
тифонара, индексирани от Cantus69. Като част от репертоара за св. 
Николай се открива засега в F-Pn n.a.lat.1535, в реда на утринната 
служба70. 

Дотук подредбата на песнопенията от определен жанр насочва 
към конкретна литургична практика в една от двете големи терито-
риални групи на латинското християнство (това в главна степен се 
отнася за антифонния жанр, вкл. и инвитаториите в службата). Към 
това трябва да се добави, че, според проучването до момента, песно-
пенията от този жанр не се идентифицират с принадлежност към друг 
богослужебен ден и празник.

Редът на големите утринни респонзории, разбира се, не е напъл-
но идентичен в различните преписи, но би могло да се говори за две 
основни последования. Тук те не се отнасят до източно–западното 
групиране на грегорианския репертоар, а ясно се асоциират с прак-
тиките на монашеското и катедралното богослужение, независимо от 
територията на компилиране на съответния ръкопис. Този модел на 
респонзорна подредба е в голяма степен неизменен в хода на време-
то от XI до XVI век. Особени спрямо нея са три от консултираните 
извори: Graz 30; Антифонар от Поаси; D-Mbs Clm 43. Първите два 
ръкописа датират от XIV, а третият от XV век. Те отразяват монаше-
ската литургична практика (според анотациите към тях в база данни 
Cantus), но в случая с големите утринни респонзории за св. Николай 
следват реда, характерен за катедралното чинопоследование. 

Ситуацията с кратките стихове се различава от белезите на ре-
пертоарно структуриране и подредба, коментирани по-горе. Видно е 
от изложената информация, че всеки от тези кратки стихове намира 

67 Вж. http://cantusdatabase.org/id/008130 (посетен на 15.02.2015).
68 http://cantusdatabase.org/id/008165 (посетен на 15.02.2015).
69 F-Pn lat. 15181; F-Pn lat. 15182; E-Tc 44.1; I-Far; I-MZ 15/79; F-Pn n.a.lat. 
1535.
70 Вж. http://cantusdatabase.org/id/008245 (посетен на 15.02.2015). 
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приложение в значителен брой служби от санкторалния богослужебен 
цикъл, т.е. те нямат изключително място за паметта на св. Николай. 

2.3. хвалитна служба

Този богослужебен дял се изписва в почти всички консултира-
ни преписи на антифонара, отразяващи репертоара за паметта на св. 
Николай. Петте антифона, както и евангелският антифон са онази не-
гова част (на репертоара), която неизменно присъства в изписването 
на певческото последование. Ето защо ще спра вниманието си преди 
всичко на нея. Съставът на петте хвалитни антифона не е неизменен 
във всички преписи на антифонара. Въз основа на съдържанието и 
подредбата му може да се мисли отново за две групи от извори, на-
сочващи към територия на произход на отделния препис (т.е. източ-
но-западното разделение на репертоара до голяма степен е валидно 
и тук). В преимуществено „западни“ извори се намират следните 
хвалитни анифони: Beatus Nicolaus adhuc puerulus, 001651; Ecclesiae 
sancta, 002562; Juste et sancte, 003532; Amicus dei Nicolaus, 001387; 
Copiosae caritatis Nicolae, 001927. Във всеки един от преписите, в ко-
ито се изписват, посочените песнопения принадлежат на паметта на 
св. Николай, т.е. не се заемат от друга служба от литургичната годи-
на. Част от тези антифони, както е видно и от приложението, се пеят 
и в последованието на едната от вечерните служби. Изключение от 
казаното е антифонът O per omnia laudabilem, 004052, който, от една 
страна, присъства в извори от двете репертоарни групи, а, от друга, 
намира място в отслужването на различни памети, освен на св. Нико-
лай. Така в D-FUl Aa 55 антифонът е част от репертоара за св. Мартин 
и за октавата на същия светец; в D-B Mus. 40047 е в репертоара за св. 
Серватий; в DK-Kk 3449 влиза още в богослужението за св. Йероним 
и в общата служба за един изповедник. 

Като част от хвалитната служба за св. Николай най-вече в източ-
ната репертоарна група могат да бъдат посочени следните антифо-
ни: Infantia teneriori, 003329; Sancte et juste, 004711; Sancte Nicolae, 
004717; Ex eius tumbae, 002744. Последното песнопение се открива в 
едва пет антифонара от източните литургичен региони71. Във всеки от 
преписите има функция на хвалитен антифон за паметта на св. Нико-

71 A-Gu 29, 30; A-LIs 290; D-KA Aug. LX; D-Sl HB.I.55; A-Wn 1890.
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лай. Последното е в сила и за цитираните по-горе песнопения, които 
в определени извори биват отнесени и до репертоара на една от двете 
вечерни служби, или, както е при Infantia teneriori, 003329, до състава 
на утринната. 

Въз основа на консултираните антифонари се открояват три 
песнопения с функция на хвалитен евангелски антифон: Copiosae 
caritatis, 00192772; О Christi pietas, 00400873; O per omnia laudabilem, 
00405274. И тук ясно се откроява регионалната ориентираност на ци-
тираните песнопения. 

Химничният жанр в хвалитната служба за св. Николай –  така, 
както бе наблюдавано и за вечерните служби, е отразен в сравнител-
но ограничен брой консултирани антифонари. Биха могли да бъдат 
посочени следните песнопения, съставляващи част от репертоара за 
това богослужение: Iste confessor, 008323; Ad sacrum justus75; Nicolae 
pontifex, 830222; O venerande, 830118d; Plaudat laetitia, 830270; Pange 
lingua gloriosi, 008367; Exsultet aula caelica, 830118; Jesu redemptor, 
830176. Последният химн, Iste confessor и Plaudat laetitia намират 
място в дискусията за вечерните служби, поради което тук ще избегна 
повторението за тях. 

Химнът Ad sacrum Justus всъщност е представен само с текстов 
инципит и се открива в Codex Albensis. Засега не може да бъде иден-
тифициран с аналогичен химн. Индексиран в база-данни Cantus е 
химнът Ad sacrum cujus tumulum frequenter, 008323b, който е част от 
репертоара на различни общи служби и някои светителски празници, 
но в случая е трудно да се направи паралел с цитирания по-горе инци-
пит в хвалитната служба за св. Николай.

72 Присъства в следните извори: E-Tc 44.2; D-MZb E; F-Pn lat. 12601; F-Pn lat. 
1090; F-Pn lat. 12044; F-R 248; F-TOm 149; F-Pn n.a.lat. 1535; F-CA 38; GB-Cu 
Mm.ii.9; GB-WO F.160; Poissy Antiphonel; F-Pn lat. 15181; PL-Kklar 5 (RP 13); F-
CA Impr. XVI C 4.
73 Открива се в: NL-Uu 406; Codex Albensis; I-Far; I-PCsa 65; GB-Ob Can. Lit. 202; 
B-TO 63; D-Mbs Clm 4305; MA Impr. 1537.
74 Изписва се в антифонари A-KN 1013, 1017, 1015, 1011; D-Sl HB.I.55; A-Gu 30; 
DK-Kk 3449.
75 Този ненотиран текстов инципит се открива в Codex Albensis и засега не може да 
бъде идентифициран с аналогичен химн. Индексиран в база-данни Cantus е химнът 
Ad sacrum cujus tumulum frequenter, 008323b, който е част от репертоара на различ-
ни общи служби и някои светителски празници, но в случая е трудно да се направи 
паралел с цитирания по-горе инципит в хвалитната служба за св. Николай. 
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Nicolae pontifex, 830222 се открива ненотиран в антифонар F-Pn 
lat. 1090.

O venerande, 830118d е химн, изписан, по досегашни сведения, 
в AAm G20 и F-VAL 114, като и в двата случая е част от репертоар за 
паметта на св. Николай.

Pange lingua glorisosi, 008367 е химн с широка известност и раз-
пространение в богослужебния репертоар. Станцата на химна с  по-
сочения текстов инципит се пее за празника Тело Христово (Corporis 
Christi), неделята непосредствено преди Цветница (Dominica de 
Passione), Намирането на кръста (Inventio crucis ), Цветница (Dominica 
in Palmus), Неделя на Петдесетница (Dominica Pentecostes), Разпети 
петък (Feria VI in Parasceve)76. За паметта на св. Николай се открива 
единствено в F-Tom 149. 

Кратките стихове, които най-често биват изписани в реда на хва-
литната служба, в редица случаи се пеят и в хода на двете вечерни 
служби и утринната служби. Такива са Ecce sacerdos, 008040; Ora pro 
nobis, 008164; Amavit eum, 007941; Justus germinabit, 008116, Justus 
ut palma, 008117 и за тях вече е поместен коментар в настоящото из-
ложение. Струва си обаче да се обърне внимание на още два стиха, 
които се поместват и в реда на вечерните служби. 

Стихът Inveni David servum, 800223 се открива в пет антифонара, 
индексирани от Cantus77. Сред тях F-Pn lat. 15181 и I-PCsa 65 включ-
ват стиха в богослужението за паметта на св. Николай78. 

Posui adjutorium, 800345 е стих, който се открива в четири из-
вора от западната репертоарна група79. От тях само в F-Pn lat. 15181 
намира място в богослужението за св. Николай и по-конкретно – в 
хвалитната служба за неговата памет80. 

2.4. Малки часове

В богослужебното последование за паметта на св. Николай се на-
блюдава присъствие на певчески репертоар за малките часове в огра-

76 Вж. още Pange Lingua Gloriosi в New Advent Catholic Encyclpedia [Henry, 
1911].
77 F-Pn lat. 15181; F-Pn lat. 15182; I-PCsa 65; NL-ZUa 6; I-Rvat SP B.79.
78 Вж. http://cantusdatabase.org/id/800223 (посетен на 15.02.2015). 
79 F-Pn lat. 15181; F-Pn lat. 15182; F-Pn n.a.lat. 1535; GB-WO F.160.
80 http://cantusdatabase.org/id/800345 (посетен на 15.02.2015). 
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ничен брой консултирани антифонари. Дотук бих могъл да посоча 
шест проучвани преписа, в които в една или друга степен се помест-
ват песнопения за тези часове81. От приложения списък с репертоари 
може лесно да се проследи, че в случаите, когато се изписват песно-
пения за малките часове, това най-често са само ненотирани антифо-
ни, които в пълен вид присъстват в състава на друг богослужебен час 
за същата памет. Казаното е в сила за кратките стихове, посочени за 
трети, шести и девети час на антифонар Graz 30. Като изключение 
от горната констатация се откроява ръкопис F-Pn lat. 15181, в чийто 
състав за малките часове се посочва ненотиран респонзорий за тре-
ти час: Sancte Nicolae, 007579. Песнопението с тази индикация не се 
открива в състава на друг антифонар. Стихът към този респонзорий 
се проследява в същия ръкопис като част от общата служба за един 
изповедник, епископ. 

3. Музикално съдържание на песнопения, считани 
за  компилирани конкретно за службата за св. Николай

Взаимодействията на репертоара за службата на св. Николай с 
друг литургически репертоар би трябвало да бъдат търсени не само 
на структурно богослужебно ниво, но и в самото мелодическо съдър-
жание на песнопенията. О. Стрънк изтъква „принципния антифон“ на 
службата O Christi pietas като пример за адаптиране на мелодията му 
към други песнопения от състава на служби, въведени в литургичния 
календар в по-късна дата от разглежданата тук [Strunk, 1977, 277]. 
По-точно, изследователят цитира две песнопения, за които се заема 
мелодията от антифона за службата на св. Николай: в Sanctus (без да 
се уточнява в каква литургична последователност и евентуална бого-
служебна практика е открит) и в антифона O quam suavis за празника 
Тело Господне [Strunk, 1977, 277]. 

81 Rouen 248; GB Cu Mm.ii.9; GB WO 160; Graz 30; F-Pn lat. 15181.



105ГЛАВА IV • Служба с певчески репертоар за св. Николай в латинския антифонар

Пример 26, антифон O Christi pietas
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Засега биха могли да бъдат посочени още две песнопения, чи-
ято мелодия поне частично е идентична с тази на антифона за св. 
Николай – O decus ecclesiae gloriosa spina и O decus ecclesiae pie rex 
francorum. 

Пример 27, антифони O decus ecclesiae gloriosa spina 
и O decus ecclesiae pie rex francorum

Двата антифона не попадат в систематизацията на Сantus. Пър-
вият от тях е част от репертоара за възпоменание на трънения венец 
(или короната от тръни) на Исус  (Festum susceptionis coronae Domini 
или De corona spinea) –празник, обособен в латинското християнство 
през 1239 г. в Париж от френския крал Луи IX [Feast of the Crown of 
Thorns]. Вторият антифон е част от паметта за самия Луи IX. Пес-
нопенията присъстват в ограничен брой преписи на антифонара. До 
този момент се откриват в следните извори: O decus ecclesiae gloriosa 
в DK-Kk 3449; O decus ecclesiae pie rex в F-R 248. И двете песнопения 
присъстват в репертоара на Антифонар от Поаси. Хронологически 
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погледнато, службата за св. Николай предшества горните две с око-
ло век и половина. Това ясно подсказва, че ако може да се говори за 
заемка на мелодия, тя явно е от интересуващата ни памет и съответ-
ния ѓ репертоар. Мелодическото съдържание на антифоните  O decus 
ecclesiae gloriosa spina  и O decus ecclesiae pie rex francorum е иден-
тично82. Не би могло обаче да се говори за буквална, цялостна заемка 
на мелодията от антифона за св. Николай. Песнопенията са в модус 
VI (фа), чийто амбитус не надвишава септима (при O Christi pietas е 
секста). Наблюдаваме невматичен мелодически строеж във всеки от 
примерите. 

Идентична при сравняваните антифони е първата фраза, постро-
ена при антифона за св. Николай върху встъпителното възклицание O 
Christi pietas. Аналогично, фразата при другите два антифона е върху 
O decus ecclesiae. Единственият детайл от фразата, различаващ анти-
фона за св. Николай от коментираните два, е последният ѓ ход, който 
във всички случаи е пес субтрипунктис. Докато в първия е секун-
дов ход от трета степен ла към подтоничен ми, то в O decus ecclesiae 
gloriosa същата фигура съдържа ход от четвърта степен си (бемол) до 
основния тон на модуса. O decus ecclesiae pie на това място на фразата 
съдържа тритонова фигура климакус от трета към първа степен. 

За мелодическа идентичност може да се говори до голяма сте-
пен и при проследяване на втората фраза на антифоните. Мелодията 
се движи възходящо от първа към пета степен до, постепенно слиза 
към опората фа, откъдето с климакус в терцови интервали достига 
пета степен до. Чрез скок към фа се забелязва подчертано тежнение 
към основния тон. Описаните мелодически ходове се наблюдават в 
трите разглеждани антифона, но това, което отличава O Christi pietas, 
са фигурите (донякъде с мелизматична функция) поректус до-си-до 
и кливис си-ла. 

Идентичност или само сходства е трудно да бъдат констатирани 
при разглеждането на песнопенията в техните следващи мелодически 
ходове. Това е видно от последованията антифони за св. Николай, ко-

82 Съпоставките на тези мелодии, сравнявани с антифона O Christi pietas, из-
вършвам на базата на „редакцията“, отразена в Антифонар от Поаси, както по-
ради това, че двата сравнявани антифона се поместват главно в този препис по 
досегашните ми сведения, така и поради яснотата при изписването на реперто-
ара с квадратна четирилинейна нотация в него, което редуцира възможностите за 
двусмислие при тълкуването на мелодията.



108 Явор Генов • Латински песнопения за светци, почитани в  Източната и Западната...

ито явно са предпочетени и в разглежданите други два антифона. Как 
и по какъв начин е компилирана останалата част от тези песнопения, 
дали са „новокомпозирани“, или са своеобразна мозайка от фрагмен-
ти от няколко вече съществуващи мелодии, са въпроси, които остават 
извън обсега на настоящата дискусия.

За да се търси увереност дали и евентуално каква част от репер-
тора за св. Николай бива адаптиран от и към други песнопения, по 
мое мнение е необходимо да бъдат разгледани и онези песнопения, 
които, освен че демонстрират устойчивост в литургичния ред за тази 
памет, дават индикации да бъдат специално компилирани за провеж-
дането ѓ. 

Да обърнем внимание на евангелския антифон O pastor aeterne, 
004051 (Пример 28). По досегашни наблюдения това песнопение при-
надлежи изцяло на паметта на св. Николай и по-конкретно заема мяс-
то в първата вечерна служба83. 

Пример 28, антифон  O pastor aeterne

83 Тази стабилност на литургическата функция на песнопението го отличава дори 
сред други подобни от състава на коментираната памет.
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Мелодията на антифона е изградена мелизматично в първи модус 
(ре) с амбитус децима с-е1 и е структурирана в пет фрази84. Във всеки 
от нотните примери на антифона, с които разполагам, се наблюдава 
идентично мелодическо съдържание с минимални варианти в отдел-
ни фигури. Модалният план на мелодията разкрива типични ходове. 
Първата фраза O pastor aeterne осъществява възходящ ход от първа 
към пета степен чрез двутонови съставни фигури от първа до трета 
степени и от основен до подтоничен тон, които  достигат до опорната 
трета степен фа. Първата фраза O pastor aeterne осъществява възхо-
дящ ход от първа към пета степен. Този ход включва двутонови фигу-
ри ре-фа, ре-до, които отвеждат до трета степен фа, от която мелоди-
ята се отвежда към пета ла.  Втората фраза осъществява обратния ход 
от пета към първа степен върху o clemens et bone custos. Възклицание-
то o clemens се изпява върху климакус ла-фа и пунктум на тон сол. Et 
bone custos се движи между седма и трета степени до и фа и опора на 
основен тон ре върху два пунктума на custos. Бих определил третата 
фраза на антифона върху текста qui dum devoti gregis preces attenderes 
voce lapsa de caelo, която се откроява както по дължината си, така 
и по пространното си мелодическо движение от дву- и тритонови 
съставни фигури. Върху думите qui dum devoti мелодията „гравити-
ра“ около пета степен ла. Това тежнение се запазва в хода на цялата 
фраза, но в следващите мелодически ходове движението е насочено 
възходящо към седма, първа и втора степени (до, ре, ми). Четвъртата 
фраза осъществява възвръщане от пета към низходяща първа степен. 
Мелодическото движение е значително ограничено от „колориращи-
те“ в предходната фраза торкулус и поректус, което тук предимно 
силабически (чрез еднотонови движения за сричка) върху episcopatu 
Nicolaum достига основния тон и каденцира на подтоничен до след 
единствената развита мелизма в тази фраза – петтонова постепенна 
фигура ла-ре. Последната пета фраза се разгръща от подтоничен тон 
до с възходящо движение през втора и четвърта степени до квинтовия 
тон на модуса ла, където върху tuum с климакус и кливис постепенно 
се възвръща към основния тон, подчертан с тритонова фигура, засяга-

84 По думите на Хайли този тип антифони (има се предвид евангелските антифо-
ни) в редки случаи съдържат по-малко от четири фрази, а песнопения, компили-
рани в относително късна дата, са „далеч по-пространни и украсени“, особено 
тези за санкторала [Hiley. 1993, p. 96].
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ща втора и трета степени, и каденца подтоничен – основен тон. 
По досегашни наблюдения бих могъл да посоча около четирина-

десет антифона от хода на литургичната година, които имат различна 
степен на сходство с коментирания по-горе антифон85. Поради това, 
че сходствата, които ще коментирам нататък, не отразяват идентично 
музикално съдържание, ще подмина детайлен анализ на всяко от пес-
нопенията. 

Възможен е паралел между O pastor aeterne и посочените под 
черта антифони въз основа на встъпителния мелодически ход: пър-
ва-трета степени, първа-седма и трета степени, който в различните 
случаи, в които се наблюдава, не е идентичен с останалите. Мело-
дическите решения варират от: встъпително задържане на основния 
тон, от който с кливис се осъществява ходът основен-подтоничен и 
директно се достига терцовият тон, пропускайки разглежданата на-
чална фигура податус върху основен-терцов (в антифони Qui verbum 
dei, Clarifica me, Quid molesti estis, Beatus Stephanus); обратно движе-
ние – с пропуснат ход към подтоничен тон, с директно достигане до 
трета степен както чрез единични тонове, така и с двутонови фигури 
податус (Jesus autem, Accessit Jesus, Ambulans Jesus, Mortis isuras, Lux 
perpetua, O Thoma didime); до идентична или подобна встъпителна 
мелодическа формула в антифони Muneribus datis, Beatus Nicolaus, 
Savlus ad huc, Gaude felix mater, Gemma sub terra. С коментираните 
встъпителни ходове в мелодията се изчерпват сходствата на част от 
посочените антифони с интересуващото ни песнопение за службата 
за св. Николай). Очертава се различен развой на формата и разли-
чен обем на песнопенията, както и на модалните тежнения, които се 
обособяват в различните фрази на антифоните. Разбира се, някои от 
тези характеристики са обусловени до голяма степен от типа антифон 
(споменахме по-горе за някои особености на евангелските антифони 
спрямо кратките). Ще избегна подробно разглеждане на всички пес-
нопения със сходства в „силуета“ на мелодията – близки мелодически 
инципити и / или разгърнатост на мелодията. По-важно в случая е 

85 Qui verbum dei, 004503; Jesus autem cum jejunasset, 003485; Accessit Jesus 
et tetigit. 001225; Quid molesti estis, 004527; Clarifica me pater apud, 001826; 
Ambulans Jesus juxta mare Galilaeae, 001366; Muneribus datis neci, 003842; Beatus 
Nicolaus ad huc, 001651; O Thoma Didyme, 004083; Beatus Stephanus jugi, 001665; 
Mortis isura rex impius; Gaude felix mater ecclesia (Poissy Antiphonel); Gemma sub 
terra (Poissy Antiphonel).
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да се отдели внимание на онази част от цитираните антифони, ко-
ито отразяват конкретна мелодическа идентичност с интересуващия 
ни евангелски антифон O pastor aeterne. Дотук биха могли да бъдат 
посочени два антифона, които според различни признаци допускат 
по-разгърнати паралели от възможните досега: Beatus Nicolaus ad huc 
и Muneribus datis (Пример 29). И двете песнопения са част от репер-
тоара за паметта на св. Николай и засега не бих могъл да посоча друга 
тяхна функция в богослужебния годишен кръг. Beatus Nicolaus ad huc 
е кратък антифон, който най-често се пее с функция на хвалитен. Ма-
кар че не притежава разгърнатост на евангелски антифон, конкретни 
негови мелодически пасажи разкриват висока степен на идентичност 
с O pastor aeterne. На първо място следва да се посочи идентичният 
мелодически инципит на двата антифона (основен-терцов, основен 
подтоничен тон върху двутонови фигури), който и в случая отвежда 
към трета степен на модуса, но каденцира не в пета (както е при срав-
нявания евангелския), а във втора ми (върху Beatus). Пасажът върху 
pueribus не отразява буквално тоново повторение, а по-скоро близко 
мелодическо движение, гравитиращо около опорен тон на втора сте-
пен ми, което и в двата случая каденцира в основен тон. Различна е 
ситуацията с пасажa върху думата multo. Изграден е и в двата случая 
върху еднакво тоново съдържание. В действителност фигурите, които 
ги обединяват, придават напълно различна смислова натовареност: ако 
в разглеждания тук антифон тоновете ла-сол-ла-сол-фа са посигнати 
с пунктум и пессуббипунктус, то в евангелския антифон фигурите са 
пес и климакус, което придава допълнителна тежест с тази специфич-
на повторност на мелодическия ход86. Пасажът, който се пее на думата 
macerabat отразява сходство в каденцовия ход на двата антифона. И в 
двата случая характерно е низходящото движение от пета към първа 
степен, което в антифона Beatus Nicolaus е част от две фигури – скан-
дикус флексус фа-сол-ла-сол и кливис ми-ре, каденциращи през втора и 
трета степен с торкулус към основен тон ре. Този ход при песнопението 
O pastor aeterne се извършва със секундово движение до основен тон, 
откъдето отново с торкулус се засягат втора и трета степен на модуса, 
откъдето в случая с подтоничен тон до се каденцира в основния. 

Още по-любопитни са съпоставките, които могат да се направят 

86 Би могло да се направи аналогия с музикално-риторичната фигура паронома-
сия от епохата на маниеризма [Wilson, Buelow, Hoyt, 2001] .
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с мелодическото съдържание на антифона Muneribus datis. 

Пример 29, антифон Muneribus datis

 От нотния пример е видно, че първата половина на първата фраза 
е напълно идентична при двете песнопения (върху думите Muneribus 
datis). Има основания да се мисли и за идентичност по отношение на 
тоналното тежнение в развоя на фразата – към пета степен. Макар 
тоновото съдържание в хода на втората фраза да е с различия в двете 
песнопения (което в известна степен се отнася и до самите мелоди-
чески фигури), отново модалният план е идентичен – възвръщане от 
пета към първа степен с достигане на подтоничен тон до. Очевидни са 
сходствата в третата фраза на песнопението Muneribus datis с начало-
то на същата фраза (но значително по-пространна) на О pastor aeterne. 
При първото движението пропуска повторността при изпяването на 
ла-сол (което разгледахме по-горе), установява се на четвърта степен 
в случая като опорен, като и в двете мелодии с пес изпява сол-ла. От-
тук с различни ходове мелодиите се разпростират в горния тетрахорд. 
Въпреки значително по-разгърнатия вид на фразата в О pastor aeterne 
и тук може да се говори за сходство в модалното „планиране“ с опор-
ност върху пета степен ла. Финалната фраза на антифона Muneribus 
datis върху думите presidium festinanter е с висока степен на сходство 
по отношение финалния мелодически ход на сравнявания антифон 
(върху текста tuum famulum), но след климакус ла-сол-фа осъществява 
директен секундов ход от четвърта към седма степен, след което отно-
во каденцира през втора и трета степени във финалис ре. 

Коментарите дотук върху евангелския антифона O pastor aeterne 
навеждат на обобщението, че макар да има основания също да бъде 
наречен “принципен“ (по определението на Стрънк за друг антифон, 
посветен на паметта на св. Николай), засега не съм в състояние да 
идентифицирам мелодическото му съдържание в други песнопения 
от състава на антифонара. Анализът показва, че някои подчертани в 
дискусията структурни елементи, отразяващи сходства с други анти-
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фони от първи модус не говорят за заемки на мелодия, а по-скоро за 
„типични“ в някаква степен ходове за този модус. От друга страна 
обаче се виждат твърде ясно разпознаваеми ходове на мелодията в 
други антифони от репертоара за св. Николай. В най-голяма степен 
това се отнася за антифона Muneribus datis. Изказаното досега под-
чертава представата за един цялостен процес на компилиране на ре-
пертоара за службата, в който, очевидно, се използват близки и дори 
еднакви мелодически решения в песнопения от един и същи жанр и 
модус. До този момент обаче е трудно да бъдат посочени примери от 
дата, предхождаща компилирането на интересуващата ни тук служ-
ба, които да дават индикации за конкретни мелодически заемки. По 
подобен начин проучването до момента не отразява и заемки от този 
антифон в по-късно компилиран репертоар. 

Следва да разгледаме антифона O per omnia laudabilem, 004052. 

Пример 30, антифон  O per omnia laudabilem
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По-горе бе посочена неговото литургическо място както в служ-
бата на св. Николай от извори, отразяващите различните западни бо-
гослужебни региони, така и в паметите за: св. Мартин и за октавата 
на същия светец (D-FUl Aa 55); св. Серватий (D-B Mus. 40047); св. 
Йероним и в общата служба за един изповедник (DK-Kk 3449). По-
сочените по-горе извори, според информацията в база-данни Cantus, 
биха могли да бъдат отнесени като време на произход по-скоро към 
периода на европейското Възраждане, отколкото към Средните веко-
ве87. Изключение от казаното е т. нар. „Кведлинбургски“ антифонар, 
съдържащ служба за св. Серватий, който, според същия източник на 
информация, произхожда от XI век88. В анотацията на ръкописа (както 
и в самия му индекс) се посочват множество добавки в маргиналии-
те от по-късна ръка (според проучилите книгата). Такива са например 
почти всички антифони за службата на св. Серватий. Според индекса-
цията на книгата се оказва, че интересуващият ни в случая антифон не 
е част от по-късно добавените песнопения, а част от основното съдър-
жание на службата. Заема функция на хвалитен евангелски антифон 
– Бенедиктус. Предвид датировката на ръкописа, която очевидно пред-
хожда тази на пренасянето на мощите на св. Николай в Бари (и съот-
ветно компилиране на служба за него), има основания да се допуска, че 
антифонът произхожда именно от репертоара за св. Серватус, който, от 
друга страна, засега не се открива в репертоара за същата памет в други 
източници. Дали антифонът произхожда от мястото на компилиране на 
„Кведлинбургския“ антифонар, е трудно да се обобщава. Трудността  
изниква както поради невъзможността ми в момента да разполагам с 
факсимиле на ръкописа поради недиастематичния тип нотация, с който 
е изписан, но и поради това, че в информацията на база-данни Cantus 
отсъства индикация на модус и диференция. 

Освен казаното по-горе, песнопението изисква внимание и с 
това, че за него досега се откриват две напълно различни мелодии. 
Тази, която по-често можем да намерим изписана  в преписите на ан-
тифонара, е в модус VIII (сол), с амбитус октава или голяма нона, в 
невматичен тип мелодически строеж. Втората мелодия, с която би мо-

87 D-FUl Aa 55 – XIV – XV век; DK-Kk 3449 – XVI век,  http://cantusdatabase.org/
sources (посетен на 16.02.2015).
88 Изследователите приемат периода 1025 – 1070 г. за време на компилиране на 
извора. Вж. http://cantusdatabase.org/source/374111/d-b-mus-40047 (посетен на 
16.02.2015).
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гъл да бъде проследен антифонът, е в модус IV (ми), с амбитус секста, 
отново разгърната невматично. Въз основа на проучваните извори и 
база-данни Cantus имам възможност да посоча едва два ръкописа, в 
които е отразена – D Mbs 4305 и I-RV C5. Вторият от двата е с по-
ранна датировка89, но погледнато хронологически (в този етап на про-
учването) първата мелодическа версия се открива в по-ранни препи-
си на антифонара90. Казаното не би могло обаче да ни помогне при 
определяне времеви порядък в съставянето на двете мелодии. Също 
така не би могло да се говори за конкретна принадлежност на всяка 
от мелодическите версии към определен литургически регион поради 
разнообраните извори по отношение на място и време на произход. 

Антифонът съдържа четири фрази91. Във версията от модус VIII 
встъпителното възклицание се изпява низходящо от основен тон сол 
към низходяща пета или шеста степен (в зависимост от мелодическия 
вариант). Тази, както и следващата фигура варират както по своето ка-
чество, така и по тоновото си съдържание. Началният климакус / вирга 
субтрипунктис е следван от пес или скандикус. По-често в използва-
ните преписи мелодията се развива от седма степен фа (с изключение 
на някои примери, които извършват хода от шеста степен ми). До края 
на фразата мелодическият ход се разгръща в диапазона седма – пета 
степен. Omnia се изпява с опори на втора, седма или първа степени, с 
варианти във фигурите в зависимост от мелодическата версия в различ-
ните преписи. Очаквано, върху laudabilem е по-широко разгърнатата 
част на първата фраза92, която се “опира“ на втора степен ла и четвърта 
до (в някои преписи – на пета ре). От достигнатата четвърта степен ме-
лодията низходящо се отвежда до основния тон, в определени преписи 
подчертан преди това от подтоничния, от който бива установен в края 
на фразата. Втората фраза е построена силабично в диапазона първа 
– шеста степен (обикновено възходящата отсечка пропуска втора сте-
пен). По-разгърната мелодически е фразата върху meritis – по-често с 
торкулус ре-ми-ре и пес до-ре (във версията на Антифонар от Поаси 
наблюдаваме скандикус си-до-ре, кливис ми-ре и пес до-ре). В третата 
фраза на антифона не се наблюдават значителни варианти при провеж-

89 Вж. http://cantusdatabase.org/source/374058/i-rv-c5 (посетен на 16.02.2015).
90 Имам предвид A-KN 1010. 
91 Вж. Пример 30.
92 Очаквано, поради музикалното „илюстрирането“ на важни думи и пасажи в 
текста, добре познато и в по-късната практика от епохата на маниеризма.
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дането на мелодията. Достигнатият в края на предходната фраза пета 
степен ре насочва мелодическото движение към подтоничния тон фа, 
като преди да каденцира върху него мелодията се “опира“ временно 
на втора степен ла, след което отново се връща на до и ре). Оттам ме-
лодията е отведена до края на фразата със секундов ход и пропусната 
в отсечката втора степен ла, която е достигната с пес сол-ла на втората 
сричка на liberantur. Последната четвърта фраза на антифона се раз-
вива от подтоничен тон фа към четвърта степен до, достигната с пес 
ла-до. Втора степен ла е използвана в края на qui ex toto като опорна, 
откъдето по-често се достига пета степен ре. Следващите мелодически 
фигури, отразяващи най-разгърнатата част от последната фраза, вари-
рат в различните преписи. В по-честия случай се обема низходяща сеп-
тимова отсечка ре-ми с пропусната трета степен си. Прави изключение 
вариантът от DK-Kk 3449, реализиран върху вирга претрипунктис си-
до-ре-ми, кливис ла-сол върху думата corde. Обичайната за останалите 
разглеждани преписи фигура вирга субтрипунктис върху ла-сол-фа-
ми, в посочения ръкопис е построена с тон по-ниско от сол. Във всич-
ки мелодически варианти последната сричка на думата querunt е върху 
опорен подтоничен фа, отвеждащ към основен сол. 

По различен начин протича мелодическото реализиране на ан-
тифона в редакцията от модус IV. Встъпителното възклицание тук се 
поставя низходящо от основния тон на модуса, в случая с кливис ми-
ре, откъдето продължава с торкулус ми-фа-ми. Низходящото движе-
ние отвежда до шеста степен до, от който постепенно мелодията се 
възвръща към тежнението на основния тон на модуса (върху думата 
omnia). Втората част на фразата е по-широко разгърната мелодически 
– laudabilem се изпява със секундово движение от подтоничния тон 
ре до четвърта степен ла. Квинтовата отсечка пропуска основния тон, 
който е подчертан трикратно преди това и върху който мелодическо-
то движение се установява в края на фразата след постепенно низ-
ходящо движение от четвърта степен ла. Основният тон продължава 
да има роля на опорен и за началото на втората фраза на антифона 
(установен върху sanctum с пес ре-ми, ми). В следващата част на фра-
зата гравитетът се измества около четвърта степен ла, достигнат със 
секундово движение и засягайки пета степен си, без това да нарушава 
тежнението към четвърта. Избягването на втора степен фа очевидно 
цели елиминирането на директни тритонусови отсечки с квинтивия 
тон си. Това се компенсира в следващата трета фраза на антифона, 
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която в първата си половина е изградена върху двукратно секундо-
во низходящо движение между четвърта и втора степен (omni clade). 
Краят на фразата (върху liberantur) осъществява възвръщане към ос-
новния тон на модуса ми с фигура пес суббипунктис сол-ла-сол-фа-ми 
и пунктум ми. Тежнението към втора степен фа се засилва чувстви-
телно в първата половина на последната фраза – с шеста степен през 
подтоничния тон ре към фа. Гравитетът към него продължава и при 
мелодизирането на querunt с две последователни фигури пес ре-фа и 
сол-ла. Като чувствителен съседен тон, отстоящ на малка секунда от 
основния, той естествено отвежда към ми в каденцата на антифона. 

От казаното се вижда, че двете мелодически версии нямат допир-
ни точки помежду си и по мое мнение няма основание да се мисли за 
някаква форма на взаимодействие от едната към другата. Въпросът, 
който все още остава, е дали за двете или за някоя от двете е използ-
вана вече съществуваща мелодия и откъде. До момента бяха проучени 
изцяло два извора, застъпващи всяка от мелодическите версии – Ан-
тифонар от Поаси и D Mbs 4305 и в тях не се намира знак за заемка 
на мелодия от друго песнопение. 

Коментарите върху хвалитните антифони, принадлежащи главно 
към репертоара за св. Николай изисква да бъде засегнат и антифонът 
Copiosae caritatis Nicolae, 001927.

Пример 31, антифон Copiosae caritatis Nicolae
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По-горе бе посочено неговото присъствие главно в антифонари 
от западния литургичен регион на латинската църква. Тази принад-
лежност допуска някои изключения – присъствието на антифона в 
два антифонара, които би трябвало да бъдат причислени към източна-
та репертоарна група: D-MZb E и PL-Kklar 5 (RP 13). 

В преобладаващата част от преписите, в които антифонът на-
мира място, той е изграден в модус III. От изворите, индексирани в 
база-данни Cantus, едва три съдържат песнопението с друга модална 
принадлежност: F-Pn lat. 1090 (модус VIII, отбелязан в индексите с 
въпросителен знак), I-PCsa 65 (модус VI) и PL-Kkar 5 (Rkp 13) (модус 
IV). Тук имам възможност да разгледам детайлно мелодическото съ-
държание на два преписа – тези от  F-Pn lat. 1090  и Антифонар от 
Поаси.

 Ще започна с преписа от втория ръкопис. Мелодическата версия 
е в модус III (ми), с невматичен тип строеж и амбитус октава, в шест 
фрази.  

Мелодията в самото начало се насочва към седма степен ре с кли-
вис от основния, след което с квартов скок достига трета степен сол и 
възходящо със скандикус сол-ла-до отвежда към шеста степен на мо-
дуса. Обратното движение, от шеста към първа степен, но с различни 
мелодически фигури, се изпява върху caritatis. Опорността временно 
се измества от основния тон към втора и трета степен: Nicolae се из-
пява върху пунктум фа, пес сол-ла, климакус ла-сол-фа и пунктум сол. 
Разглеждам следващия мелодически ход върху pontifex като край на 
първата фраза, в който се възвръща тежнението към основния тон ми, 
подчертано и чрез подтоничния звук ре с кливис ре-ми. 

Ако приемем, че втората фраза на антифона се изпява върху ду-
мите qui cum deo gloriaris, наблюдаваме изявено тежнение към втора 
и трета степени фа, сол, което се подчертава в началото на фраза-
та чрез двутонови фигури кливис и податус фа-ми, фа-сол. Оттам 
мелодията се установява на трета степен сол като опорен тон чрез 
пес сол-ла, двукратно повторение на сол, отново ход с две двутонови 
фигури пес сол-ла и кливис ла-сол върху deo gloriaris, след което ме-
лодическото движение възвръща посоката си към втората степен на 
модуса. В третата фраза ходът достига възходящо шестата степен до 
чрез пес ла-до, откъдето мелодията се установява в горния тетрахорд 
на модуса около шестата степен. Думите palatio conscende се поста-
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вят върху кливис до-си, пес ла-до, след което с единични тонове се 
подчертава тежнението към шестата степен до. В края на тази фраза 
мелодията „модулира“ към опора сол с низходящ ход до-ла, пес ла-
си, ла, сол върху думата supplicamus. Следващата мелодическа фраза, 
която по мое мнение се простира върху текста ad te suspirantibus, се 
установява върху третата степен сол като временна модална опора. 
Ако приемем, че в тази четвърта фраза мелодията е „модулирала“ до 
сол, лесно може да се проследи както гравитетът около този тон, така 
и движението в посока на неговата пета степен (което за основния 
модус на антифона, ми, се явява седма). 

Първата половина на коментираната фраза е изградена секвентно 
върху четвърта и трета степени ла-си, ла; сол-ла, сол, откъдето със 
секундов ход се достига подтоничния тон ре, който приемаме в слу-
чая за вторична опора във временно установения модус във фразата. 
Последната мелодическа фигура на четвъртата фраза (пунктум фа, 
кливис ми-ре) бива повторена като начало на петата фраза на анти-
фона, но с разменено място на двутоновата фигура: тоновете фа, ми, 
ре са поставени респективно върху кливис и пунктум. Подтоничният 
тон ре се явява като най-нисък в редакцията на песнопението. Оттам 
мелодическото движение се отправя възходящо към четвърта степен 
с квинтов скок върху податус и кливис ла-сол върху exutos. Директно 
достигнатата горна шеста степен до временно задържа върху себе си 
гравитета на мелодията, изразен чрез поредица двутонови фигури, от 
които с низходящ секундов ход се достига втора степен фа в началото 
на последната фраза на антифона. Мелодическият ход тук “циркули-
ра“ в терцовия диапазон фа – ла и достига финалиса ми едва във фи-
налната каденца на антифона (върху думата superos). 

Преписът на песнопението в F-Pn lat. 1090 е отнесен (с въпроси-
телен знак) към модус VIII (плагален сол) в индексите на база-данни 
Cantus. В пример 31 по-горе предлагам „интерпретация“ на антифона 
в модерна петолинейна нотация от аквитански тип писмо от късния XII 
век, с която е записано в съответния ръкопис. Тук е мястото да уговоря, че 
приложената „транскрипция“ цели не буквално предаване на мелодиче-
ското съдържание, което не е постижимо с възможностите на модерното 
нотно записване, а по-скоро отразява цялостния „силует“ на антифона и 
височинните съотношения на тонове и фигури (с уговорката за известна 
условност, поради еднолинейния запис с ключ в ръкописа, което поставя 
известни затруднения в определянето на тоновите височини). 
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Мелодическото решение в тази „редакция“ на песнопението го-
вори за идентично музикално съдържание с анализирания по-горе 
препис. Това е видно на нивото на отделните мелодически фигури и 
последования, и въз основа на общия „силует“ на антифона. Различи-
ята, които могат да се видят лесно от приложението, по същество не 
отразяват различно музикално съдържание. 

В преписа на антифона в Антифонар от Поаси разгледахме „мо-
дулирането“ на мелодията в модус сол (VII и VIII), в хода на четвър-
тата фраза на песнопението, което би дало основание да се мисли в 
насока не на принадлежност, а по-скоро на временно установяване и 
тежнение на мелодията в този модален порядък. Интересно е да се 
отбележи обаче, че в преписа от  F-Pn lat. 1090, който макар и под въ-
прос е асоцииран с модус VIII, не отразява такава ярко заявена „моду-
лация“, а установяването върху плагалния на сол би могло да се мисли 
едва в края на самата фраза, като преди това мелодията е преминала 
през определени „тежнения“ около четвърта степен ла. 

Без да е необходимо да излагам детайлен анализ на разглеждания 
препис, бих искал да изтъкна, че по мое мнение антифонът в  F-Pn lat. 
1090 е не различна версия на песнопението, а напротив, идентична с 
разглежданата в Антифонар от Поаси. Идентичността се изразява 
както в мелодическото структуриране на песнопението, така и в мо-
далната принадлежност на антифона, който по мое мнение следва да 
се разглежда и в двата преписа в модус III (ми). За съжаление към мо-
мента не разполагам с преписи на антифона в останалите, посочени 
по-горе модуси, за да бъде проучено дали там става дума за различна 
мелодическа редакция или не. Засега обаче става видно, че разглежда-
ното дотук музикално съдържание на песнопението съществува поне 
от края на XII век, и до времето на компилиране на антифинара от 
Поаси (първа половина на XIV век) не търпи значителни изменения. 

Сравнителните проучвания на мелодическото съдържание на ан-
тифона с това на други песнопения от този жанр не разкриха сходства 
или идентичност, които да говорят за използване на готов музикален 
текст. Намек за мелодическо сходство можем да видим с хвалитния 
антифон за св. Троица Gloria laudis resonet, 002947, което обаче се 
изразява единствено до мелодическия инципит93. 

93  За сравнение в Антифонар от Поаси, вж. http://www.lib.latrobe.edu.au/MMDB/
MusicDBDB/single.php?FN=M3539&REPNO= (посетен на 16.02.2015).
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Дотук бяха проучени евангелските антифони от репертоара за па-
метта на св. Николай. От значение за изследването на тази служба е 
да се обърне внимание на друг „клон“ на антифонния жанр – инвита-
ториите, с които започва провеждането на утринната служба. Тяхното 
място в певческия репертоар по принцип се счита за особено спрямо 
антифонния жанр: „точно както Venite (псалм 94, бел. моя) се пее на 
тонуси, независими от осемте прости псалмови тонуса, така и анти-
фоните оформят самостоятелен клас. В някои отношения имат пове-
че общо с музиката на големите респонзории, отколкото с другите 
антифони“ [Hiley, 1993, p. 99]. Наблюденията върху структурата на 
службата за св. Николай, изложени по-горе, разкриха, че в състава ѓ се 
пеят главно два инвитатория, според спецификата на източно-запад-
ните „диалектни“ групи в латинското богослужение. Също така стана 
ясно, че тяхното литургично предназначение е конкретно за службата 
за св. Николай (т.е. не се откриват същите инвитатории в състава на 
друга служба).  

Adoremus regem saeculorum, 001017 съставлява репертоара на из-
вори, отразяващи западния литургичен „диалект“, но както и инви-
таторий от антифонарите с източна принадлежност, е компилиран в 
модус IV (ми).

Пример 32, инвитаторий  Adoremus regem saeculorum

 Песнопението се разпростира върху тесен амбитус – квинта ре-ла, 
обособено в три несиметрични фрази: 1. Adoremus regem saeculorum 
2. In quo vivit Nicolaus и 3. Honor sacerdotum. Антифоните от този тип, 
според съществуващи досега изследвания, се компилират само в от-
делни модуси. Приоритетни са модуси II, VII, V и III. Примерите в мо-
дус IV за значително по-редки, за сметка на което обаче имат няколко 
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алтернативни тонуси, според които се обозначават с 4g, 4E и 4d [Apel, 
1958, p. 242 и Hiley, 1993, p. 67]. Тези разграничения се обуславят 
от различия в модалната схема, която следва всеки от структурните 
елементи на песнопението. Принципът при анализ на инвитаториите, 
се базира на три основни елемента, формиращи мелодическите ходо-
ве на песнопението – интонацио (встъпителна мелодическа формула, 
мелодически инципит); тенор (тонът, върху който протича в основна 
степен рецитацията на текста); медианта, извеждаща мелодията към 
каденцата на фразата; терминацио (финален тон). 

Мелодическият строеж на разглеждания тук антифон е невмати-
чен, с преобладаващи съставни дву- и тритонови фигури (единичните 
тонове в случая се срещат само в отделни редки положения на мело-
дията). Със съставни фигури между втора (и трета) и седма степен се 
изпява интонацио върху встъпителната дума adoremus. Във втората 
част на фразата се достига тенорът върху квартов тон ла, който в 
настоящия пример е значително по-кратък от примерите, прилагани 
от авторите, цитирани по-горе. Оттам низходящо мелодията се уста-
новява на основния тон ми, подчертаван във всяка от последните три 
фигури на фразата – кливис ми-ре, скандикус ми-фа-сол, кливис фа-ми. 
Този мелодически ход следва да се разглежда като медианта, която 
отвежда към края на първата фраза. Интонацио на втората фраза носи 
явни сходства с това на първата фраза – низходящо достига подтонич-
ния тон ре с кливис, тук ми-ре вместо разглеждания по-горе фа-ми. 
Сходно е следващото мелодическо движение – скандикус ми-фа-сол. 
Движението по-нататък достига отново четвъртата степен ла, която 
би следвало да носи функция на тенор във фразата. От него низходя-
що с вирга суптрипунктис се достига отново подтоничният тон ре, 
което оформя втората медианта в антифона. Ако първите две фрази 
съдържат сходно интонацио, то третото има различен мелодически 
ход, който се „опира“ върху втора и четвърта степени фа и ла върху 
чрез двутонови кливис и податус. От достигнатата отново четвърта 
степен ла, антифонът каденцира с низходящо движение към основния 
тон ми.  Разглежданата структура и модална схема на песнопението 
напълно съответства на втория от трите алтернативни варианти при 
модус IV, именно 4Е [Apel, 1958, p. 243]. Мелодическото съдържа-
ние и ходове обаче не разкриват идентични построения, за които би 
могло да се твърди, че са заемани от или за други песнопения от този 
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жанр (въз основа на сравнения на мелодиите в Антифонар от Поаси, 
използван за своеобразна основа за сравнителни проучвания на ръко-
писи, асоциирани със западния литургичен регион). 

За разлика от разглеждания дотук инвитаторий от западните ли-
тургични територии, принадлежащ изцяло на паметта на св. Николай, 
Confessorum regem, 001056 (с преобладаващо присъствие в източни 
извори) се среща и в други санкторални празници (вж. по-горе).

Пример 33, инвитаторий Confessorum regem

 Интересно е да се отбележи, че принадлежността му към съста-
ва на други светителски памети е отразена и в антифонари на запад-
ния литургичен диалект, което би могло да ни помогне да проследим 
евентуалното му адаптиране към различни празници, и евентуалната 
му най-ранна поява и функция. Това обаче ще бъде възможно след 
като разгледаме музикалното съдържание на песнопението. 

Антифонът е разгърнат невматично в модус IV (ми) с амбитус 
октава до–до1 (в отделни преписи е малка нона си–до1). Песнопението 
е структурирано в три фрази, чиито мелодически ходове в различ-
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ните преписи са идентични или с минимални варианти. Извън това 
прави впечатление различният мелодически инципит в преписите на 
антифонари A-KN 1011 и A-KN 1013 спрямо останалите разглеждани 
примери. При първите антифонът встъпва с двукратно изпяване на 
пес върху и втора степен и временно установяване на втора фа. По 
сходен начин във варианта на това интонацио мелодическият ход се 
установява временно на втора степен фа след двукратно повторение 
на пес, този път върху подтоничен ре и фа. Повторението на фигурата 
в този случай се предшества обикновено от встъпване върху ниската 
шеста степен до. Във втората половина на първата фраза мелодията 
се движи с опора върху първа и трета степени (върху regem adoremus 
qui). Достигнатата трета степен сол е най-високата мелодическа „точ-
ка“ на фразата, от която движението с климакус низходящо достига 
основния и подтоничния тонове, установяващи се с торкулус ми-фа-
ми и пунктум ми и ре в каденцата (или медианта) на фразата. Втората 
фраза встъпва с различно от първото интонацио: cаelestis се изпява 
върху възходящ ход от основен тон ми, скандикус сол-ла-до и въз-
връщане към четвърта степен ла. Следва мелизматично изпяване на 
regni, което, в наблюдаваните преписи на песнопението е с идентично 
тоново съдържание, но често с различно разпределение на тоновете 
в мелодически фигури. Така например последованието ла-сол-ла-си-
до-си-ла-сол може да бъде изпято в четиритонова група ла-сол-ла-си 
и вирга субтрипунктис (в DK-Kk 3449), с поректус и торкулус (в 
D-Mbs Clm 4305) или с поректус и кливис с пропуснати четвърта и 
пета степен в средата на фигурата (в A-KN 1011). Извън вариантите 
в мелодическите фигури, гравитетът на фразата се обособява отново 
около трета степен сол, от който втората фраза каденцира с низходящ 
ход от двутонови фигури към основния тон (върху думата meritum). 
Началото на третата фраза в разглежданите преписи представя някои 
минимални варианти по отношение на тоновото съдържание на ме-
лодията, които обаче нямат съществено значение по отношение на 
цялостния мелодически „силует“ на фразата, както и на тоналните ѓ 
тежнения. Интонацио на третата фраза „циркулира“ между първа и 
трета степен, откъдето тенорът се установява на втора степен фа. 
Долният опорен тон, до който се достига, варира между долни пета и 
шеста степени, в зависимост от преписа на антифона, след което във 
всеки от примерите отвежда към основния тон ми. Оттам мелодията 
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запазва движението си в рамките на долния тетрахорд на модуса, като 
в терминацио на антифона се подчертава финалиса с подтоничния 
тон ре. Разгледаното мелодическо структуриране и тонални тежнения 
ни дават индикация за инвитаториум от типа 4d, според систематиза-
цията на Апел.  

Инвитаторий със сходен текст намираме и за други светителски 
памети (Вж. по-горе), който обаче най-често преобладава в ръкописи 
от западния литургичен „диалект“. Част от тях са компилирани преди 
или около времето на пренасяне на мощите на св. Николай в Бари, ко-
ето означава, че не биха могли да бъдат директно обвързани с процеса 
на съставяне на репертоара за неговата памет. Освен това става дума 
за песнопения с различна модална принадлежност (инвитаторий за 
св. Николай е в модус IV, докато този, който съдържа почти идентичен 
текст и се пее за различни други памети, е в модус II) и мелодическо 
съдържание94. За търсене на идентична мелодия или отделни мелоди-
чески ходове бе използван антифонар D-Mbs Clm 4305, както заради 
принадлежността му към източната репертоарна група, така и поради 
късната дата на компилирането му, което би означавало и отразяване-
то на по-широк литургичен цикъл от празници, съответно реперто-
ари, а оттам и по-голяма възможност за наличие на песнопения със 
сходно съдържание. Засега, въз основа на проучвания от цитирания 
антифонар, не ми е възможно да посоча инвитаторий, чиято мелодия 
показва категорични сходства с разглежданото в проучването песно-
пение, извън някои стандартни мелодически формули, характерни за 
всеки модус в този жанр. За идентичност на мелодически последова-
ния е още по-трудно да се говори на този етап на проучването.

4. Изводи

Ако службата за св. Николай и репертоарът за нея се формират и 
разпространяват след пренасяне на мощите му в Бари, което най-ло-

94 За сравнение вж. следните примери:
1. Antiphonarium Massiliense, Paris, bibl. nat. lat. 1090, http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b60007359/f548.image (посетен на 16.02.2015).
2. Antiphonarium ad usum Sancti Mauri Fossatensis, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b6000531z/f127.image (посетен на 16.02.2015).
3. Antiphonarium ad usum Sancti Mauri Fossatensis, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b6000531z/f318.image (посетен на 16.02.2015).
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гично възниква като представа от информацията по този въпрос и за 
което свидетелстват изложените дотук наблюдения, разпространени-
ето се извършва главно чрез диастематични стадии на нотация. Това 
се потвърждава и от най-ранните преписи на самия репертоар95. 

По поставения въпрос в началото на изложението дали репер-
тоарът за св. Николай е зает от вече съществуващ, или е новоком-
пилиран, би могло да се обобщи следното:  конкретна част от този 
репертоар се открива единствено за отслужване на паметта на све-
теца. Други песнопения обаче присъстват още в състава на различни 
богослужебни последования (предимно от санкторалния цикъл). Въз 
основа на това се откроява следната картина:

В основната част от певческите групи за богослужебните часове 
се наблюдават ясно очертани източно-западни регионални признаци 
както при подредбата на репертоара, така и при употребата на кон-
кретни песнопения. 

По отношение на литургичната функция на репертоара за памет-
та на св. Николай може да се говори за определени жанрове и отделни 
песнопения, които попадат в голям брой други памети и служби от ан-
тифонара, и такива, които не биха могли да бъдат срещнати другаде, 
освен в разглежданата служба. Песнопенията, които засега бих могъл 
да посоча като „принадлежащи“ към паметта на св. Николай, са: 

а) евангелските антифони  и химните от състава на вечерната 
служба;

б) голямата част от антифоните и инвитаториите за утринната 
служба, които за момента не се откриват извън паметта на св. Нико-
лай;

в) част от състава на големите респонзории, който би могъл да 
принадлежи на разглежданата служба;

г) хвалитните антифони от двете литургични групи, които засега 
могат да бъдат посочени само като част от репертоара за св. Николай. 
Същото се отнася и евангелските антифони за хвалитната служба, с 
изключение на един отделен антифон (O per omnia laudabilem).  

Музикалният анализ бе фокусиран върху антифони, които въз 
основа на структурни и богослужебни белези ни дадоха основания 

95 Вж. например информацията за един от най-ранните антифонари (Е-Тс 44.2), в 
които се намира тази служба: http://cantusdatabase.org/source/374062/e-tc-442 (по-
сетен на 16.02.2015).
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да мислим за тях като конкретно принадлежащи на паметта на св. 
Николай. Музикалното съдържание на разглежданите песнопения по-
твърждава, че евангелските антифони в състава на вечерните и хвали-
тната служба и инвитаториите от утринната служба не се откриват в 
други литургични последования. Това дава допълнителни основания 
да бъдат разглеждани като компилирани за разглежданата служба. 
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ГЛАВА V

ПЕВЧЕСКИ РЕПЕРТОАР В СЛуЖБАТА 
ЗА СВ. ГЕОРГИ 

В ГРЕГОРИАНСКИЯ АНТИФОНАР

Св. Георги се откроява сред християнските светци и мъченици с 
многообразието от легенди, чудеса и дори смърти, които му се при-
писват. Прието е да се смята, че жизненият път на светеца премина-
ва в периода от края на III – началото на IV век. Легендите  отнасят 
мъченическите и духовни подвизи на св. Георги до времето на „пер-
сийския“ цар Дадианус или Дакиан [Gordon, Thompson, Upchurch, 
2004]. За изследователите на историческите сведения относно живота 
на светеца името на такъв цар не е изяснено, а най-близките анало-
гии със сходни царски имена от този период насочват към римските 
императори Диоклециан (285 – 305) и Максиминус Даиа (305 – 313). 
Православното житие говори за произход на св. Георги от земите на 
Палестина през царуването на Диоклециан, в чиито военни редици 
светецът служи96. По същото време епископ Евзебий от Цезарея хро-
никира през 311 – 313 г.  мъченичествата в Палестина от т. нар. „ве-
лико гонение“, но в текстовете му не се споменава мъченик, който да 
отведе до образа на св. Георги [Woods, 2009]. Според изследователя 
Дейвид Уудс липсата на сведения за св. Георги е достатъчен факт да 
се счита, че до годината на съставянето на хрониката през 311 г. и 
редакцията ѓ две години по-късно, няма достатъчно основания да се 
търси култ към личност, която да напомня на светеца [Woods, 2009]. 
От друга страна, най-ранните писмени свидетелства за такъв светец и 

96 Вж. Свети велокомъченик Георги победоносец [св. Димитрий Ростовски, 
1991].
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мъченик датират от края на V и началото на VI век. Изследователите 
изтъкват няколко източника от това време, които дават индикация за 
култ към св. Георги: първият от тях е т. нар. Decretum Gelasianum97 
– декрет, наименован на папа Геласий I (492-494), в който се посочват 
угодните на доктрините на църквата четива, които да влязат в състава 
на Светото писание, и такива, които тя (църквата) счита за неподходя-
щи, обявява за апокрифи и поставя употребата им под забрана. Сред 
последните попада и текст за телесните страдания на св. Георги. Явно 
е, че по това време мъченик с такова име вече е бил канонизиран, 
защото апокрифът попада в списъците на декрета сред текстовете за 
„онези светци, чиито имена са известни на хората, но чиито дела са 
знайни само за Бог“98. Името му попада още в топография на Светите 
земи от неизвестния автор Теодосий, в която се споменава гробница 
на светеца в град Диосполис. Според този източник посоченият град, 
известен още с името Лида (Lydda), е мястото на мъченичеството и 
погребението на светеца. Счита се, че цитираната топография датира 
от времето на царуването на Анастасиус I (491 – 518) [Woods, 2009]. 
Учените посочват още няколко писмени свидетелства за култ към св. 
Георги приблизително по същото време. Сред тях са два надписа, ко-
ито отразяват посвещаване на храмове на светеца: единият в Макси-
мианополис под епископата на Тиберинус, вероятно около 549 г., а 
другият в Цезарея Еита (Caesarea Eitha). 

През посочваното време (краят на V и началото на VI век) Ди-
осполос / Лида се смята за обект на християнски поклонения заради 
вярванията, че там се съхраняват множество различни реликви. Сред 
писменните сведения за това са запазени днес и такива, които говорят 
за поклонничества от западни пилигрими. Сред тях е De locis sanctis, 
вероятно от края на VII век от ирландския агиограф Аддомнан. Тек-
стът е своеобразно „ръководство“ за поклонничество по Светите 
земи, в което е записано посещението на франкския епископ Аркулф 
в Диосполис. Някои изследователи са на мнение, че западни автори 
от това време като  Беде (Bede Venerabilis) и Алдхелм несъмнено са 
познавали текста на Аддомнан, но в своите агиографски текстове не 

97 Декретът е публикуван заедно с превод на английски и френски езици на след-
ната интернет страница: http://www.tertullian.org/decretum_eng.htm (посетен на 
18. 01. 2015).
98 За още информация вж. в The Catholic Encyclopedia [Thurston, 1909].
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споменават за култ към св. Георги [Gordon, Thompson, Upchurch, 
2004]. 

 Почитта към светеца в западната църква се установява около сре-
дата на VIII век, когато папа Захарий (741-752) пренася част от мощи-
те на св. Георги (както се е вярвало) от църквата св. Йоан Латерански 
в църквата св. Георги във Велабро [Gordon, Thompson, Upchurch, 
2004]. От това събитие следва утвърждаването на постоянен празник 
в календара на латинската църква, в който се почита св. Георги, и кой-
то бива отразен в „римските богослужебни книги и техните копия на 
север“ [Gordon, Thompson, Upchurch, 2004]. Смята се също, че по 
време на кръстоносните походи култът към светеца сред западните 
християни претърпява възраждане и разпространение, вследствие на 
което вероятно се дължи дори възприемането на покровителство на 
светеца над страни като Англия.

Въвеждащите бележки дотук имат за цел главно подчертаване-
то на митологичния елемент в изграждането на образа на св. Георги 
и очертаването на някои ранни сведения относно разпространението 
на легендите за него. Подробните исторически проучвания, целящи 
„идентификация“ или най-малкото доближаването на образа на свете-
ца до конкретни исторически събития остава сфера с периферно зна-
чение за настоящето проучване, поради което избягвам натоварването 
на текста с  по-подробна информация от този тип. 

Важна отправна точка в случая е времето на възприемането на 
култа към св. Георги в западната църква и постановяването на праз-
ник за неговата памет в календара ѓ. Тя би ни послужила в търсенето 
на представа относно появата на певчески репертоар, посветен на све-
теца, отразен в грегорианския антифонар. Такъв репертоар се открива 
в двадесет и два антифонара, индексирани в база-данни Cantus. Това 
ми дава основание да предприема проучване на съдържанието, посве-
тено на светеца, в търсене на яснота откога датира изписване на пев-
чески репертоар за него, дали в действителност е компилиран за него, 
или се използват добре познатите заемки на готов репертоар, единна 
ли е цялата западна църква по отношение на честването на паметта 
въз основа на певческия репертоар, доколко литургичните диалекти 
отразяват различия в култа към св. Георги и пр. 

Антифонарите от индексите на база-данни Cantus, които в една 
или друга степен на разгърнатост съдържат певчески репертоар за св. 
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Георги, са следните: подредени са хронологично и според репертоар-
ната група, към която биха могли да се отнесат.

Източна група

D-B Mus. 40047 (~ 1000 г.)

A-Wn 1890 (~ 1100 г.)

D-AAm G 20 (~ 1200 г.)

GB-Ob Can. Lit. 202 

(~ 1200 г.)

A-KN 1018 (XIV век)

TR - Itks 42 (~ 1360 г.)

A-KN 589 (XIV век)

A-Wda C-10 (~ 1400 г.)

A-Wda D-4 (~ 1400 г.)

D-MZb E (~ 1430 г.)

SI-Lna 18 (olim 17) (1491 г.)

AA Impr. 1495 (1495 г.)

D-FUl Aa 55 (XIV или 

XV век)

MA Impr. 1537 (1537 г.)

Западна група

E-Tc 44.1 (~ 1020 г.)

I-Rvat SP B.79 (~ 1100 г.)

 F-Pn lat. 15181 (~ 1300 г.)

Монашески курсус

F-Pn lat. 1085 (~ 960 г.)

F-VAL 114 (~ 1100 г.)

CZ-Pu XIV B 13 (1300 г.)

A-LIs 290 

(XII до XV век)

1. Структура и съдържание на службата

От изложената информация в таблицата по-горе става видно, че 
музикално-литургичен репертоар за паметта на св. Георги се изписва 
преобладаващо в извори, произхождащи от източния литургичен ди-
алект на латинското християнство. Разбираме още, че – според дос-
тъпната информация до момента – репертоар за светеца се появява не 
по-рано от втората половина на X век (в  монашеския антифонар F-Pn 
lat. 1085), но присъствието му е застъпено повече в извори, датиращи 
от XIV и особено от XV век. Според някои автори от същото вре-
ме датира широкото разпространение на култа към светеца в Англия 
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[Ibid.], но доколко този факт би могъл да се обвърже с преписите на 
антифонара от същия период, произхождащи предимно от немское-
зичната част на Европа, засега остава неизяснено. 

Съдържанието и разгърнатостта на службата варира значително в из-
редените извори. В зависимост от ръкописа тя би могла да включва както 
пълно музикално-литургично последование от утринната до вечерната, 
така и репертоар за отделни литургични часове или дори само отделни 
песнопения. Тук ще коментирам мястото и литургичната функция на му-
зикалния репертоар, който се открива в цитираните по-горе извори. 

1.1. Вечерни служби

Репертоар за вечерната служба от богослужението за св. Георги 
присъства в основната част от посочените по-горе извори. В два от 
тях няма такъв репертоар – I-Rvat SP B.79  и  A-Wda C-10. В най-раз-
гърнатия си вид вечерната служба не включва пълното богослужебно 
последование, което по принцип се предвижда в нея (т.е. пет анти-
фона, кратък респонзорий, стих, химн и евангелски антифон). Освен 
евангелския антифон, който е неизменен, когато са включени други 
песнопения, това по-често са кратък антифон и/или кратък респонзо-
рий. Значително по-рядко присъства изписан химн и/или кратък стих. 
Последование от пет вечерни антифона не се среща в нито един от 
цитираните преписи на антифонара. 

Ще започна коментарите си относно различните застъпени жанрове 
в състава на вечерната служба с кратките респонзории. Около седем от 
цитираните извори застъпват този жанр в последованието за св. Георги. 

Песнопението Filiae Jerusalem venite,  006735 е респонзорий, кой-
то влиза в състава и на двете вечерни служби за св. Георги. Освен това 
обаче е възможно да се проследи, че неговата литургическа функция 
е широко разгърната – влиза в последованията на огромен брой праз-
ници от санкторалния богослужебен цикъл както в реда на вечерните 
служби, така и с функцията на утринен респонзорий99. Респонзорият 

99 Тук и по-нататък в проучването на литургичните функции и място на реперто-
ара за св. Георги ще избягвам натоварването на текста с точно посочване на всеки 
отделен празник и извор, в които се открива всяко от разглежданите песнопения. 
Това е ясно и нагледно изложено на електронната страница на база-данни Can-
tus; за подробности относно коментираното песнопение вж. http://cantusdatabase.
org/id/006735 (посетен на 18. 01. 2015). 
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се открива в извори от X век насетне, като най-рано датиращите сред 
тях, индексирани в база-данни Cantus, са два парижки антифонара: F-
Pn lat. 1240 и F-Pn lat. 1085. И в двата ръкописа песнопението е част от 
службата за апостолите Филип и Яков (празникът се чества на 1 май), 
но при втория антифонар изпълнява и функцията на утринен респон-
зорий от репертоара за св. Георги.  Като песнопение за службата на св. 
Георги, респонзорият Filiae Jerusalem venite, 006735  се открива още в 
A-KN 589, A-KN 1018, A-Wda D4, A-Wn 1890, D-FUl. Aa 55, D-MZb E, 
F-Pn lat. 15181, I-Rvat SP. B. 79, TR – Itks 42. Едва в три от тях (A-Wda 
D4, D-MZb E, TR – Itks 42) заема място в състава на вечерната служба. 
Тъй като двата посочени парижки антифонара датират от приблизи-
телно сходно време, по мое мнение е трудно да се констатира за коя от 
двете служби би могло да бъде компилирано песнопението. Засега не 
бих могъл да посоча друга служба, отразена в по-ранен извор, която 
да съдържа коментирания респонзорий. Трудно е да се говори също за 
принадлежност на песнопението към определен литургичен диалект, 
тъй като както от таблицата на изворите по-горе, така и от изредените 
извори, които го съдържат, става ясно, че попада в преписи с разли-
чен произход. Прави впечатление обаче, че макар западните извори, 
в които се открива респонзория с функция за паметта на св. Георги, 
да са само два, те датират от значително по-ранно време от източните 
антифонари, в чийто състав попада песнопението. 

В състава на вечерната служба, изписана в антифонар AA Impr. 
1495 попада респонзорият Beatus vir qui imetuit, 006231, който извън 
това има неизменна функция на утринен респонзорий от последова-
нието на редица светителски памети, както и общи служби за све-
тци100. Песнопението се открива в около 64 различни антифонара, 
индексирани в база-данни Cantus, които произхождат от различни ре-
гиони и диалекти на западното християнство, а така също обхващат 
широк диапазон по времевата скала – в извори от края на IX (в анти-
фонар F-Al 44) до края на XVI век (напр. DK-Kk 3449). Както по-горе 
коментираният респонзорий, така и това песнопение се появява в със-
тав на службата за св. Георги от края на X век нататък, като засега с 
тази функция се открива най-рано в антифонар F-Pn lat. 1085. Преди 
това време респонзорият попада в служба с общото обозначение De 

100 За подробности вж: http://cantusdatabase.org/node/379866 (посетен на 18. 01. 
2015). 
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Sanctis. С това означение се открива в два френски антифонара – F-Al 
44 (края на IX век) и F-Pn. Lat. 1240 (след 935 г.), както и в Сенгален-
ския антифонар на Харткер CH-SGs 391 от края на X век.

За разлика от коментираните дотук респонзории, песнопението 
In servis suis alleluia, 6936 може да се проследи в значително по-тесен 
набор от преписи на антифонара (в индексите на база-данни Cantus 
наброяват около 36), които в голямата си част очевидно се асоциират 
с източния литургичен диалект101. Респонзорият е част от певческия 
репертоар за св. Георги в ограничен брой ръкописи (по-точно A-Wn 
1890, D-B Mus. 40047, A-Wda C 10, TR Itks. 42) и във всеки от тях е с 
функция на responsoria prolixa за утринната служба, докато едва във 
втория от изредените извори се пее и за първата вечерна служба. Пак 
там се открива най-рано в музикално-богослужебно последование за 
св. Георги (антифонарът е датиран от XI век)102. Съдейки по индекси-
раните извори в Cantus, самото песнопение не се среща много по-рано 
изобщо в певческия репертоар, изписан в преписите на антифонара. 
Засега най-ранната поява на респонзория се открива в Сенгаленския 
антифонар на Харткер от края на X век, където отново се изпява в 
служба с общото означение De Sanctis. Освен в това литургично по-
следование могат да се посочат неголям брой светителски памети, 
в чийто състав влиза разглежданият респонзорий (сред тях отново 
трябва да се спомене тази на апостолите Филип и Яков). 

Различна от коментираните дотук е ситуацията с респонзория 
Martyr sancta dei quae, 007135. Открива се в едва около седемнадесет 
извора от източния литургичен диалект103. Във всеки от тях има функ-
ция на вечерен или утринен респонзорий за службата на св. Афра. Пес-
нопението не може да се проследи преди XII век В извор от това време 
е включено и в последованието за паметта на св. Георги (A-Wn 1890). 

Респонзорият De ore prudentis procedit, 006396 има изключител-
но широко литургично място в значителен брой извори от всички ре-
пертоарни групи. Основната му функция е на утринен респонзорий за 
редица служби както от санкторалния цикъл, така и от цикъла на Го-

101 Вж. http://cantusdatabase.org/node/382541 (посетен на 18. 01. 2015). 
102 Информация за антифонара е достъпна на следния интернет адрес: http://
cantusdatabase.org/source/374111/d-b-mus-40047 (посетен на 18. 01. 2015). 
103 http://cantusdatabase.org/node/383349 (посетен на 18. 01. 2015). 
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сподските празници104. Именно в последованието на последния цикъл 
песнопението се открива най-рано – антифонар F-Al 44, датиращ от 
самия край на IX век, съдържа респонзория в репертоара за Възкресе-
ние Христово. Преписи на антифонара, компилирани през следващите 
няколко десетилетия, включват песнопението в същата служба, както 
и в състава на четвърта и пета от постпасхалните седмици. Това се 
наблюдава в антифонарите CH-SGs 391, F–Pn lat. 1085, F–Pn lat. 1240 
(датиращи от Х век). От проучването дотук се установява, че едва от 
края на XI и XII век песнопението се включва в отслужването на оп-
ределени светителски памети. За службата на св. Георги се открива в 
около пет преписа на антифонара (A-KN 1018, A-KN 589, D-FUl Aa 55, 
D-MZbE E, F-VAL 114). Единствено последният от посочените извори 
произхожда от западната литургична репертоарна група. Това е и най-
ранният източник, който съдържа респонзория в службата за св. Ге-
орги. В цикъла на санкторала разглежданият респонзорий влиза още 
в състава на службите за св. Марко Евангелист (25 април), св. Амбро-
зий (4 април), св. Флориан (4 май), св. Виталис и Валерия (28 април), 
Атанасий (2 май) и др. – памети, ситуирани в литургичния календар 
през или около пасхалното време. Общите служби, в които е застъпе-
но песнопението, също са от този период – за светци от пасхалното 
време (De Sanctis Tempo Paschali); обща служба за един / много изпо-
ведници през пасхалното време  (Communio un. / pl. confessor (is) T.P.);  
обща служба за един мъченик от пасхалното време (Communio unius 
Martyrii T.P.). От казаното дотук има достатъчно основания да се смя-
та, че песнопението е заето от различни други служби, в които влиза, 
преди да попадне в репертоара за св. Георги. Ясно се вижда, че е из-
брано от празници, които са в непосредствена близост в календарния 
празничен ред, като най-рано се появява за Великден и дните около 
този най-значим празник за християнството, което може да значи, че 
това е първоначалното предназначение на песнопението.

Justus germinavit sicut lilium,  007060 също се открива в значи-
телен брой служби от цялата литургична година и то – преди всичко 
от санкторалния цикъл105. Най-ранната му поява засега се установява 

104 В темпоралния цикъл пенсопението се пее главно в постпасхалните седмици. 
За това, както и за всички светителски служби, в чиито състав влиза, вж. http://
cantusdatabase.org/id/006396?page=1 (посетен на 18. 01. 2015). 
105 Вж. http://cantusdatabase.org/id/007060 (посетен на 18. 01. 2015). 
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в общата службата за един мъченик и за папа Григорий (в CH-SGs 
390-391 и F. Pn lat. 1085). В репертоара за паметта на св. Георги влиза 
единствено в източния антифонар A-KN 589, датиращ от XIV век.

За провеждането на втората вечерна служба откриваме респон-
зория Gaudete justi in domino, 006766, напълно аналогично на много 
от разгледаните дотук песнопения, срещан в състава на редица свети-
телски празници в непосредствена близост до службата за св. Георги 
според реда на календара106. От края на X век същият респонзорий 
попада в службата за светци от Пасхалното време, изписана в сенга-
ленския антифонар на Харткер. Впоследствие се проследява в редица 
преписи на антифонара от двата литургични диалекта на западната 
църква. Като песнопение от богослужението за паметта на св. Георги 
се изписва единствено в антифонар A-Wn 1890 с функция на утринен 
и вечерен респонзорий.

Антифонният жанр в състава на вечерните служби е застъпен 
с около десет кратки антифона и около петнадесет различни евангел-
ски антифона – Магнификат. 

Domine rex aeterne, 002374 е антифон, който се намира в около 
шест източни антифонара, компилирани в периода XII – XVI век107. 
Заема място в твърде ограничен брой светителски служби, като в 
службата за св. Георги влиза единствено в ръкопис A-Wn 1890. 

Със значително по-широко приложение в голям набор преписи 
на антифонара от различните богослужебни диалекти на западната 
църква е антифонът Filiae Jerusalem venite, 002877. Би могъл да се 
проследи в състава на разнообразни светителски памети, чествани 
през пасхалното време, изписани в извори, датиращи от X век нататък 
(CH-SGs 391, F-Pn lat. 1240, F-Pn lat. 1085). Последният от цитира-
ните извори, компилиран вероятно през втората половина на същото 
столетие, по досегашни сведения най-рано застъпва песнопението в 
службата за св. Георги. С тази литургична функция се открива още 
в антифонари A-KN 589, A-Wda D 40, AA-Impr 1495, D-FUl Aa 55, D-
MZb E, F-Pn lat. 15181, F-TOm 149.   

Антифонът Iste sanctus pro lege, 003435 по подобен на разгледа-
ните по-горе песнопения начин се пее при възпоменаването на памет-
та на светци от пасхалния период. Попада още в състава на общата 

106 http://cantusdatabase.org/id/006766 (посетен на 18. 01. 2015). 
107 Вж. http://cantusdatabase.org/id/002374 (посетен на 18. 01. 2015). 
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служба за мъченик от пасхалното време108. Ръкописите, които го съдър-
жат, според катедралното и монашеското чинопоследование произхож-
дат от източните литургични територии на католическата църква. Ан-
тифонът е включен  в извори от края на Х / началото на XI век (отново 
в антифонар на Харткер) до края на XV век. В певческия репертоар за 
св. Георги попада се открива в пет преписа, датиращи от XIV и XV век 
(A-KN 1018, A-KN 589, AA-Impr 1495, D-FUl Aa 55, TR-Itks 42). 

Tuis laudibus instantem, 206267 е антифон, който се пее единстве-
но в първата вечерна служба за св. Георги. Среща се в два антифонара 
от източния литургичен диалект, D-AAm G 20 и M Impr. 1537, датира-
щи съответно от XIII и XVI век.

Pax vobis ego sum, 004254 е част от музикално-литургичен кор-
пус, отразен в едни от най-ранните нотирани антифонари, познати 
днес109. Като антифон, който се пее в редица седмици и конкретни 
темпорални празници от пасхалния период, се изписва от късния IX 
век (в антифонар F-Al 44) до самия край на XVI век (DK-Kk 3449 8o 
VI). Песнопението в редки случаи се пее в отслужването на свети-
телски памети – това са отново службите за св. Марко Евангелист 
и св. ап. Филип и Яковек. Като антифон за св. Георги се изписва (в 
ненотиран вид) в антифонар TR-Itks 42, произхождащ от източната 
репертоарна група. 

В два антифонара от различни репертоарни групи и векове на 
компилиране се изписва In caelestibus regnis sanctorum, 003211 за 
службата на св. Георги110. Във всеки от тях (D-MZb E, F-Pn lat. 1085) 
има функция на хвалитен антифон, а в първия от двата и с предназна-
чение за vespro secondo. Освен с тази функция, антифонът се среща в 
множество преписи на антифонара от края IX век нататък почти из-
цяло в санкторалния богослужебен цикъл, за отслужване на коменти-
раните по-горе светителски памети по времето на пасхалния период 
(за св. Марко Евангелист, св. ап. Филип и Яков, св. Амброзий и т.н.), 
както за общите служби за светци, един или много мъченици, апосто-
ли немъченици от пасхалното време. В единичен известен ми случай 
песнопението се пее в неделя на Възкресение – антифонар A-Wda D4, 
датиращ от XV век.

108 http://cantusdatabase.org/id/003435 (посетен на 18. 01. 2015). 
109 http://cantusdatabase.org/id/004254 (посетен на 18. 01. 2015). 
110 http://cantusdatabase.org/id/003211 (посетен на 18. 01. 2015). 
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 Justum deduxit dominus, 003540 се изписва в извори от края на X 
– началото на XI век предимно в източни антифонари���. Антифонът 
се пее в реда на втората вечерна и хвалитната служби, както и в със-
тава на първи антифон от малките часове (в ограничен брой извори, 
компилирани през XIV век, като A-KN 1018, A-KN 589, D-FUl Aa 55). 
В останалите извори, в които се открива, се пее отново най-вече в 
санкторалните празници от пасхалния период, коментирани по-горе 
за други песнопения. 

Per merita sancti Georgii Christe nos exaudi, 206954 е песнопение, 
което засега се открива единствено в антифонара CZ-Pu XIV B 13. 
Там е включено в състава на втората вечерна служба за св. Георги���. 
Самият ръкопис е компилиран през ранния XIV век за нуждите на 
бенедиктинския манастир „Св. Георги“ в замъка на Прага113. Пълни-
ят текст на песнопението гласи: Per merita sancti Georgii Christe nos 
exaudi atque ejus precibus nobis succurre miseris alleluia. Същият текст 
се пее за вечерната служба на св. Адалберт в два кармелитски анти-
фонара от Краков –  PL-Kkar 1 (Rkp 12) и PL-Kkar 1 (Rkp 15), които 
обаче датират съответно от 1397 и 1468 г. Според индексацията на 
Cantus, песнопението за св. Георги е в IV, а за св. Адалберт – в III 
модус (т.е. плагален и автентичен на ми), което дава основание да се 
допусне (тъй като засега не ми е възможно да сравня самите мелодии 
de viso), че може би става въпрос и за идентични мелодии. Ясно е 
обаче, че вариантът за св. Георги датира от около век по-рано от този 
за св. Адалберт, което вероятно означава, че антифонът е компилиран 
специално за службата на св. Георги.

 Антифонът Sancti tui domine, 004736 намира широко приложение 
в многобройни извори, прозихождащи от всички репертоарни групи 
от късния X век нататък114. От това време датира и употребата му в 
богослужението за св. Георги (в антифонар F – Pn lat. 1085). Освен 
за тази памет, песнопението се пее в множество памети на светци, 
част от които коментирани по-горе, всяка от тях чествана по време на 
пасхалния период. Към споменатите вече трябва да се добавят още: 
службите за Тибурт и Валериан, празникът на Йоан пред латинската 

��� http://cantusdatabase.org/id/003540 (посетен на 18. 01. 2015). 
��� http://cantusdatabase.org/id/206954 (посетен на 18. 01. 2015). 
113 http://cantusdatabase.org/source/413580/cz-pu-xiv-b-13 (посетен на 18. 01. 
2015). 
114 http://cantusdatabase.org/id/004736 (посетен на 18. 01. 2015). 
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порта (използваната латинска рубрика е Joannis Port. Lat.), св. мъче-
ници Панкратий и неговите сподвижници, св. Адалберт. В богослуже-
нието за св. Георги цитираното песнопение изпълнява функция освен 
на антифон за втората вечерна служба, още и на хвалитен антифон. С 
това предназначение е поместен в F – Pn lat. 1085, A-Wda C10, A-Wda 
D4, D-MZb E, TR-Itks 42. 

Жанрът на евангелските вечерни антифони (Магнификат) е 
застъпен с около петнадесет различни песнопения, изписани в полз-
ваните извори. 

Както е видно от текстовия инципит на песнопението, Athleta 
Christi sancte Georgi succurre nobis, 206023, е антифон специално за 
службата на св. Георги. Засега се открива единствено в антифонар 
TR-Itks42, датиращ от около 1360 г115. Евангелски антифон с иденти-
чен текстов инципит  (Athleta Christi sancte) е включен за службата, 
посветена на обезглавяването на св. Йоан Кръстител (29 август)116, 
изписана отново в само един достъпен засега извор – антифонарът за 
богослужението на флорентинската катедрала I-Far, датиращ от XII 
век. Според индексите на Cantus мелодиите на двата антифона са в 
модус VIII. За съжаление към момента не разполагам с факсимиле на 
ръкописите, но от достъпната информация е логично да се допусне, 
че версията на антифона за св. Георги вероятно е адаптирана въз ос-
нова на съществуващия вече антифон за обезглавяването на св. Йоан. 
Твърде възможно е мелодическото съдържание да е също идентично, 
но проучването му остава засега предстояща задача. 

Текстът на евангелския антифон Filiae Jerusalem venite, 002877 
ясно подсказва широката употреба на песнопението в голям кръг 
светителски служби (Filiae Jerusalem venite et videte martyrem cum 
corona qua coronavit eum dominus in die sollemnitatis et laetitiae alleluia 
alleluia / Синове на Йерусалим, елате и вижте мъченика, коронован 
от своя Господ в деня на тържество и радост, алелуя, превод мой). 
Антифонът вероятно принадлежи на ранен певчески корпус, чиято 
употреба може да се проследи поне от около средата на X век в ог-
ромен брой извори и всички диалектни групи на западната църква с 
обичайното предназначение за множество празници от санкторалния 

115 http://cantusdatabase.org/id/206023 (посетен на 18. 01. 2015). 
116 http://cantusdatabase.org/feast/410263/decoll-jo-bapt (посетен на 18. 01. 2015). 
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цикъл, изпълнявани в пасхалното време117. С функция на евангелски 
антифон за паметта на св. Георги се появява по мои сведения през 
втората половина на X век в антифонар F-Pn. Lat. 1085. Освен в този 
ранен извор, песнопението има същата функция още в A-KN 589, A-
Wda D4, AA Impr. 1495, D-B Mus. 40047, D-FUl Aa55, D-MZb E,  F-Pn. 
Lat. 15181, F-TOm149. Прави впечатление, че в извори от романоезич-
ните територии на западното християнство песнопението се открива 
в ръкописи най-късно до ранния XIV век (в F-Pn. Lat. 15181), докато 
в антифонари от източния диалект се изписва в последованието на св. 
Георги около два века след това време. 

 Digne deo martyr pater, 201241 е евангелски антифон, компили-
ран конкретно за паметта на св. Георги.  Открива се само в един извор 
– антифонарът за френския манастир St. Amand, F-VAL 114, датиращ 
от XII век118.

От същото време датира евангелският антифон Inclyte Christi 
martyr Georgi, 206459. Както може да се съди от текстовия инципит, 
песнопението се пее конкретно при отбелязване на паметта на св. Ге-
орги. Открива се в A-Wn 1890119. 

In deo salutari suo exultent, 206268 е евангелски антифон, който се 
изписва само за вечерната службата на св. Георги в два източни анти-
фонара – D-AAm G20 (XIII век) и MA Impr. 1537 (1537 г.). Въз основа 
на проучването на текста му има основания да се мисли, че това е 
адаптация на антифон от по-рано същестуващо песнопение, а именно 
In deo salutari meo exsultavit spiritus meus, 003220. Последният има не-
изменна функция на вечерен евангелски антифон за т. нар. Feria 3 per 
annum още от края на IX век, т.е. от времето на компилиране на едни 
от най-ранните познати нотирани антифонари (в F-Al 44)120. 

Два антифонара според монашеското чинопоследование – F-Pn. 
Lat. 1085 и A-LIs 290, съдържат в последованията си за св. Георги ве-
черния евангелски антифон Beatus vir qui suffert tentationem quoniam, 

117 http://cantusdatabase.org/id/002877 (посетен на 18. 01. 2015). 
118 http://cantusdatabase.org/id/201241 (посетен на 18. 01. 2015). 
119 http://cantusdatabase.org/id/206459 (посетен на 18. 01. 2015).
120 С това означение са дни от литургичната година, в които няма конкретно чест-
ване, особено по темпоралния цикъл. Вж. Ranking of liturgical days in the Roman 
Rite http://en.wikipedia.org/wiki/Ranking_of_liturgical_days_in_the_Roman_Rite 
(посетен на 18. 01. 2015). 
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001677���. Песнопението намира широко приложение в редица служ-
би от санкторалния цикъл на литургичната година. Изписва се в из-
вори от края на IX век без оглед на литургичния диалект, към който е 
отнасяно. За разлика от други песнопения, разгледани по-горе, насто-
ящият антифон има най-широка употреба не в служби от пасхалното 
време, а в общата служба за мъченик, както и за конкретни мъченици. 
Това обяснява и  употребата му в репертоара за св. Георги. 

Egregius dei martyr Georgius, 201529 е евангелски антифон, ком-
пилиран конкретно за паметта на св. Георги. Открива се в три източни 
антифонара (D-AAm G20, Sl-Lna 18 (olim 17), MA Impr. 1537), датира-
щи съответно от  XIII, късния XV и XVI век���. 

Iste sanctus pro lege, 3435 се изписва в около двадесет и четири 
антифонара от късния Х до края на XVI век. Всички антифонари са 
от източните литургични региони на латинската църква123. Обичайно-
то предназначение на песнопението е както за службата за светци от 
пасхалното време, така и за общата служба за един мъченик. Както 
може да се очаква, службите за конкретен светец са за такива памети, 
които се честват в периода около пасхалните празници. Песнопени-
ето е част от музикалния репертоар за св. Георги в ръкописи A-KN 
1018, A-KN 589, AA impr. 1495, D-FUl 55, TR-Itks 42. В основната част 
от посочените извори, антифонът има функция на хвалитен антифон. 
Като вечерен евангелски антифон се пее единствено в последния от 
цитираните антифонари и това дава основания да бъде включен в на-
стоящето проучване. 

По отношение на териториалния произход, ситуацията при ан-
тифона Qui manet in me, 004478 е твърде сходна с описаната по-горе. 
Песнопението се изписва в около двадесет и пет антифонара, ясно 
насочващи отново към източния репертоарен регион124. Изключение 
от казаното е ръкопис F-Pn. n.a.lat. 1412 – цистерциански антифонар 
от диоцеза на Милано125. Песнопението засега се открива не по-рано 
от XI век и се пее в множество светителски памети от периода на па-
схалното време. В службата за св. Георги то се открива единствено в 

��� http://cantusdatabase.org/id/001677 (посетен на 18. 01. 2015).
��� http://cantusdatabase.org/id/201529 (посетен на 18. 01. 2015). 
123 http://cantusdatabase.org/id/003435 (посетен на 18. 01. 2015). 
124 http://cantusdatabase.org/id/004478 (посетен на 18. 01. 2015). 
125 Вж. http://cantusdatabase.org/source/374101/f-pn-nalat-1412 (посетен на 18. 01. 
2015). 
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D-MZb E, датиращ от първата половина на XV век. Там е с функция на 
вечерен евангелски антифон. Идентичен ненотиран текстов инципит 
с рубрика за респонзорий от хвалитната служба за интересуващия ни 
светец се открива в A-Wn 1890, компилиран през XII век.

Същият ръкопис съдържа в репертоара си за св. Георги вечерен 
евангелски антифон Peccati jugo gravati te, 206472, който на този етап 
на проучването не би могъл да бъде проследен на друго място и с 
различна литургическа функция. Счита се за песнопение, конкретно 
компилирано за службата на разглеждания светец. 

Отново със специална функция на евангелски антифон за служ-
бата на св. Георги е Sancte Georgii pretiose martyr Christi, 206960126. 
Песнопението по досегашна информация се изписва само в ръкопис 
CZ-Pu XIV B 13 от XIII век, компилиран за манастира „Св. Георги“ в 
Прага. 

В извори, датиращи от края на X век нататък, с широко разпрос-
транение е антифонът Iste cognovit justitiam et vidit mirabilia, 003418. 
Песнопението намира място в множество преписи на антифонара от 
всички репертоарни групи127. Обичайната му функция е в общи и ин-
дивидуални служби, които включват и значително надхвърлят тези, 
провеждани през пасхалното време. За отслужването на паметта на 
св. Георги се изписва в ръкописите A-KN 1018, A-KN 589, A-Wda D-4, 
A-Wda С-4, D-FUl Aa 55, приблизително в периода XIII – XIV век. 
Предвид хронологията и цялостното предназначение на песнопение-
то, става видно, че е заето от значително по-рано компилирани служ-
би и е включено в отслужването за св. Георги според богослужението 
на източния латински диалект. 

Монашеският антифонар от XII век F-VAL 114 включва в музи-
кално-литургичното последование за св. Георги вечерен евангелски 
антифон Inclyte martyr ave pietatis, 202516, който засега не би могъл 
да бъде намерен в друг ръкопис и/или служба. 

Justum deduxit dominus, 003542 е сред онези песнопения, които 
вероятно са част от ранен певчески корпус, употребяван многократ-
но в отслужването на редица служби. Разглежданото песнопение не 
е отнесено към конкретен литургичен период (в сравнение с често 
срещаните служби от пасхалния период), а към употребата му в общи 

126 http://cantusdatabase.org/id/206960 (посетен на 18. 01. 2015). 
127 http://cantusdatabase.org/id/003418 (посетен на 18. 01. 2015). 
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и конкретни служби според индексите на база-данни Cantus поне от 
края на Х век нататък128. Като част от репертоара за св. Георги се из-
писва отново в единичен случай по досегашна информация – в източ-
ния антифонар от XIV век D-FUl Aa 55. 

По отношение на употребата в различни светителски празни-
ци ситуацията с антифона Hic est vir qui non est derelictus, 003058 е 
сходна с тази на песнопението, коментирано по-горе. В случая обаче 
наблюдаваме появата му най-рано от самия край на XI век, като раз-
пространението е сред всички репертоарни групи на грегорианския 
репертоар129. От индексираните в Cantus извори единствено F-Pn. Lat. 
15181 включва антифона в службата за св. Георги.  

Вечерните служби за паметта на свети Георги отразяват с отделни 
примери още химните и малките стихове. И двата жанра са предста-
вени само частично. В състава на вечерните служби влизат три хим-
на: Deus tuorum militum, 008294, Martyr dei qui unicum patris sequendo, 
008346, Vita sanctorum deus, 008412. Всеки от тях се пее в широко 
последование от служби, главно в санкторалния богослужебен цикъл. 
Химнът  Deus tuorum militum, 008294 се пее в служби (както общи, 
така и индивидуални), почитащи паметта на светци – мъченици130. 
От индексираните извори в база-данни Cantus се наблюдава поява на 
песнопението в музикално-богослужебния репертоар не по-рано от 
XI век. Песнопението не е обвързано с диалектната принадлежност 
на преписите, в чийто състав се изписва, т.е. може да се проследи в 
редица извори от всички репертоарни групи. В богослужението за св. 
Георги се пее единствено според антифонари D MZb E за вечерната и 
утринната служби и в F-Pn. Lat. 15181. 

Вторият от посочените химни отново има основно предназначе-
ние за светци – мъченици, в общи и индивидуални служби, изписани 
в извори от всички репертоарни групи. Песнопението засега не се от-
крива в извори, датиращи преди втората половина на XI век.  По-горе 
посочените ръкописи, съдържащи предходно разглеждания химн, 
включват в състава на хвалитната служба за св. Георги коментирания 
тук химн. Освен в тези два извора, химнът се пее за почитане на св. 
Георги още според МА Impr. 1537. 

128 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/id/003542 (посетен на 18. 01. 2015). 
129 http://cantusdatabase.org/id/003058 (посетен на 18. 01. 2015). 
130 http://cantusdatabase.org/id/008294 (посетен на 18. 01. 2015). 
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Третият от посочените химни е част главно от богослужението 
през седмицата след Пасха (Octava Paschae)131. Изписва се в литур-
гични последования както от санкторалния цикъл, така и за Господ-
ските празници. Песнопението може да се проследи в извори спо-
ред източния литургичен диалект, датиращи от XII век нататък. За 
паметта на св. Георги е атрибутирано в А-KN 1018, A-KN 589, A-Wda 
D-4 и TR-Itks 42. 

Кратките стихове Gloria et honore coronasti eum domine, 008081 и 
Gavisi sunt discipuli, 008080 се откриват в различни преписи за вечер-
ните служби за св. Георги.  Първият от тях е с главно предназначение 
за общата служба за един мъченик, но освен в нея се изписва в широк 
порядък светителски служби, както и в разнообразни богослужебни 
часове от ежедневния хорариум132. В тази връзка вероятно попада и в 
богослужението за св. Георги в отделни преписи на антифонара (пре-
обладаващо от източната репертоарна група): А-Wda C-4, A-Wn 1890, 
D-FUl Aa 55, D-MZb E, F-Pn lat. 15181, MA Impr. 1537.

Вторият от посочените стихове принадлежи към темпорални и 
санкторални служби от периода на Пасха. Изписва се най-рано в из-
вори от втората половина на Х век като част от репертоара на Възкре-
сение. За паметта на св. Георги се пее единствено според D-FUl Aa 55, 
датиращ от XIV или XV век.

1.2. утринна служба 

Жанрът на антифоните-инвитаториуми за св. Георги е застъпен 
в различните преписи на антифонара с около осем различни песнопе-
ния. Сред осемте инвитатория, предназначени за паметта на св. Геор-
ги, намираме два, които разпяват възгласа алелуя: Alleluia ii, 001022 и  
Alleluia iii, 001023. Употребата и на двата инвитатория е твърде раз-
нообразна за отделните дни и празници. Първият от тях категорично 
се отнася до пасхалния период133. Застъпен е в редица отслужвания 
по темпорала, изпълнявани след Възкресение Христово: Неделя след 
Пасха (Octava Paschae), втора и четвърта неделя след Пасха (Dominica 
2, 4 post Paschae), Намирането на кръста (Inventio crucis). Светител-

131 http://cantusdatabase.org/id/008412 (посетен на 18. 01. 2015). 
132 http://cantusdatabase.org/id/008081 (посетен на 18. 01. 2015). 
133 http://cantusdatabase.org/id/001022 (посетен на 18. 01. 2015). 
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ските служби, които включват песнопението в състава на утринната 
служба, без изключение се провеждат през или около пасхалното вре-
ме – в месеците април, май и първите дни на юни. Инвитаториумът 
се открива в преписи на антифонара, датиращи в от Х до XIV век. В 
състава на службата за св. Георги този инвитаторий се открива само 
в нотирания бревиар за катедралата Notre Dame в Париж, датиращ от 
ранния XIV век134. 

Откриват се сходства между коментирания по-горе инвитаториум 
и Alleluia iii, 001023135. Това се отнася отчасти до литургическата му 
функция и употребата му в диалектните групи на западната църква. 
Изписва се в периода късен IX – XV век, но за разлика от по-горе ко-
ментирания инвитаториум, настоящият има подчертано място в тем-
порални празници през пасхалното време, както и в деня на самото 
Възкресение Христово. В индексите на Cantus се открива изписване 
на инвитатория в служба за св. Георги еднократно – в F-Pn. Lat. 1085, 
датиращ от края на Х век. Тази ранна поява на песнопението в служба 
за св. Георги, предхождайки изписването му за редица други служби, 
значително стеснява възможните празници и източници, откъдето да 
бъде заето (доколкото надеждно в това отношение е хронологическо-
то съпоставяне). За да съм по-конкретен в позоваванията си на индек-
сираните антифонари в база-данни Cantus, мога да посоча само един 
извор, който предшества този, включващ инвитаториума в служба за 
св. Георги – F-Al 44 от края на IX век. Последният извор застъпва 
разглежданото песнопение два пъти в съдържанието си – за неделя на 
Възкресение и за неделя на Петдесетница136. 

Инвитаторий за светителски памети, чествани изцяло през па-
схалния период, е Exsultent in domino sancti, 100127137. Песнопението 
се помества основно в извори от източните диалектни територии на 
западната църква. Проследява се едва в около дванадесет извора, ин-
дексирани в Cantus, като от тях само D-MZb E включва песнопението 
в провеждането на богослужението за св. Георги. 

Песнопение от разглеждания тук жанр, което се пее единстве-
но за службата на св. Георги е Summum regem regum, 100369. По 

134 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/source/374054/f-pn-lat-15181 (по-
сетен на 18. 01. 2015).  
135 http://cantusdatabase.org/id/001023 (посетен на 18. 01. 2015).
136 Вж. http://cantusdatabase.org/id/001023 (посетен на 18. 01. 2015). 
137 http://cantusdatabase.org/id/100127 (посетен на 18. 01. 2015). 
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досегашни сведения се изписва само в един извор –  A-Wn 1890, 
датиращ от XII век138.

С конкретно предназначение за богослужението за св. Георги е 
и инвитаторий Alleluia praeveniamus faciem ejus, 100403, изписан в 
антифонара от XIV век CZ-Pu XIV B13 от манастира „св. Георги“ в 
Прага139. 

Regem regum adoremus dominum, 100368 се пее в утринната служ-
ба за св. Георги според два ръкописа: D-AAm D 20 и MA Impr. 1537, 
датиращи съответно от XIII и XVI век140. Пълният текст на песно-
пението гласи: Regem regum adoremus dominum qui beatum Georgium 
coronavit per martyrium alleluia. Песнопение от същия жанр, със 
сходен текст откриваме за друг светителски празник – Regem regum 
adoremus dominum qui in caelo et in terra primum sancto dono dedit 
Petro jus ligandi. То се изпълнява в служби, посветени на св. ап. Петър 
или св. ап. Петър и Павел. В този случай инвитаторият се открива в 
извори, датиращи поне век по-рано от песнопението за св. Георги. 
Това вероятно може да означава, че версията за последната служба 
за двамата апостоли се адаптира от вече съществуващо песнопение. 
Идентична е модалната принадлежност на двата инвитатория – ком-
пилирани са в модус IV (плагален на ми). 

Докато предходните два инвитатория се изписват в изключител-
но ограничен брой извори (само един антифонар отразява мястото им 
в цялостния музикално-литургичен репертоар), инвитаторий Regem 
martyrum dominum venite adoremus, 001137 намира широко разпрос-
транение в певческото съдържание за редица служби от санкторалния 
цикъл. Най-често бива изписан в състава на общата служба за много 
мъченици или в индивидуални служби на светци (отново най-често 
мъченици)141. В индексите на Cantus песнопението е изписано в със-
тава на богослужнието за св. Георги в староримския антифонар I-Rvat 
SP B.79. 

Alleluia regem martyrum, 001031 се открива предимно в източни 
антифонари с предназначение за светителски служби от пасхалния 

138 http://cantusdatabase.org/id/100369 (посетен на 18. 01. 2015). 
139 http://cantusdatabase.org/id/100403 (посетен на 18. 01. 2015). 
140 http://cantusdatabase.org/id/100368 (посетен на 18. 01. 2015). 
141 Вж. за подробности http://cantusdatabase.org/id/001137?page=1 (посетен на 18. 
01. 2015). 
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период142. Песнопението се открива еднократно в извор от преди XII 
век – D-B Mus. 40047, в последованието за св. Георги. Във всички 
останали известни ми извори се изписва от XII век нататък. За със-
тава на богослужението за св. Георги се пее още в следните извори: 
A-KN 1018, A-KN 589, A-Wn 1890, D-B Mus. 40047, D-FUl Aa 55, TR-
Itks 42. Казаното дава основание да се допусне, че първоначалното 
място на песнопението е за паметта на св. Георги, откъдето се заема 
за редица други светителски служби от по-късно време. Аргументи за 
това следва да се търсят в подробното проучване на мелодиите, което 
предстои като следващ етап на настоящето изследване.  

Малка част от утринните респонзории, които по принцип могат 
да се посочат с предназначение за отслужване на паметта за св. Ге-
орги, се предписват и за провеждането на вечерните служби143. Това 
са: Beatus vir qui imetuit, 006231-а,b,za,zc; De ore prudentis procedit,  
006396-a,b; Filiae Jerusalem venite, 006735-a,zc,zd;  In servis suis 
alleluia, 006936-a;  Martyr sancta dei quae, 007135, Justus germinavit, 
007060; Gaudete justi,006766. Освен тях се открояват общо около три-
десет и пет песнопения за утринната служба за св. Георги, изписани 
в различните преписи на антифонара, които включват в състава си 
разглежданата тук памет. 

Група от девет утринни респонзории за честване на св. Георги в 
едноименния манастир в Прага, изписани според индексите на Cantus 
само в CZ-Pu XIV B 13, имат конкретно предназначение за чества-
не паметта на светеца. Това са: Georgius fuit nomine cujus caelestis, 
603084; Signifer caelestis militiae lauro redimitus, 603085; Vir insignis 
gloriae eo florebat tempore, 603086; Georgius Jesu Christi famulus opes, 
603087; Inclytus testis bajulans crucem agni, 603088; Salve martyr Christi 
qui deum fontem,603089; Alme patrone Georgi qui vere vitis, 603090; 
Compendio mortis sacrae martyr, 603091; Victor victori conregna alme 
Georgi, 603092. Видяхме по-горе в репертоара за вечерните служби, 
че песнопенията, изписани в посочения антифонар, нямат разпрос-
транение в други книги. Такъв е случаят и с цитираните респонзории, 
което ясно подсказва, че в манастира, посветен на св. Георги, веро-
ятно се е изпълнявала специално компилирана служба за светеца-па-

142 http://cantusdatabase.org/id/001031 (посетен на 18. 01. 2015). 
143 Коментари за посочените песнопения вж. в дяла за репертоара за вечерните 
служби. 



149ГЛАВА V • Певчески репертоар в службата за св. Георги в грегорианския...

трон – не е бил „комплектован“ репертоар от вече съществуващи бо-
гослужебни последование. Казаното би се потвърдило от проучването 
на репертоара за останалите литургични часове по дневния хорариум 
за паметта на св. Георги. 

В цялостния списък на големи утринни респонзории, които по-
падат според различни извори в певческия състав за св. Георги, се 
откроява неголям брой песнопения, вероятно специално съставени за 
службата. Тук ще спра вниманието си на тях. 

В антифонар A-Wn 1890 се изписват три песнопения, които засе-
га не биха могли да бъдат проследени в други извори и богослужеб-
ни последования – Egregii martyris Christi,  602919-a; Cultor terrae 
inventium, 602920-a и Invietissimus summi,  602921. 

Песнопенията Tempore illo christianorum, 602846; Sanctus 
Georgius tormentorum, 602847; O per omnia virum laudabilem, 602848 
попадат в реда на утринната служба за св. Георги  само в следните два 
ръкописа от източната репертоарна група: D-AAm G20 (XII век) и MA 
Impr. 1537 (XVI век). 

Интересно е да се обърне внимание на антифонар F-VAL 114 (XII 
век), тъй като той отразява няколко песнопения от службата за св. 
Георги, които не присъстват в други извори със същата литургическа 
функция, но могат да се проследят в малък брой други светителски 
служби, което явно подсказва адаптиране на готов певчески материал. 
Песнопението Pretiosus Christi, 601876 се отбелязва с този иденти-
фикационен номер единствено като част от репертоара за св. Георги 
в посочения ръкопис. С още две подобни номерации (в база-данни 
Cantus) песнопение със същия текст се намира за други светителски 
памети – с номер 601874 би могло да бъде проследено в ръкопис I-
Far от XII век за службата на св. Мина, а в GB-Ob Laud Misc. 284, 
също от XII век, в състава на богослужението за откриването на кръ-
ста (Inventio crucis). Трите цитирани извора датират от едно и също 
столетие. На този етап не би могло да се посочи от кой литургичен 
репертоар конкретно песнопението е заето за останалите служби (или 
става въпрос за едно и също песнопение).  

Коментираният по-горе извор (F-VAL 114) включва в състава си 
утринния респонзорий Miles Christi gloriose, 601423, който в същия 
ръкопис се пее още в службите за папа Каликст I и в общата служба 
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за един изповедник144. Два други преписа на антифонара съдържат 
песнопението в репертоара на служби за св. Едмунд, aбат Егидиус 
(Aegidius) и абат Айхард (Aichardus). От времето на компилиране на 
преписите, които отразяват песнопението за цитираните памети става 
ясно, че вероятно службата за св. Георги е източникът, от който се 
заема песнопението за отслужването на други памети145. 

Около три други утринни респонзории в състава на същия ръко-
пис вероятна са заемки от други богослужебни последования. Песно-
пението Agnosce o Georgii, 006064 би могло да се проследи в извори 
от XI век нататък в службата за св. Винцентий146. Единствено раз-
гледжаният тук ръкопис F-VAL 114 включва същия респонзорий и в 
службата за св. Георги със съответната корекция в текста (O Vincenti 
– O Georgii). Това свидетелства, че песнопението е адаптирано от вече 
съществуващо литургично последование.  

За паметта на св. Винцентий най-често се изписва утринният рес-
понзорий Gloriosi domine testis, 006782,  който единствено в по-горе 
цитирания извор заема място и в службата за св. Георги. Извън това се 
среща предимно в извори на западния литургичен диалект, които за-
стъпват песнопението в още няколко памети на светци-мъченици147.

Сходно текстово съдържание на респонзорий Egregius martyr на-
мираме за две светителски служби, различни от тази за св. Георги – за 
св. мъченик Сикстус и сподвижниците му и за св. мъченик Виктор. 
Трите „версии“ на песнопението са с различна идентификационна 
номерация. Произхождат от извори от XI и XII век148. На този етап 
не бих могъл да посоча категорично доколко службата за св. Георги 
е източник за заемане на това песнопение, особено при липса на дос-
тъпна картина на музикалното съдържание на трите „варианта“ на 
песнопението.  

В репертоара за св. Георги, изписан в разглеждания извор (F-VAL 

144 За повече детайли вж. http://cantusdatabase.org/id/601423 (посетен на 18. 01. 
2015).
145 Другите извори, в които се открива песнопението, са: F-AS 893 (XIV век) и 
GB-Cu Mm.ii.9 (XIII век)
146 http://cantusdatabase.org/id/006064 (посетен на 18. 01. 2015).
147 За повече информация, вж. http://cantusdatabase.org/id/006782 (посетен на 18. 
01. 2015). 
148 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/masterchants?title_op=contain
s&incipit=Egregius+martyr&field_fulltext_value_op=contains&fulltext=&field_
cantusidnumber_value=&genre=R&feast=All (посетен на 18. 01. 2015). 
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114), влизат два утринни респонзория, които засега не се откриват в 
други светителски памети или преписи на антифонара. Сред адапти-
раните песнопения, които този извор включва за паметта на св. Геор-
ги, се съдържат и специално компилирани песнопения. Такива веро-
ятно са респонзориите Miles fortis, 601424 и Intrepidus miles, 601222. 

Ако условно обособим респонзориите с предписание за служба-
та за св. Георги според функцията им в преписите на антифонара (т.е. 
намират ли приложение в други богослужебни последования или не), 
то като най-обемна се откроява онази тяхна част, която намира широко 
приложение в множество различни служби. Около четиринадесет ут-
ринни респонзории, поместени в певческия състав за честване на св. 
Георги, се изписват с предназначение за редица общи и индивидуални 
светителски служби, които се провеждат по време на пасхалния пери-
од. Сред богослужебните последования, в които се съдържат тези рес-
понзории, са и такива на седмични дни след неделя на Възкресение. 

Laetabitur justus, 007064-a се изписва в относително ограничен 
брой извори (антифонарите не надвишават двадесет), отразяващи 
различна литургична принадлежност149. Според достъпната ми за мо-
мента информация, песнопението попада в ранно нотиран певчески 
корпус, датиращ поне от Х век нататък. Именно от втората половина 
на десетото столетие се изписва като песнопение от репертоара за св. 
Георги – в антифонар F-Pn.lat. 1085. Освен в този извор, за честване 
на разглежданата памет се помества още в  F-Pn. lat. 15181; A-Wn 
1890; D-MZb E; F-TOm 149; F-VAL 114. 

In diademate capitis Aaron, 006898-a се изписва както за светител-
ски памети от този период, така и за дни от темпоралния богослуже-
бен цикъл – например за „октава“ на Пасха, втора, трета неделя след 
Пасха и т. н.150. Песнопението може да се проследи изобщо отново в 
извори от Х век нататък, като в репертоара за св. Георги се помества 
късно спрямо тази дата – едва в три извора от XIV и XV век – А-KN 
1018; A-KN 589; D-MZb E. 

Със сходно предназначение е респонзорият Candidi facti sunt 
Nazaraei, 006263-a151. Наблюдава се в извори от различни литургични 

149 http://cantusdatabase.org/id/007064 (посетен на 18. 01. 2015). 
150 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/id/006898 (посетен на 18. 01. 
2015). 
151 http://cantusdatabase.org/id/006263 (посетен на 18. 01. 2015). 
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диалекти, датиращи не по-рано от XI век. Сред репертоара за св. Ге-
орги се открива в D-MZb E. 

Като част от ранно нотиран певчески корпус се открива Lux 
perpetua lucebit sanctis, 007111-b,c, който попада в невмирани извори 
от края на IX век нататък152. Ограничен брой преписи съдържат пес-
нопението в последованието си за паметта на св. Георги – A-Wn 1890; 
D-MZb E; A-KN 1018; A-KN 589, датиращи съответно от XII, XIV и 
ХV век. Ясно се наблюдава, че макар песнопението по принцип да 
се намира в антифонари от различни диалектни групи на западната 
църква, като част от службата за св. Георги е поместено само в източ-
ни преписи на антифонара. 

Ego sum vitis vera et vos palmites, 006635-a се изписва  в ранни 
нотирани извори, сред които са и такива, датиращи от първата поло-
вина на Х век (F-Pn. Lat. 1240), отразяващи различни богослужебни 
диалекти153. От XII век песнопението се открива и като част от пев-
ческия репертоар за св. Георги. Това е видно от антифонари  A-KN 
1018; A-KN 589; A-Wn 1890; D-MZb E; TR-Itks 42; F-VAL 114; I-Rvat 
SP B. 79, датиращи от периода XII – XIV век. Става ясно също, че тази 
употреба не е обвързана с конкретна диалектна принадлежност, тъй 
като респонзорият е поместен в извори както от източната, така и от 
западната репертоарна група. 

Ego sicut vitis fructificavi suavitatem odoris, 006633b се открива 
поне от края на IX век в извори от различни територии на латинско-
то християнство154. Въз основа на достъпната ми в момента инфор-
мация, разглежданият респонзорий се пее като част от репертоара 
за св. Георги единствено според D-MZb E, датиращ от преди средата 
на XV век.  

Песнопението Pretiosa in conspectu domini, 7429-a,za,zc би могло 
да се проследи от Х век нататък, като в певческия състав за св. Георги 
попада в A-KN 1018; A-KN 589; A-Wn 1890; D-B Mus. 40047; F-Pn lat. 
1085; I-Rvat SP B. 79155.

Казаното за Pretiosa in conspectu domini, 7429-a,za,zc се отнася и 
до утринния респонзорий Laetabitur justus, 7064, поместен в службата 

152 http://cantusdatabase.org/id/007111 (посетен на 18. 01. 2015). 
153 Вж. http://cantusdatabase.org/id/006635 (посетен на 18. 01. 2015). 
154 За подробности, вж. http://cantusdatabase.org/id/006633 (посетен на 19. 01. 
2015).  
155 http://cantusdatabase.org/id/007429?page=1 (посетен на 19. 01. 2015). 
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за св. Георги в следните извори: A-Wda 1890; D-MZb E; F-Pn lat. 1085; 
F-Pn lat. 15181; F-TOm 149; F-VAL 114156. От тях се вижда, че песно-
пението се пее за почитането на паметта за св. Георги от времето на 
появата му в нотирани музикално-богослужебни книги (т.е. втората 
половина на Х век) и изписването му с тази функция не е обвързано с 
конкретен литургичен диалект. 

Като част от музикалния репертоар за св. Георги изцяло в ръко-
писи от източната репертоарна група попада песнопението Tristitia 
vestra, 7782. С тази функция се изписва (не по-рано от XI век) в ан-
тифонари  A-KN 1018; A-KN 589; A-Wda C-10; A-Wn 1890; D-B Mus. 
40047; TR-Itks 42, което би трябвало да говори за директната му упо-
треба в службата за св. Георги от по-рано компилирани служби. 

От същото столетие се проследява появата на респонзория Vidi 
civitatem, 7872, което влиза в певческия състав за св. Георги век по-
късно – в ръкописи  A-KN 1018, A-KN 589, I-Rvat SP B. 79157.  

В коментираната група утринни респонзории, които по принцип 
се пеят в светителски служби от пасхалния период и се изписват в 
музикално-богослужебните кодекси, попадат четири песнопения, ко-
ито намират място в отслужването на почитта към св. Георги само в 
репертоара на староримския антифонар I-Rvat SP B. 79. Това са рес-
понзориите  Adoraverunt viventem, 6050; Ecce vicit leo, 6616; Si oblitus, 
7653; Qui vicerit faciam, 7486.

В певческия репертоар на утринната служба за св. Георги в редица 
случаи се изписват кратки стихове, от които Gloria et honore coronasti 
eum domine, 008081 се изпълнява и за вечерните служби, разглеждани 
по-горе, поради което няма да се коментира тук. Освен него обаче в 
различни преписи на антифонара се намират още около шест кратки 
стиха: Posuisti domine, 008170; Justus ut palma,  008117; Ora pro nobis 
beate,  008164; Pretiosa in conspectu domini, 000355; Exsultabunt sancti 
in gloria,  008068; Laetamini in domino, 008120. Сред тях би могъл да 
се посочи само един, който вероятно е съставен специално за паметта 
на св. Георги и е отслужван в конкретна богослужебна практика. Сти-
хът Pretiosa in conspectu, 800355 се изписва за разглежданата памет 
в репертоара на староримския антифонар I-Rvat SP B. 79. Появява се 
още в светителски служби от пасхалното време в извори, датиращи 

156 http://cantusdatabase.org/id/007064 (посетен на 19. 01. 2015). 
157 http://cantusdatabase.org/id/007872 (посетен на 19. 01. 2015). 
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най-рано от век по-късно от цитирания ръкопис158. Останалите крат-
ки стихове принадлежат на редица общи и индивидуални служби за 
светци и мъченици, които се изписват в антифонара от Х век нататък. 
Въз основа на хронологията на преписите, които включват всеки от 
стиховете, става ясно, че в службата за св. Георги се използват от вече 
установени богослужебни последования. 

1.3. хвалитна служба 

Наблюденията върху репертоара за вечерните и утринната служ-
би в богослужебното последование за св. Георги, коментирани по-
горе, се отнасят по сходен начин до структурирането и съдържанието 
на хвалитната служба. И тук певческият репертоар се обособява в ня-
колко „групи“ според произхода и разпространението си. 

Три антифона, които в отделни ръкописи заемат място в хвалит-
ната служба за св. Георги, намират приложение и за вечерните служби 
за същата памет, коментар за които бе изложен по-горе159.

Споменато бе, че манастирът „Св. Георги“ в Прага обособява своя 
служба за светеца-патрон, чийто певчески репертоар по досегашни 
сведения не се помества в извори, които не са свързани с богослу-
жебната практика на самия манастир. Това се отнася и до хвалитния 
репертоар. Следните пет хвалитни антифони съставят разглеждана-
та светителска памет и те вероятно намират приложение само в по-
сочения манастир: Praecinctus dominus fortitudine protexit Georgium, 
206955; Servit Georgius in laetitia, 206962; Quam jucunda decoraque 
laudatio, 206956; Quem laudant cuncta dei, cao 206957; Martyrum viri 
sancti pretiosum, 206949. 

Тук бих искал да обърна внимание на два хвалитни антифона, 
които в най-значителна степен намират приложение за цитирани по-
горе светителски памети, отслужвани по време на пасхалния период. 
Антифоните In velamento clamabunt, 003306 и Sancti et justi, 004729 
се изписват като певчески репертоар за св. Георги двукратно: в ан-
тифонарите F-Pn. Lat. 1085 и D-MZb E. Първият от двата ръкописа в 

158 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/id/800355 (посетен на 19. 01. 
2015). 
159 По-конкретно, антифоните са: In caelestibus regnis, 003211; Sancti tui domine 
florebunt, 004735; Justum deduxit dominus,003540
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действителност е и първият извор, в който засега имам възможност 
да проследя посочените песнопения. На база на тази хронология е ло-
гично да се допусне, че е възможно антифоните да са компилирани за 
служба за св. Георги, откъдето впоследствие са заемани за останалите 
светителски служби, в които могат да се открият. Би могло също да 
се смята, че песнопенията датират от по-ранна дата от достъпната ми 
досега информация, през което време да се пеят с друго литургическо 
предназначение. Към настоящия момент обаче е трудно категорично 
твърдение в ползва на която и да е от двете възможности. 

С по-голяма увереност би могло да се мисли за друга група хва-
литни антифони, компилирана специално за св. Георги: Cum beatus 
miles Christi,  206463; Extensus in eculeo, 206464; Calens igne fidei, 
cao 206465; Magus quidam cum dei, 206466; Laudans dominum testis, 
206467; Martyr domini Georgius cum, 206468. Те се откриват в един-
ствен известен ми засега препис на антифонар, произхождащ веро-
ятно от териториите на източния литургичен диалект – A-Wn 1890 
(според оскъдната информация за извора, публикувана в база-данни 
Cantus, антифонарът вероятно произхожда от териториите на днешна 
южна Германия или Австрия и датира от XII век)160. В съдържанието 
на самия ръкопис посочените антифони не се предписват за служба, 
различна от тази за св. Георги. Предположението, което се оформя от 
тази информация е, че посочените антифони вероятно отразяват му-
зикално-литургичен репертоар с тясно локално значение и употреба, 
който не намира приложение в по-широка група преписи на антифо-
нара, респективно територии на латинското богослужение. 

Отделна група хвалитни антифони се открива в два антифонара, 
произхождащи отново от източната репертоарна група: D-AAm G 20 
и MA Impr. 1537. По-конкретно имам предвид песнопенията Mirabilis 
dominus in excelsis, 206272; Atria ejus in hymnis, 206273; Labia justi 
laudabunt deum in, 206274; Anime justorum benedicite, 206275; Omnis 
spiritus in excelsis, 206276. Към настоящия момент не намирам по-
сочените антифони в репертоар на различен от цитираните извори, 
нито в последованието на друга служба. Това дава основание да се 
смята, че в отделни региони на латинското християнство паметта на 
св. Георги се възпоменава с различен от обичайно срещания певчески 
репертоар, вероятно с локално значение и разпространение. 

160 Вж. http://cantusdatabase.org/source/374136/wn-1890 (посетен на 19. 01. 2015). 
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Като част от певческия репертоар за св. Георги в отделни източни 
антифонари, биха могли да се посочат следните песнопения: Amavit eum, 
001358; Justus autem, 003543; Iste sanctus pro lege, 003435. Извън проуч-
ваната служба тук, антифоните обичайно са част от музикалния реперто-
ар за общи и индивидуални светителски служби от пасхалния период. 
Ръкописите, в които е изписано предназначение за паметта на св. Геор-
ги са A-KN 1018, A-KN 589; D-FUl Aa 55; TR-Itks 42; AA Impr. 1495. 

Хвалитният антифон Si manseritis in me et verba, 004901 има под-
чертано място в службата за св. ап. Филип и Яков161. В отделни слу-
чаи песнопението се пее и в някои други служби – например общи 
светителски служби от пасхалното време или в служби с означение In 
tempore Pashalae и т.н. Като част от певческия репертоар за св. Георги 
се изписва еднократно в антифонар D-MZb E. 

Жанрът на хвалитните евангелски антифони е застъпен с око-
ло осем песнопения, изписани в различни преписи на антифонара. 
И тук част от песнопенията се откриват с предназначение за редица 
(най-често) светителски служби, докато биха могли да бъдат посоче-
ни и такива, чиято единствена функция е за отслужването на паметта 
на св. Георги. 

Сред последните следва да бъдат посочени следните евангелски 
антифони: Martyr domini Georgius, 206468; Recolentes sancti Georgii, 
206958; Civibus en caeli, 200790. Тяхното литургично място е изклю-
чително за службата за св. Георги, като всеки от тях се среща (по до-
сегашна информация) еднократно в съответните преписи на антифо-
нара: A-Wn 1890; CZ-Pu XIV B 13; F-VAL 114. 

Антифонът In domo David, 206277 се открива двукратно в анти-
фонари D-AAm G 20 и MA Impr. 1537, датиращи съответно от XIII и 
XVI век, в певческото последование за св. Георги. Към момента нямам 
възможност да посоча изписването му в други извори и богослужебни 
последования. Tекстовият инципит на песнопението In domo David 
pueri sui erexit domum coram salutis per viscera misericordiae suae оба-
че отвежда към хвалитен евангелски антифон, изписван в едва около 
десетина антифонара, който има означение Feria 3 per annum и датира 
поне от края на IX век (от това време е изписан в F-Al 44162). Текстови-

161 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/id/004901 (посетен на 19. 01. 
2015). 
162 Вж. http://cantusdatabase.org/id/003228 (посетен на 19. 01. 2015). 



157ГЛАВА V • Певчески репертоар в службата за св. Георги в грегорианския...

ят инципит на втората „версия“ на антифона гласи: In domo David pueri 
sui fecit redemptionem dominus plebis suae. Въз основа на хронологията 
на изворите, съдържащи песнопението следва да се предполага, че 
антифонът с предназначение за св. Георги вероятно е „адаптация“ на 
песнопението, пято от ранна дата в темпоралния цикъл. 

Песнопението Alleluia ego sum vitis vera, 001342 обичайно се из-
писва за провеждане на службата за св. ап. Филип и Яков, както и на 
други светци, чествани през пасхалното време. Антифонът би могъл 
да бъде проследен с такава функция от Х век нататък. Столетие по-
късно  се включва в певческия репертоар за св. Георги (в ръкописи 
D-B mus. 40047, датиращ от XI век, и:  F-VAL 114, XII век; I-Rvat SP. 
B. 79, XII век). 

Lux perpetua lucebit sanctis, 003653 влиза в певческия репертоар 
на общи и индивидуални светителски служби от пасхалния период163. 
Преди разпространението на песнопението с тази функция обаче то 
се появява като евангелски хвалитен антифон за службата за св. Геор-
ги в антифонара от късния Х век F Pn. Lat. 1085. Освен там, в състава 
на интересуващата ни тук служба се изписва още в D-MZb E. 

Два евангелски хвалитни антифона от състава на общата служба 
за един мъченик се изписват и в певческия репертоар за св. Георги. 
Песнопенията Iste cognovit, 003418 и Hic vir despiciens, 003069 попа-
дат в състава на последния, съответно в антифонари D-FUl Aa 55 и 
F-Pn. Lat. 15181. 

химничният жанр не е застъпен в хвалитната служба за св. Ге-
орги. Изключение от това е химнът Martyr dei qui unicum, 008346, 
обичайно изписван за общата служба за един мъченик, който за със-
тава на разглежданата тук памет бе коментиран като репертоар от ве-
черната служба, изложен по-горе. 

Два кратки стиха биха могли да бъдат посочени като част от 
певческото съдържание за хвалитната служба за св. Георги – Magna 
est gloria,  008130 и Sancti et justi in domino, 800389.  И двата стиха 
съставляват ранен певчески репероар за общата служба за един мъче-
ник, датиращ от края на Х/XI век От това време датира и поместване-
то на стиховете в певчески репертоар за св. Георги – съответно в F-Pn. 
Lat. 1085 и D-MZb E  и  I-Rvat. SP. B. 79. Трудно е категорично да се 
каже, че песнопенията са компилирани за св. Георги и оттам са заема-

163 За детайли вж. http://cantusdatabase.org/id/003653 (посетен на 19. 01. 2015). 
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ни за други служби. Очевидно е, че в службата за светеца се изписват 
по времето на първите индикации за изписване на такива стихове, но 
това все още не доказва произхода им. 

1.4. Малки часове

Приблизително седем от използваните за проучването извори 
включват музикално последование и за малките часове от дневния 
хорариум. Резюмирано биха могли да се посочат около петнадесет 
антифона, един кратък респонзорий и един кратък стих. Част от пес-
нопенията съставят репертоара и за други богослужебни часове, ко-
ито бяха коментирани по-горе. В състава на вечерните служби вли-
зат: Justum deduxit dominus, 003540; Domine rex aeterne, 002374; Iste 
sanctus pro lege, 003435. Като част от хвалитния репертоар бяха ко-
ментирани антифоните Amavit eum dominus, 001358; Justus autem in 
perpetuum, 003543. Както ще видим, всеки от останалите антифони за 
малките часове от богослужението за св. Георги е специално компи-
лиран за паметта на светеца.

Анифонарът от манастира „Св. Георги“ в Прага CZ-Pu XIV B 13  
включва в състава си следните песнопения: Contemptor vitae mundi 
sancte Georgii, 206931; Jesu bone domine omnium dulcissime, 206945; 
Suffragantibus sancti Georgii meritis, 206966. Очаквано песнопенията 
не се откриват като част от друга служба или съдържание на различен 
препис на антифонара. 

Три антифона, предназначени конкретно за малките часове от 
службата за св. Георги, откриваме в антифонар A-Wn 1890: Sanctus 
vir Georgius martyr, 206469; Qui regnas cum sanctis, 206470; Per beati 
Georgii meritum, 206471. 

В коментарите за другите богослужебни часове, съставящи 
службата за св. Георги, се откроиха два източни антифонара, които в 
редица случаи представят репертоар, специално компилиран за раз-
глежданата тук памет. Като част от този репертоар, изписан в D-AAm 
G 20 и MA Impr. 1537 попадат следните антифони: Deus in nomine tuo, 
206278; In verbum tuum, 206280; Gressus domine justi, 206281. Песно-
пенията, по досегашни сведения, не намират място в други извори. 
Трябва да се спомене обаче, че антифонът за първи час, в първия от 
двата посочени преписа се изписва още с предназначение за общата 
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служба за светци, почитани по време на пасхалния период. В същия 
извор антифонът за шести час носи рубриката per annum. 

Краткият респонзорий Gloria et honore coronasti, 006775-a по 
принцип е част от певческия репертоар за общи и индивидуални 
служби за светци и мъченици и в състава на службата за св. Геор-
ги се изписва в два източни антифонара – A-KN 1018 и А-KN 589164. 
В състава на малките часове за св. Георги неколкократно се изписва 
краткия стих Posuisti domine super caput, 008170, който, поради това, 
че попада и в репертоара за утриннаата служба, разглеждана по-горе, 
тук няма повторно да бъде коментиран.

2. Обобщения

Въз основа на изложената дотук информация са възможни след-
ните обобщения:

Служба за почитане на паметта на св. Георги официално се въ-
вежда в западния литургичен календар около средата на VIII век. Ако 
се позовем на цитата, изложен в началото на настоящата глава, че 
службата трябва да намери място в „римските богослужебни книги 
и техните копия на север“, то вероятно процесът на компилиране и 
разпространение на богослужение за светеца поне хронологически 
съвпада с процесите на „романизация“ на франкските територии. Не-
обходимостта от съставяне на певчески репертоар за „новата“ служ-
ба логически отвежда към това да бъде използван вече съществуващ 
такъв, особено „тематично“ или „времево“ отнесен до паметта на 
светеца – имам предвид наблюдаваните заемки на репертоар от па-
схалния период, общите или индивидуалните светителски служби от 
същия период, както и общите служби за мъченици, отразени в ранни 
певчески кодекси от Х и XI век. Независимо от това доколко ранна-
та поява на нотиран репертоар за св. Георги е обвързана с употреба 
и/или  адаптация на вече съществуващ такъв, видно е, че от времето 
на установяване на богослужение за светеца до кодифицирането на 
певческо съдържание за него остава период от два века. Допустимо е 
(и логично) да си представим, че почитта към светеца през тези два 
века е била отбелязвана с репертоар, подобен на отразения в ранните 

164 За подробности вж. http://cantusdatabase.org/id/006775 (посетен на 19. 01. 
2015). 
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нотирани извори. 
Музикалното съдържание на службата за св. Георги би могло да 

се проследи в преписи на антифонара от втората половина на Х век 
нататък.  Службата се появява в преписи на антифонара от различ-
ни репертоарни групи на западната църква приблизително по едно и 
също време. От таблицата с достъпните извори, съдържащи служба-
та, ясно може да се констатира неравностойно съотношение на пре-
писите според различните богослужебни диалекти, т.е. антифонарите 
от източната група количествено са около два пъти повече от тези 
на западната. Също така сред първите разпространението на служба-
та за св. Георги продължава до втората четвърт на XVI век, т.е. поне 
два века след най-късно датиращите западни преписи. Това очевидно 
отразява различие в значимостта и степента на почит към светеца в 
различните региони на латинското християнство.  

Наблюденията върху съдържанието и структурирането на музи-
калния репертоар за паметта за св. Георги разкрива редица специфики 
върху различните територии на западната църква както по отношение 
на застъпените богослужебни часове за възпоменаване на светеца, 
така и на съставящия ги певчески репертоар. Според литургическа-
та функция, разпространение и хронология на коментирания по-горе 
репертоар, се открояват няколко основни начина на компилиране на 
музикалното съдържание на службата за св. Георги. 

3.1. Първият и очевидно най-широко използван и приложим на-
чин е заемането на съществуващи песнопения от други богослужеб-
ни последования. Предпочитани са следните „източници“, от които 
се заема репертоар: общи и индивидуални служби за светци, чества-
ни по време на пасхалния период (най-често); общи и индивидуал-
ни служби за светци – мъченици (по-рядко); темпорални служби от 
пасхалното време и от самата неделя на Възкресение (само отделни 
случаи).  

3.2. Макар и с не твърде широко приложение, ясно разпознава-
еми са адаптации на съществуващи песнопения за употребата им в 
службата за св. Георги. Засега това би могло да се установи въз основа 
на някои промени в текстовото съдържание на такива песнопения.

3.3. Най-ясната липса на единство по отношение на репертоара 
за почитане на светеца се вижда в онази негова част, която разкри-
ва, че е специално компилирана за службата за св. Георги. Конкретно 
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компилиран репертоар за разглежданата памет засега може да се по-
сочи в отделни преписи на антифонара: CZ – Pn XIV B. 13; A-Wn 1890; 
групата D-AAm G 20 и MA Impr. 1537; частично в F-VAL 114 и  I-Rvat. 
SP. B. 79. На база на досегашния етап на проучване не биха могли да 
бъдат констатирани допирни точки между репертоарите, изписани в 
цитираните извори. Тези различия по мое мнение са израз на това, че 
различните територии и дори по-тесни богослужебни региони отда-
ват различна значимост и почит към светеца (там, където почитта към 
него изобщо е отразена). Включването на служба и съответен музи-
кален репертоар често е въпрос на тясно локално разпространение на 
култа към него.   

4. В редки случаи е възможно да бъдат посочени песнопения, ко-
ито, въз основа на хронологията и литургическите им функции,  с 
голяма доза вероятност са част от певческо съдържание, компилирано 
за службата на светеца, но впоследствие използвани при отслужване-
то на други, най-често светителски служби.
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ГЛАВА VI

ПЕВЧЕСКИ РЕПЕРТОАР ЗА СВ. СВ. КОЗМА
 И ДАМЯН В ГРЕГОРИАНСКИЯ АНТИФОНАР

1. Предварителна информация: кратък обзор на сведенията 
за св. св. Козма и Дамян и утвърждаване на тяхната памет 

в Западното богослужение

Братята Козма и Дамян, почитани като патрони на лечителството, 
са сред онези светци на ранното християнство, чийто образи са обвити 
повече от митове и противоречиви предания, отколкото от исторически 
сведения. Счита се, че животът им протича през III век и според някои 
легенди той завършва мъченически по време на големите християнски 
гонения при управлението на император Диоклециан.  [Meier, 1908]. 

Други легенди обаче се дистанцират от мотива за мъченическата 
смърт на светите братя и от обвързването им с конкретни исторически 
събития. Такива са например някои животоописания на Православна-
та църква [св. Димитрий Ростовски (1), 1991]. 

Общото в разказите за светите братя Козма и Дамян е техният 
произход от Близкия Изток (както в определени текстове, включител-
но и цитираното житие от св. Димитрий Ростовски, се посочва то-
понимът Арабия), както и лечителското им призвание, практикувано 
безкористно в името на християнските добродетели, и донесло им 
прозвището безсребърници и чудотворци. 

Тук ще избегна натоварването на текста с детайли относно чуде-
сата и подвизите на светците, изложени в техните животоописания. 
За нас в случая по-голям интерес представлява формирането и раз-
витието на техния култ в християнския свят и разпространението на 
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този култ по-специално в Западната църква165. 
Ако историческите обстоятелства около св. св. Козма и Дамян 

са обвити главно в легендарни сюжети, също толкова неясна е кар-
тината на формиране на култа към тях. Агиографът Иполит Дели-
йе (Hippolyte  Delehaye), цитиран от Харолд, изтъква, че „култът се 
разпространява много бързо, замъглявайки своя произход, и за него 
съществуват много малко исторически доказателства извън формира-
нето на легендите“ [Harrold, 2007, p. 19]. Харолд очертава „долната 
времева граница“, около която се разпространява почитта към светци-
те поне на Запад, въз основа на иконографските паметници, отнесени 
до св. св. Козма и Дамян. Така в своето въведение авторката говори 
за „някои изображения, които остават от времето на „пристигането“ 
на култа през късната античност“ [Harrold, 2007, p. 15], докато по-
нататък в разработката си конкретизира, че „въз основа на първите 
съществуващи изображения от VI век, става ясно, че иконографски и 
стилистически се свързват със съвременни примери от района на Ме-
дитерания, и изглежда необходимо и основателно тези изображния да 
бъдат причислени към изображенията в Рим и Равена“, и обобщава, 
че „най-ранните свидетелства за култ към св. св. Козма и Дамян на 
Запад са от ранния VI век“ [Harrold, 2007, p. 20, 33]. 

Става ясно всъщност, че през шестото столетие култът към св. св. 
Козма и Дамян вече е широко разпространен в обширни територии 
на християнския свят по това време – в Месопотамия, Галия, Египет, 
Гърция и Италия [Harrold, 2007, p. 26]. Изглежда, че това се осъщест-
вява за период от приблизително един век. Харолд отбелязва, че в 
известния Сирийски мартирологий, съставен както се счита през 411 
г. отсъстват имената на двамата светци. От друга страна, в сведения 
на Теодорет, епископ на Кирос в северна Сирия, датиращи 23 години 
по-късно (т.е. 434 г.), се говори за осветяване на светилище, посветено 
на св. св. Козма и Дамян. Това, както и редица данни за освещавания 
на храмове, посветени на братята през този период, дава основание 
на  авторката да предполага, че през ранния V век светците са добре 
познати, и че по всяка вероятност късният IV век е времето, до което 

165 Обзорното разглеждане на формирането и разпространението на култа към 
светците ще се ръководи от систематизираната информация по този въпрос от 
Джилиан Харолд в нейната дисертация, посветена на иконографията на светците 
[Harrold, 2007]. 
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би могло да се отведе установяването на култ към тях в земите на Из-
точното християнство (откъдето тръгва и разпространението му на За-
пад). Тук ще си позволя да цитирам само част от посочените от Харолд 
свидетелства за разпространение на култа: през средата на V век хро-
никата от Едеса споменава епископ Нониус, който изгражда болница в 
Едеса и в нея освещава мартирион, посветен на светите братя166; при-
близително по същото време в Константинопол се изграждат поне две 
църкви, посветени на светците; наред с храмовете, посветени на св. св. 
Козма и Дамян, Харолд посочва две мозайки с изображенията на све-
тците – в архиепископската капела в Равена и в параклис към църквата 
Санта Мария Маджоре в Рим [Harrold, 2007, p. 28]. Интересно е също 
да се цитира св. св. Грегорий от Тур, който твърди, че отнася със себе 
си реликвите на св. св. Козма и Дамян167. Последните две свидетелства, 
които говорят за почитта към светците в Западна Европа, се отнасят 
съответно към края на V и VI век  [Harrold, 2007, p. 29]. 

***
Съществуват известни различия по отношение на присъствието 

на св. св. Козма и Дамян в богослужението на Изток и на Запад. В 
началото на настоящия материал се спомена бегло за това във връзка 
със събития, които присъстват в една част от легендите (съответно 
житията) за светците, а в друга част дори не се намеква за подобни 
събития. Сложната ситуация с различните разкази за светите братя 
намира израз във факта, че във Византия през IX и Х век се почитат 
три двойки светци с имената Козма и Дамян [Harrold, 2007, p. 37]. 
Представите за трите групи светци, наречени Козма и Дамян изглеж-
да са резултат именно от различията и явните противоречия между 
съществуващите жития168. Поради това в Православната църква се 

166 Хрониката от Едеса, преведена на английски език [The Chronicle of Edessa].
167 Точният цитат гласи: „In cellula sancti Martini ecclesia ipsi contigua, sanctorum 
Cosmae et Damiani martyrumreliquias posui“ и принадлежи на известната хроника 
на Грегорий “Historia Francorum“ [Gregory оf Tours].
168 За пример днешният Православен календар включва паметта за св. св. Коз-
ма и Дамян на 1 юли и 1 ноември, като разграничението между двете двойки 
е ясно посочено: първата двойка са братята, според разказите, родени в Рим, 
докато втората произхожда от Мала Азия и тяхна майка е Теодотия. Вж: Свв. 
безсребърници Козма и Дамян в Рим, http://www.pravoslavieto.com/life/07.01_svv_
Kozma_Damyan.htm и Свв. безсребърници Козма и Дамян Асийски, http://www.
pravoslavieto.com/life/11.01_svv_Kozma_Damyan.htm (посетени на 14.10.2013). 
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установяват три различни дати за светите братя: 1 юли, 17 октомври 
и 1 ноември. Отделно от тези дни, църквите на Сирия и Александрия 
въвеждат други дати за светците, подробно коментирани от Харолд 
[Harrold, Ibid.]. Авторка цитира Синаксар на Константинополската 
църква, в който ясно е поставено разграничението между трите двой-
ки светци: „трябва да се разбере, че има три групи мъченици, наре-
чени Козма и Дамян – тези от Арабия, обезглавени от Диоклециян; 
тези от Рим, убити от Карин, и синовете на Теодотия, които починали 
в мир“ [Harrold, Ibid.]. Тук отново ще се разгранича от подробно за-
дълбочаване в различните разкази, но ще спомена няколко основни 
източника, според които вероятно се формира представата за трите 
групи светци-лечители: Vita Asiatica, Passio Romana, Passio Arabica. 
Тези извори са коментирани детайлно от Харолд в светлината на раз-
казите за св. св. Козма и Дамян [Harrold, 2007, p. 40 – 51]. Показател-
но в случая е обобщението на Делийе: „В края на краищата различ-
ните агиографски истории стават несъвместими (една с друга, б.м. 
– Я. Г.), ситуация, която формира вярата, че има няколко групи светци 
Козма и Дамян“ [Harrold, 2007, p. 37]. 

Що се отнася до мястото на светите братя в ранната западната 
християнска книжнина, най-ранният известен днес римски календар 
– календарът на Филокалий (354 г.), който съдържа като част XII спи-
сък с датите на почитаните в Рим мъченици, не включва имената св. св. 
Козма и Дамян169. Те са включени обаче в известния Йеронимов марти-
рологий170, от V или VI век, на 27 септември (датата, която се запазва в 
Западната църква до днес). Харолд предполага, че почитта към светите 
братя се установява в римския календар в периода между съставянето 
на хрониката на Филокалий и Йеронимовия марторологий, т.е. между 
средата на IV и V или VI век, и споделя мнението, че вероятно тази дата 
е във връзка с освещаването на църква, посветена на светците в рим-
ския форум, от папа Феликс IV  [Harrold, 2007, p. 52 – 53]. 

Пак там авторката насочва към някои допълнителни свидетел-
ства за присъствието на св. св. Козма и Дамян в църковния живот на 
Рим през тези ранни векове: включването на светците в Канона на 

169 Електронно издание на хрониката, преведена на английски език [Filocalus]. 
170 По-нататък в изложението си Харолд съобщава за различни версии на Йеро-
нимовия мартирологий, без да уточнява повече в кои от тях попадат текстове за 
св. св. Козма и Дамян. 
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римската меса през VI век, и използването на църквата „св. св. Козма 
и Дамян“ в Рим от папа Грегорий Великий за среща на небезисвест-
ната letania septiformis,171 по време на епидемията в града [Harrold, 
2007, p. 54]. 

От интерес за честването на св. св. Козма и Дамян в римското бо-
гослужение е поместването на текстове за светите братя в два особе-
но значими литургични източника – геласианския172 и грегорианския 
сакраментари. Геласианският сакраментар съдържа следния текст за 
св. св. Козма и Дамян173:

„Magnificet te domine sanctorum tuorum Cosme et Damiani beata 
solemnitas, qua et illis gloriam sempiternam, et opem nobis ineffabili  
prouidentia contulisti. Per dominum nostrum.

 Super oblata. In tuorum domine pre…iosa...morte iustorum, sacrificium 
illud offerimus, de quo martyrum sumpsit omne principium. Per. 

Post communionem. Sit nobis domine sacramenti tui certa / saiuacio, 
que cum beatorum martyrum tuorum [S. 303] Cosm. et Damiani meritis 
impioramus. Per dominum nostrum.“ [The Gelasian Sacramentary, 
1884, p. 190]. 

Следва съдържанието за светите братя в т.нар. грегориански 
сакраментар:

„Frusta quaesumus omnipotens deus. ut qui sanctorum tuorum 
cosm et damiani natalicia colimus . a cunctis malis imminentibus. eorum 
intercessionibus liberemur. per.

Super oblata Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit oratio. 
qu et munera nostra conciliet. et tuam nobis indulgentiam semper obtineat. 
per dominum

 Ad coniplendum. Protegat domine quaesumus populum tuum. et 
participatio c lestis indulta conuiuii. et deprecatio collata sanctorum. per 
dominum.“ [Wilson, 1915, p. 195]. 

Интересно е да се отбележи, че освен цитираните по-горе тек-
стове за светците с рубрика Natale SS. Cosma et Damiani, и поместе-

171 За допълнителни сведения вж. напр. Litany в The Catholic Encyclopedia 
[Mershman, 1910].
172 Преписът на геласианския сакраментар от VIII-IX век, съхраняван в манастира 
Сен-Гален, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 350, е достъпен онлайн на ад-
рес: http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/csg/0350 (посетен на 17.09.2013). 
173 Цитираните текстове са по печатните „транскрипции“ на преписи на двата сакра-
ментара и се прилагат съобразно изложения там правопис, абревиатури и т.н.
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ни за 27 септември, денят за тяхната памет, за братята се посвещават 
кратки четива в напълно различен период от богослужебната година 
(изписани отново в двете цитирани по-горе версии на сакраментара). 
Денят е Feria V след Die Dominica ad S. Laurentium foris murum, не-
делята, която е две седмици след Първа неделя на Великия пост (т.е. 
трета неделя на поста)174. 

Текстът в геласианския сакраментар гласи:
„Da quaesumus domine rex aeterno cunctorum, ut sacro nos purificatos 

ieiunio, smceris mentibus ad tua sancta uentura facias peruenire. Per 
dominum nostrum Jesum Christum. Deus, qui peccantium animas non uis 
perire, sed culpas, contme^ quam meremur iram, et quam precamur super 
nos effunde clementiam, ut de merore gaudium tu misericordiQ consequi 
mereamur. Per dominum nostrum Jesum Christum.

Super oblata. Deus de cuius grдtig rore descendit, ut ad / mysteria 
tua purgatis sensibus accedamus, pr sta [S. 115J] quaesumus, ut in eorum 
traditione solemniter honoranda competens tibi deferamus obsequium. Per 
dominum.

Post communionem. Sacramenti tui domine ueneranda perceptio et 
mystico nos mundet eü‘ectu et perpetua uirtute defendat. Per. 

Super populum. Concede quaesumus omnipotens deus, ut qui protectionis 
tuQ gratiam querimus, liberati a malis omnibus secura tibi mente seruiamus. 
Per dominum.“ [The Gelasian Sacramentary, 1884, p. 55 – 56]. 

Грегорианският сакраментар за същия ден съдържа следните 
текстове175:

„Magnificet te domine sanctorum tuorum cosme et damiani beata 
solemnitas.quia et illis gloriam sempiternam.et opem nobis ineffabili 
prouidenti contulisti. per dominum.

Super oblata. In tuorum domine pretiosa morte iustorum. sacrificium 
illud offerimus .de quo martyrium sumpsit omne principium. per.

Ad complendum.  Sit nobis domine sacramenti tui certa saluatio. 
quae cum beatorum tuorum cosm... et damiani meritis imploratur. 
perdominum.

174 Дотук не открих коментар относно това възпоменание на светците в ползвани-
те изследователски материали. 
175 В добавка на посочения текст цитираното издание на сакраментара прила-
га инципити (очевидно) на песнопения, както следва: Ant. Salus populi ego sum. 
Resp. Oculi omnium. 0ff. Si ambulauero. Com. Tu mandasti. Към тях ще насочим 
вниманието си по-нататък в хода на проучването. 
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Super populum. Subiectum tibi populum quaesumus domine 
propitiatio caelestis amplificet . et tuis semper faciat seruire mandatis. per 
dominum.“ [Wilson, 1915, p. 37]. 

От съпоставка на цитираните текстове става ясно, че този за 
Natale SS Cosma et Damiani в геласианския сакраментар е идентичен 
с текста за Feria V от грегорианския сакраментар. Фактът, че препис 
на последния е изпратен на Карл Велики от Рим (т. нар. сакраментар 
Адрианум) [Sacramentary, 2001].176, за да бъде предприето „романи-
зирането“ на християните по франкските земи, дава основание да се 
допусне евентуално взаимодействие между цитираните текстове и 
по-късно появилия се нотиран певчески репертоар за светите братя в 
грегорианския антифонар.  

Преди да пристъпя към разглеждане на самия певчески репертоар 
обаче, бих искал да се позова още веднъж на цитираното изследване 
на Харолд и да насоча вниманието към някои агиографски извори, ко-
ито съхраняват и поддържат култа към св. св. Козма и Дамян в хода на 
дълги векове на Запад. Към посочените по-горе жития (Vita Asiatica, 
Passio Romana, Passio Arabica) би могло да се спомене разказът за два-
мата братя от Беде Достопочтени (Bede Venerabilis), в който се описва 
мъченически подвиг на светците и се споменава, че телата им почиват 
в близост до Егея. Св. св. Алдхелм († 790), св. св. Адо (ок. 800 – 875) и 
Усвард († ок. 875) също пишат жития на св. св. Козма и Дамян, които по 
един или друг начин си взаимодействат [Harrold, 2007, p. 64]. 

Друг важен латински агиографски източник, датиращ няколко 
века по-късно (от късния XIII век), съдържа житие на двамата светци 
– Златната легенда (Legenda Aurea) на Яков Воражински177. Златна-
та легенда е известна със своята популярност в латинското христи-
янство. Поради това житието на св. св. Козма и Дамян, включено в 
нея, според Харолд има широко разпространение през XIV и XV век 
[Harrold, 2007, p. 65]178. 

176 Вж. още: Liturgy and liturgical books в New Grove Dictionary of Music and Musi-
cians [Dyer, 2001].
177 Английският превод на Златната легенда (и по-конкретно в случая житието 
на св. св. Козма и Дамян) от Уилиям Какстън (William Caxton) от 1483 г. е дос-
тъпен онлайн на адрес: http://www.aug.edu/augusta/iconography/goldenLegend/
cosmasDamian.htm (посетен на 31.10.2013). 
178 Цялостен превод на Златната легенда на английски език – The Golden Legend 
[de Voragine, 2012].



169ГЛАВА VI • Певчески репертоар за св. св. Козма и Дамян в грегорианския...

Всяко от посочените жития в една или друг степен е отделен и 
самостоятелен разказ за светците. В редица детайли те се отличават 
едно от друго. Съществена част от разказите за светите братя, допир-
ните точки и отликите в историите за тях, са коментирани с достатъч-
на подробност от Харолд в цитираното изследване. Тук ще избегна 
натоварване на изложението с позоваване на нейните наблюдения, ко-
ито са лесно достъпни според приложената библиография. Отделно 
от това е от значение да бъде споменато, че списъкът с цитираните 
агиографски извори би могъл да бъде значително разширен, като към 
него могат да се добавят достатъчен брой текстове, повлияни или дори 
отблизо следващи един или друг „по-значим“ или разпространен из-
точник. Такъв тип наблюдения обаче биха отклонили настоящата раз-
работки към периферни зони за нейния фокус, затова ще се задоволя 
с изложения по-горе кратък коментар за някои от считаните за базови 
животоописания. Обзорът обаче е необходим, за да посочи високата 
значимост, която църквите на Изток и Запад отдават на светите братя 
още през ранните векове на Средновековието. Това до голяма степен 
е видно от мястото на техните жития в богослужебната книжнина. От 
източници като накратко разгледаните геласиански и грегориански 
сакраментари логично може да се допусне възприемането на тяхна-
та почит сред франкските християни (в случай, че култът към св. св. 
Козма и Дамян не е бил възприет и по-рано по франкските земи), и 
съответно поместването на певчески репертоар за тях в ранните етапи 
на съставяне на грегорианския певчески корпус.  
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2. Песнопения за службата на св. св. Козма и Дамян 
в грегорианския антифонар

2.1. Данни относно присъстващия певчески репертоар 
за св. св. Козма и Дамян в преписите на антифонара и изворите, 

в които е изписан

Фундаменталният проект за изследване на репертоара от грего-
рианския антифонар – база данни Cantus179 съдържа 37 ръкописа към 
настоящия момент, които в различна степен отразяват службата за св. 
св. Козма и Дамян. Към тези източници мога да добавя два допъл-
нителни извора с репертоар за светите братя – унгарският ръкопис 
Codex Albensis [Falvy, Z., Medzey, L., 1963] и австрийският печатен 
антифонар Pataviense180. Приложената по-долу таблица е базирана на 
наличната информация в Cantus с допълнение от цитираните по-горе 
два антифонара. Таблицата посочва сигнатурата на антифонарите, 
които съдържат поне едно песнопение за светците, приблизителните 
време и територия на произход, чинопоследование (курсус) и брой 
песнопения (в последната графа не се отчита дали песнопенията са 
само с текст, или са нотирани). 

179 Вж. http://cantusdatabase.org/ 
180 Antiphonale Pataviense [Schlager, 1985].

Ръкопис

А-Gu 30
A-KN 1012
A-Lls 290
A-SI XI
A-Wda D4
A-Wn 1890
CH-E 611
CH – SGs 388
CH – SGs 391
CZ Pu XIII C4

Период 

XIV век
XII век
XII –XIV век
XIV век 
ок. 1400 г.
ок. 1100 г. 
~ XIV век 
Х - XI век 
X век 
XIV век 

Произход

Австрия
Австрия
Австрия
St. Florian
Aвстрия ?
Австрия
Швейцария
Швейцария
Швейцария
Чехия

Чинопосле-
дование
монашескo
катедралнo
монашескo
катедралнo
монашескo
?
?
монашескo
?
монашескo

Брой пес-
нопения

3
�
6
�
�
6
�
�
�
�
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D-AAm G 20
D-Bmus 40047
D-KA Aug. LX
D-KNd 215
D-Sl HB.I.55
DK-Kk 3449 8o XI
F-AS 893
F-CA 38
F-Pn lat. 15182
GB-AB 20541 E

GB-Ob Laud Misc. 284
GB-WO F.160
I-AO 6
I-BV 20
I-FAR
I-Fl Conv. sopp. 560
I-Pcsa 65
I-Rv C5
I-Rvat SP B.79
I-VCd LXII
I-VCd LXIV
I-VCd XXXVII
MA Impr. 1537
NL-Uu 406
NL-ZVa 6
PL-KIk 1
TR-Itks 42
Antiphonale Pataviense
Codex Albensis

XI век
XII век
?
XII-XIII век
1580 г.
XIV век
~ 1230 г. 
XIV век 
XIV век 
XII век 

XIII век
XIII век
XII век 
XII век 
XII век
XII век  
XI век 
XII век 
-
-
-
-
1537 г.
XII – XV век
XV век 
ок. 1397 г. 
XIV век 
(1519  г.)
XII век

Аахен (Германия)
Кведлинбург
 Германия
Кьолн
Вайнгартен
Аугсбург 
Ара (Франция)
Камбри (Франция)
Париж (Франция)
Уелс (Англия)

Вюрцбург 
Уорчестър (Англия)
Аоста (Италия)
Беневенто (Италия)
Флоренция 
Валомброза 
Пиаченца (Италия)
Рим 
Рим
-
-
-
Мюнстер
Утрехт (Холандия)
Холандия
Полша
Унгария
Виена (Австрия)
Унгария

?
монашескo
катедралнo
?
монашескo
катедралнo?
монашескo
катедралнo 
катедралнo
Сарумски 
ритуал
?
монашескo
катедралнo
немонашеско
катедрално
монашеско
катедрално
монашеско
катедрално
-
-
-
?
катедрално
катедрално?
катедрално ?
катедрално 
катедрално
катедрално

7
3
�
�
�
4
�
3
��

�
�
��
�
�
8
7
�
��
3
8
�
�
9
�
�
6
�
3?
2 
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От таблицата става ясно, че в по-значителна част от преписите 
на антифонара, които включват репертоар за св. св. Козма и Дамян, 
той (репертоарът) е отразен едва с няколко отделни песнопения. По-
точно от 37 извора в Cantus, едва 12 съдържат над пет песнопения за 
светците. Видно е също, че над 2/3 от посочените извори произхож-
дат от централна Европа, най-вече от немскоезичните територии на 
континента (около 23 от наблюдаваните антифонари). С произход от 
романоезичните части на Европа (днешна Италия и Франция) могат 
да бъдат посочени едва десет извора, докато само два английски ръ-
кописа съдържат песнопения за св. св. Козма и Дамян. Доколкото е 
изяснено чинопоследованието, което следват основната част от цити-
раните извори, трудно може да се обобщи дали мястото на светците в 
антифонара преобладава в катедралния или монашеския курсус. 

В приложената по-долу Таблица се посочват песнопенията, които 
се пеят за паметта на св. св. Козма и Дамян, според достъпната ми 
към момента информация. Според зададените параметри на самата 
таблица би могло да се проследи каква част от тези песнопения имат 
„оригинално“ предназначение за службата за св. св. Козма и Дамян, 
каква част от тях се заемат от други богослужебни последования, в 
кои извори, респ. региони на Западното християнство се компилира 
развит певчески репертоар за светите братя. 

Жанр

Ant. Evg.  

Ant. Evg. 

Ant. 

Resp.

Resp. 

Инципит

Cosmas 
et Damianus, 
Anthimus, Leontius
Euprepius 

Haec est vera 
fraternitas

Astiterunt justi 
ante dominum

Propter 
testamentum 
domini

Haec est vera 
fraternitas

Cantus 
номер

001938

003003

001505

007440

006804

Основнa лит. 
функция

св. св. Козма 
и Дамян 
в ок. 28 извора

Comm. Plur. 
Mart. / ок. 87 
лит. позиции

Comm. Plur. 
Mart., Joannis, 
Pauli / ок. 9 
лит. позиции

Comm. Plur. 
Mart. / ок. 104 
лит. позиции

Comm. Plur. 
Mart. / ок. 140 
лит. позиции

Предназнчение за 
службата на св. св. 
Козма и Дамян

A-Gu 30, A-Wn 1890, 
A-LIs 290

A-Gu 30

A-Lls 290, А-Wn 1890

A-Lls 290, А-Wn 1890
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Resp.

Resp.

Resp. 

Resp. 

Ant. Evg. 

Laud. Vesp. 
Ant.

Laud. Vesp. 
Ant.

Ant.

Laud. Vesp. 
Ant.

Мat. Laud. 
Vesp. Ant.

Ant. 

Ant. 

Resp. 

Ant.  

006891

004132

003003

002927

200509

001939

004182

005000

004730

001213

200979

004847

006013

001998

Comm. Plur. 
Mart. / 107 
лит. позиции

Comm. Plur.
Mart. / ок. 79 
позиции

Joannis, Pauli / 
Comm. Plur. Mart. / 
ок. 87 лит. позиции

Comm. Plur. Mart. / 
ок. 203 лит. позиции

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

De Sanctis TP. / 
120 лит. позиции

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян / 
св. св. Андрей (GB-AB 
20541 E, GB-Cu Mm.ii.9)

Comm. Plur. Mart. / 
ок. 17 лит. позиции

Comm. Plur. Mart. / 
ок. 194 лит. места

Comm. Plur. Mart. / 
150 лит. позиции

Comm. Plur. Mart. / 
27 лит. позиции

A-Lls 290, 
А-Wn 1890

A-Lls 290, 
А-Wn 1890

A-Gu 30, 
A-Lls 290, 
А-Wn 1890

F-CA 38, F-AS 
893, MA Impr. 1537

D-AAm G 20, 
GB-WO F.160, I-Rv 
C.5, MA Impr. 1537, 
PL-KIk 1

D-AAm G 20, I-Far,
I-Fl Conv. sopp. 560,
I-PCsa 65, MA Impr. 
1537, PL-KIk 1, 
Codex Albensis

D-AAm G 20, I-Far, 
I-Fl Conv. sopp. 560, 
MA Impr. 1537, 
PL-KIk 1

D-AAm G 20

D-AAm G 20, I-Far, 
I-Fl Conv. sopp. 560, 
MA Impr. 1537, 
PL-KIk 1

D-AAm G 20, I-Far, 
I-Fl Conv. sopp. 560, 
I-Rv C.5, MA Impr. 
1537

D-B Mus. 40047

D-B Mus. 40047

D-B Mus. 40047

DK-Kk 3449 8o XI

In circuitu tuo 
domine lumen

Omnes sancti 
quanta passi sunt

Haec est vera 
fraternitas

Gaudent in caelis 
animae sanctorum

Beati martyres 
Christi Cosma

Cosmas et Damianus 
quasi ex

Orantes autem 
sancti manebant

Spiritus et animae
justorum hymnum

Sancti martyres dum 
torquerentur dixerunt

Accedentes carnifices 
gladio amputaverunt

Cum audieritis proelia

Secus decursus 
aquarum plantavit

Absterget deus 
omnem lacrimam

Cum essent in 
tormentis martyres
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Ant. 

Resp.

Resp.

Resp.

Ant.

Ant.

Ant. 

Ant.

Ant.

Resp.

Ant.

Ant.

Ant.

Ant.

Ant.

Ant. 

Ant. 

Resp.

Ant.

002907

007262

909999

601539

203043

202204

200987

201530

205181

006705

200247

203045

200537

006624

001939

004738

001516

600424

004809

Comm. Plur. Mart. / 
130 лит. позиции

Omnium Sanctorum / 
37 лит. позиции

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

Comm. plur. Mart. / 
126 лит. позиции 

св. св. Козма и Дамян

Comm. plur. Mart. / 
св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

Nat. Innocentium

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

св. св. Козма и Дамян

Comm. plur. Mart.

F-AS 893, F-Pn lat. 
15182

F-CA 38

GB-WO F.160

GB-WO F.160

GB-WO F.160 / 
I-Rv C.5

GB-WO F.160 / 
I-Rv C.5

GB-WO F.160 / 
I-Rv C.5

GB-WO F.160

GB-WO F.160 / 
I-Rv C.5

GB-WO F.160

GB-WO F.160 / 
I-Rv C.5

GB-WO F.160

GB-WO F.160

I-BV 20

D-AAm G 20, I-Far, 
I-Fl Conv. sopp. 560, 
I-PCsa 65, MA 
Impr. 1537, PL-KIk 1

I-Far, I-Fl Conv. sopp. 
560, MA Impr. 1537

I-Far, I-Fl Conv. sopp. 
560, MA Impr. 1537, 
PL-KIk 1

I-Rvat SP B.79

NL-Uu 406

Fulgebunt justi et 
tamquam scintillae

O constantia 
martyrum laudabilis

Sancti tui domine

O beati martyres 
qui vicerunt

Martyres Christi 
ad praesidem

Hoc audito furore 
praeses

Cum autem 
ducerentur sancti

Egressi de 
ergastulo sancti

Videns praeses 
beatorum

Exsultent justi in 
conspectus

Ambulabant
martyres Christi

Martyres dei,

Beatorum martyrum 
veneranda

Effuderunt 
sanguinem 
sanctorum

Cosmas et Damianus 
quasi ex uno ore

Sancti vero Cosmas 
et Damianus dixerunt

Audiens haec praeses

Cosmas et Damianus 
Anthimus

Sanguis sanctorum 
martyrum
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От изложената информация са възможни няколко обобщения:
Част от репертоара, който по принцип се пее за почитта към св. св. 

Козма и Дамян, се открива с предназнaчение само за тяхната служба 
(в определени извори). По-точно, за момента могат да бъдат посочени 
около десет песнопения от антифонния жанр и седем респонзории, 
изписани само за паметта на светите братя. Това дава основание да се 
предполага, че този репертоар би могло да е специално компилиран 
за службата.

Сходен по обем репертоар, който според конкретни източници се 
изписва за службата за св. св. Козма и Дамян, има основно литургич-
но място в общата служба за много мъченици (Commune Plurimum 
Martyrum), откъдето вероятно попада и в отслужването на някои ин-
дивидуални светителски памети (като тази за разглежданите светци). 
Нещо повече, изложената информация разкрива, че онзи репертоар, 
който не е компилиран конкретно за паметта на светите братя, в ос-
новната си част е именно от общата служба за много мъченици. 

Видно е, че част от репертоара, който дава основание да бъде 
мислен като специално компилиран, се среща в отделни преписи на 
антифонара. В тази посока се откроява антифонарът от Уорчестър, 
GB-WO F.160, в чието съдържание попадат три респонзории и осем 
антифона, от които пет антифона се откриват и в препис I-Rv C.5 от 
Рим, докато останалите песнопения от Уорчестър засега не могат да 
бъдат открити изписани на друго място. 

Става ясно също, че съществуват няколко примера, които в еди-
нични случаи попадат сред репертоара за св. св. Козма и Дамян, но 
имат основно литургично предназначение, различно от общата служба 
за много мъченици. По-конкретно, това са антифонът за празника на 
светите младенци (Natale Innocentium) Effuderunt sanguinem sanctorum, 
006624, и антифонът Spiritus et animae justorum hymnum, 005000, от 
службата за светци от пасхалния период (De Sanctis Tempore Paschale). 

2.2. Наблюдения върху певческия репертоар 
за св. св. Козма и Дамян в антифонар от уорчестър, GB-WO F.160

Според изложената дотук информация относно певческия репер-
тоар за служба за светите братя Козма и Дамян, антифонарът на Уор-
честърската катедрала GB-WO F.160, датиращ от първата половина на 
XIII век, привлича изследователското внимание по няколко причини. 
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От приложените по-горе таблици може да се проследи, че по прин-
цип е трудно да се говори за широко разгърнат певчески репертоар в 
състава на службата за светите братя. По-често паметта е засвидетел-
ствана в преписите на антифонара с отделни песнопения. В това от-
ношение антифoнарът от Уорчестър се откроява със своя значително 
по-разгърнат музикален репертоар за службата на светите братя. Към 
това трябва да се добави, че съдържащите се в този антифонар пес-
нопения, според направените проучвания върху изворов материал и 
база-данни Cantus, частично се откриват само в още един ръкопис –  I-
Rv C.5, вероятно компилиран в Рим през късния XI или началото на XII 
век. Останалата част от песнопенията в антифонара от Уорчестър, по 
досегашни сведения не се откриват в други извори. Не без значение по 
отношение на възможността да бъде проучено конкретното мелодиче-
ско съдържание на песнопенията за св. св. Козма и Дамян в антифонара 
от Уорчестър е и фактът, че ръкописът попада в серията от факсимиле-
та на грегориански ръкописи „Музикална палеография“ (Palйographie 
musicale) [Antiphonaire Monastique, XIII Siecle, 1922]. 

Предстоящото наблюдение върху мелодическия състав на служ-
бата ще бъде фокусирано върху изписаните антифони за светите бра-
тя. Макар че ръкописът съдържа и три респонзории за тяхната служ-
ба, в нотиран вид се открива само един. От друга страна, антифоните 
за службата имат потенциала да допринесат с повече информация от-
носно хронологията и съставянето на репертоара за тази служба, спо-
ред налична изследователска информация по въпроса, както и според 
предварително направените проучвания на мелодиите (които тепърва 
ще бъдат коментирани в настоящето изложение). 

Преди това обаче бих искал да обърна внимание на публикацията 
върху компилирането, хронологията и предаването на конкретен кор-
пус от грегориански антифони от Едвард Новацки (Edward Nowacki), 
която в редица отношения ще даде отправна точка на разсъжденията 
относно наблюдавания репертоар [Nowacki, 1986, p.  243-275]. 

Статията излага базова информация относно проблема за хроно-
логията на антифонния жанр, поради което ще си позволя да цитирам 
от нея по-обширни пасажи. Авторът въвежда три основни историче-
ски периода по отношение на съставянето на антифонния певчески 
корпус. Относно първия период той съобщава:

„Повечето авторитети се съгласяват, че най-старият пласт на Бо-
жествената служба произлиза от фериалния псалтир. Службата, която 
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се пее по време на дните без конкретен празник, се основава на ежесе-
дмичното преминаване през всичките 150 псалма. Антифоните за тези 
служби са взети изключително от псалмите, които те (антифоните, б.м.) 
съпровождат. Състоят се от кратки извадки (от псалма, б.м.), главно от 
половин ред, върху три до седем думи. Геварт (Gevaert) отнася произ-
хода на тези антифони между 440 и 540 г., докато Липхард (Lipphardt) 
допуска, че е възможно да датират от времето на понтификата на Да-
масий (366 – 384). Не е вероятно обаче те да са толкова ранни, колко-
то горните автори твърдят. Внимателен прочит на данните, които Хуке 
излага в своята работа върху историята на антифонната псалмодия, го-
вори за това, че преходът от небиблейските антифони, пяти извън бого-
служението, към антифони като част от официално възприети тексто-
ве за литургията, е постепенен процес, който едва започва през V век. 
[…] Според Липхард пластът на Божествената служба, следващ този 
на фериалния псалтир, съдържа конкретни формуларии за най-ранни-
те темпорален и санкторален цикли. Антифоните от тези формуларии, 
подобно на коментираните от фериалния псалтир, са взети изключи-
телно от псалмите, които съпровождат. Те са обаче по-дълги, съдържа-
щи в някои случаи цели псалмови изречения или разнообразни фрази 
в „центонирана“ (кавички мои) комбинация. Антифони от този вид се 
намират в староримските формуларии за Рождество Христово, Богояв-
ление, Sexagesima, Quinquagesima, първите четири недели на Великия 
пост, последните три дни от великата седмица, Възнесение, св. св. Пе-
тър и Павел, общите служби за един и няколко мъченици, оригиналния 
формуларий за св. св. Лаврентий.“ [Nowacki, 1986, p. 249].  

По-нататък авторът цитира времевия порядък на произход на вто-
рия тип антифони, отново по Липхард, отнeсени към времето на пон-
тификатите на Лъв Велики (440 – 461), Геласий (492 – 496) и Симахус 
(498 – 514). Това твърдение Новацки не възприема като достоверно и 
съобщава, че коментираният втори тип антифони намират сведения в 
монашеската регула на св. Бенедикт от втората четвърт на VI век и че 
един такъв антифон се споменава в четвъртия диалог на папа Грегорий 
Велики (590 – 604). Подчертавайки несигурността при възможност за 
категoрично отнасяне на антифоните до конкретен исторически пери-
од, авторът изказва мнението, че псалмовите „проприум“ антифони ве-
роятно не са познати преди края на VI век [Nowacki, 1986, p. 251]. 

Третият хронологически период, който Новацки цитира по Липхард 
и Геварт, обхваща библейските антифони, различни от псалмите. Според 
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цитираните източници тези антифони попадат в две подкатегории:
първата съдържа пълно антифонно последование за Адвентния 

период, както и за петте хвалитни псалми за Пета неделя на Великия 
пост (Dominica de Passione), Палмова неделя (Цветница) и седмични-
те дни от Страстната седмица. Текстовете на тези антифони принад-
лежат основно на книгите на старозаветните пророци;

втората група включва евангелските антифони (т.е. антифоните, 
които съпровождат евангелските песни (кантики) за целия Великопос-
тен период. Текстовете им се заемат от евангелските четения за деня. 

Новацки посочва, че докато формирането на първата подкатегория 
антифони би могла да се отнесе до втората половина на VI век, заради 
появата по това време на Адвентия период в Западната църква, то ситу-
ацията с втората подкатегория е значително по-неясна. Отново по Лип-
хард и Геварт този репертоарен дял се мисли като принципно по-късен 
от първите два периода на псалмовите антифони и Липхард допуска, че 
евентуално папа от ранга на Грегорий Велики би бил в състояние да въ-
веде непсалмови антифони в консервативното римско богослужение. 

В трета подкатегория се класифицират библейските непсалмо-
ви антифони за св. Йоан Евангелист, празникът на младенците-мъ-
ченици, избити от Ирод, св. Йоан Кръстител, св. ап. Петър и Павел и 
възпоменание на св. ап. Павел, отразено в Геласианския сакраментар. 
Антифоните от тази подкатегория се отнасят евентуално към самото 
начало на VII век [Nowacki, 1986, p. 252]. 

От по-специално значение за настоящото проучване е четвъртият 
хронологичен период на компилиране на антифонния жанр. Новацки 
посочва, позовавайки се на Геварт, че антифоните, компилирани въз 
основа на жития и деяния на мъченици и светци, са най-късно уста-
новената част от певческия жанр. Особено необходимо е да се цитира 
и коментарът на автора, че литургичните текстовете, за които се при-
знава да са силно обвързани с легендите за светците, често датират 
от няколко века след установяването на самия култ. Изследователят 
предполага, че корпусът от агиографски антифони в Рим едва ли би 
могъл да датира от преди VII век [Nowacki, 1986, p. 252]. Високо ин-
формативни и убедителни са следващите данни, които авторът въвли-
ча в полза на тезата за късния произход на корпуса от агиографски 
антифони. Той се позовава на свидетелствата на три каролингски ав-
торитета – известният Амалар от Мец и неговият пролог De ordine 
antiphopnarii (вероятно съставен през около 844 г.) и на Агобард от 
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Лион и неговият сподвижник дякон Флорус. Новацки прилага твър-
дението на Амалар, че той (Амалар) въвежда в своя преработен анти-
фонар проприум-антифони за светци, отсъстващи от по-ранната рим-
ска традиция, възприета от франките преди времето на самия Амалар. 
Въз основа на това цитираният изследовател предлага хипотезата, че 
приблизителният период на въвеждане на агиографските формуларии 
в Рим би могло да се отнася до първата адаптация на римските богослу-
жебни книги от франките (ок. 760 г.) и Амаларовата преработена вер-
сия от около 830 г., базирана на римския антифонар от понтификата на 
Адриан I (772 – 795). В полза на това твърдение авторът прилага и сви-
детелства на споменатите двама съвременници на Амалар – Агобард 
и Флорус. Те явно се противопоставят на употребата на небиблейски 
текстове в богослужението, като ги определят като съвременни инова-
ции. Въз основа на това Новацки заключава, че антифоните върху агио-
графски източници навлизат в римското богослужение приблизително 
по същото време, когато франките въвеждат по своите земи по-ранна 
форма на римския ритуал, докато самите агиографски формуларии по 
всяка вероятност се възприемат на север от Алпите през IX век, посред-
ством  ролята на самия Амалар [Nowacki, 1986, p. 253]. 

От особен интерес за по-нататъшното разглеждане на певческия 
репертоар за св. св. Козма и Дамян е класификацията на Новацки на 
самите агиографски антифони (по-точно текстовете на антифоните) в 
три подгрупи. Авторът успява да обособи три хронологични периода: 
в първия попада онзи певчески дял от антифонния репертоар, чийто 
terminus ante quem non е понтификата на Грегорий Велики. Към вто-
рия хронологичен период Новацки причислява репертоар с възмож-
но отнасяне на произход към VIII – IX век, докато в третия попада 
онзи дял от агиографски антифони, датиращи не по-рано от Х век 
[Nowacki, 1986, p. 254]. Ще пропусна натоварването на настоящия 
текст с детайли относно репертоара за всички светителски празници, 
които цитираният автор класифицира. От значение е да се отбележи, 
че в редица примери от тази класификация се наблюдава разстояние 
няколко века между първите свидетелства за установяване на култ 
към съответния светец и формулариите, които отразяват репертоар за 
неговата памет. Цитираният автор съобщава, че всички празници, чи-
ито формуларии попадат във втория хронологичен период (за подроб-
ности –  [Nowacki, 1986, p. 255]), са отразени в Каролингския тонарий 
от Мец. Самият тонарий се счита за книгата, която в най-пълна степен 
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отразява репертоара за Божествената служба при възприемането му (на 
репертоара) от франките от Рим, което следователно свидетелства за 
самия вид на Божествената служба в светия град по това време. Ко-
ментирайки третия хронологичен период (X – XI век), Новацки отделя 
кратко внимание на проприум-антифоните за св. св. Козма и Дамян. 
Той информира (поставяйки дата на поява на култа през V век, което 
по-горе бе проследено и от други източници), че антифоните за тези 
светци не попадат в състава на тонария от Мец и че в дванадесетте 
антифонари на Corpus Antiphonalium Officii пет предават само възпо-
менание на паметта (което стана видно и от изложената от мен по-горе 
информация). Едва в три антифонара се съдържа пълно хвалитно по-
следование, а именно – в ръкописи от Монца (XI век), Верона (XI век) 
и Сан Лупо ди Беневенто (XII век) [Nowacki, 1986, p. 257]. Казаното за 
тези три италиански антифонара отново насочва вниманието ни към 
вече споменатия ръкопис I-Rv C.5 и съдържащия се там репертоар за 
св. св. Козма и Дамян. Аналогиите между тези четири италиански пре-
писи са по отношение на времето на произход (XI и ранен XII век), как-
то и на това, че за св. св. Козма и Дамян се помества преимуществено 
хвалитен репертоар. Казаното е в сила и за ръкопис I-Rv C.5, което е 
видно от публикувания индекс на репертоара в база-данни Cantus181. 

В настоящия етап на проучването достъпен за музикални изслед-
вания остава Уорчестърският антифонар GB-WO F.160, който до този 
момент е единственият ми познат препис, съдържащ идентичен пев-
чески репертоар с I-Rv C.5 (на базата на текстовите инципити на пес-
нопенията). Останалите три споменати италиански ръкописа до този 
момент остават също недостъпни за сравнителни проучвания. 

***
Информацията в база-данни Cantus посочва двадесет и две пес-

нопения за възпоменанието на паметта на св. св. Козма и Дамян, из-
писани в уорчестърския антифонар GB-WO F.160. Техният реален 
брой всъщност е два пъти по-малък поради това, че литургичното по-
следование за светците застъпва в пълен вид само хвалитната служ-
ба от всички канонични часове. Не присъства репертоар за първата 
вечерна служба, с изключение на ненотиран респонзорий Sancti tui 

181 Вж. http://cantusdatabase.org/analyse?source=374058&feast=410217 (посетен на 
25.03.2014).
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domine, 909999 и антифон – Магнификат Beati martyres Christi Cosma, 
200509. Утринната служба е представена единствено от антифон  
Cosmas et Damianus Leontius, 001938 и респонзорий O beati martyres 
qui vicerunt, 601539. Антифоните за провеждане на малките часове 
и втората вечерна служба са тези от състава най-вече от хвалитна-
та служба. Оказва се, че съдържанието за св. св. Козма и Дамян в 
разлеждания уорчестърски препис включва в пълен вид единствено 
репертоара за хвалитната служба, както се съобщава и за споменатите 
по-горе четири „италиански“ антифонара. 

Приложената по-долу таблица би онагледила по-ясно казаното182. 

V-R. Sancti   tui domine *, 909999
V-A-M Beati Martyres Christi, 200509   
M-A Cosmas et Damianus Leontius, 001938
M-R O beati martyres, 601539
L-A1 Martyres Christi ad praesidem, 203043
L-A2 Hoc audito furore praeses, 202204
L-A3 Cum autem ducerentur sancti, 200987
L-A4 Egressi de ergastulo sancti, 201530
L-A5 Videns praeses beatorum, 205181
L-R Exsultent justu*, 006705
L-A-B Ambulabant martyres Christi, 200247
P A Martyres Christi*, 203043
T-A Beati maryres*, 200509
S-A Cum autem*, 200987
N-A Videns praeses, 205181
V2-A1 Martyres*, 203043
V2-A2 Hoc audito*,  202204
V2-A Cum autem*, 200987
V2-A Videns praeses*, 205181
V2-R Sancti tui domine, 909999
V2-A-M Beatorum martyrum veneranda, 200537

182 Знакът * и тук ще означава ненотирано песнопение, отбелязано в извора само 
с текстов инципит. Латинските букви означават както следва: V – Vespro (вечерна 
служба), M – Matutinum (Утринна), L – Laudes (хвалитна), P – Primа [hora] (първи 
час), T – Terzia (трети), S – Sexta (шести), N – Nona (девети), V2 – Vespro Secundo 
(втората вечерна служба), A – антифон, R – респонзорий, А-М – антифон-Магни-
фикат, A-B – антифон-Бенедиктус. 
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Като начало бих искал да насоча изследователското внимание 
върху антифона  Cosmas et Damianus Leontius, 001938. Това песнопе-
ние се откроява от останалия репертоар за светите братя, включен в 
разглеждания ръкопис, по няколко признака. То, за разлика от голяма 
част от песнопенията, които предстои да бъде разглеждани, намира 
място в значителен брой антифонари. Видно е от приложената по-
горе таблица 2, че се изписва в 28 достъпни до момента извори, 26 
от които са индексирани в база-данни Cantus. Времевите рамки на 
произод на тези извори обхващат периода от късния Х до късния XVI 
век. С други думи, песнопението се появява в ръкописи от поне век и 
половина преди изписването на коментирания римски антифонар I-Rv 
C.5, който в значително по-голяма пълнота отразява репертоар за св. 
св. Козма и Дамян. Другата съществена причина да спра вниманието 
си първо на този антифон е фактът, че според извършените от мен 
сравнителни проучвания върху антифонния репертоар от санкторал-
ния цикъл на уорчестърския ръкопис, антифонът показва различна 
степен на сходство по отношение на мелодическото си съдържание с 
още 16 песнопения (което не се отнася в същата степен за останалата 
част от песнопенията за светите братя). 

Пример  34, антифон Cosmas et Damianus, Leontius, 
GB-WO F. 160, f. 377

Антифонът има силабо-невматичен мелодически строеж в осми 
модус (плагален на сол) и амбитус септима фа – ми1. Несложно раз-
гърнатата мелодия съответства на лаконичния текст, в който се про-
изнасят имената на останалите трима братя (според някои жития) на 
светците Козма и Дамян: „Козма, Дамян, Леонтий, Антим, Евпрепий: 
тези петима братя са коронясани от Бога“ (превод мой, Я.Г.). Мело-
дията е структурирана от три ясно обособени фрази. Встъпителна-
та фраза на антифона произнася имената на св. св. Козма и Дамян. 
Началният квартов скок от основен тон сол към до е последван от 
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възвръщане на мелодическото движение към основния тон сол чрез 
единични тонове и двутонови фигури между втора и седма степени, 
„гравитиращи“ около първа. Втората фраза на антифона произнася 
имената на останалите трима братя и би могла да се разглежда като 
речитативен тенор на песнопението, установен върху пета степен 
ре, достигната със секундово силабично движение от основния тон 
сол.  Принципът на т. нар. „мелодическа арка“ е ясно различим в тази 
мелодическа фраза, която в своя край отправя мелодическия си ход 
низходящо от петата степен ре. Началото на третата фраза обаче въз-
връща тежнението към петата степен, макар то да не е така катего-
рично, поради силно подчертаната четвърта степен до.  Върху думата 
fratres, чрез съставни дву-, три- и четиритонови фигури мелодически-
ят ход се насочва отново към основния тон сол, достигнат върху ду-
мата Deo. Каденцовата формула на антифона подчертава втора степен 
ла с торкулус ла-до-ла и кливис си-ла, за да се установи на основния 
тон сол, трикратно подчертан в края на песнопението.  

Според достъпната ми до момента информация антифонът не се 
отрива преди появата си в известния сен-галенски антифонар на Харт-
кер CH-SGs 390-391. Антифонарът е невмиран с недиастематичен тип 
нотация, което не би могло да вдъхне увереност относно конкретния 
тонов състав на преписа на песнопението. Съдейки по състава на ме-
лодическите фигури, както и по характерното модално обозначение 
в маргиналия на фолиото (w – plagis tetardi или плагален на сол), има 
основания да се счита, че става въпрос за разглеждания по-горе мело-
дически състав. 

Пример 35, антифон Cosmas et Damianus Leontius, 
001938, CH-SGs 391, f. 118

Бе предприето сравнително изследване на антифонния репертоар 
от санкторалния цикъл на уорчестърския антифонар GB-WO F.160 с 
цел изясняване на въпроса доколко антифоните от службата за св. св. 
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Козма и Дамян биха могли да бъдат част от други светителски па-
мети, съответно дали е заеман вече съществуващ мелодически мате-
риал, или песнопенията за светите братя са специално компилирани 
за тяхната памет. Детайлно внимание върху музикалното съдържа-
ние на този репертоар би допринесло с допълнителна яснота относно 
хронологичното му ситуиране (на репертоара). Споменатите по-горе 
16 песнопения представят различни степени на сходство с разглеж-
дания тук антифон за св. св. Козма и Дамян. Различията са в обема 
и цялостното музикално изграждане на отделните примери, докато 
общото между всички тези песнопения често е встъпителната мело-
дическа фраза183. Около девет от тези песнопения имат относител-
но сходен мелодически „силует“ и мелодии, обособени в три музи-
кални фрази: А Christo de caelo, 001188 за покръстването на Павел 
(Conversio Pauli); Libenter gloriabor, 003614 за св. св. ап. Павел; Si 
ignem adhibeas, 004897 за св. св. Агата; Simon Joannis diligis, 004960 
за Cathedra Petri; Priusquam te formarem, 004381 за св. св. Йоан Кръ-
стител; Petrus et Joannes ascendebant, 004287 за св. ап. Петър, св. ап. 
Павел; Petrus apostolus et Paulus doctor, 004284 за св. ап. Петър, св. 
ап. Павел – octava; Concussum est mare et, 001864 за св. арх. Михаил; 
Sancte Michael archangele, 004716 за св. арх. Михаил. 

Пример 36, антифон A Christo de caelo,  001188

183 Идентични или поне с висока степен на сходство встъпителни мелодически 
фрази дават основание на ранни изследователи на грегорианския хорал да сис-
тематизират певческия репертоар именно според тези встъпителни фрази. Такъв 
пример е систематизацията на Геварт и 47-те „теми“, които той формулира изця-
ло въз основа на мелодически инципити [Gevaert, 1895, p. 159] / [Huglo, Halmo, 
2001].
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Пример 37,  антифон Libenter gloriabor,  003614, 

Пример 38,  антифон Si ignem adhibeas, 004897 

Пример 39,  антифон Simon Joannis diligis,  004960

Пример 40, антифон Priusquam te formarem, 004381

Пример 41, антифонPetrus et Joannes ascendebant, 004287

Пример 42, антифон,  Petrus apostolus et Paulus doctor, 004284
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Пример 43, антифон  Concussum est mare et, 001864

Пример 44, антифон Sancte Michael archangele, 004716 
   

Приложените песнопения показват високо сходство с разглежда-
ния антифон за св. св. Козма и Дамян. Това важи особено за встъпител-
ната и каденцовата фрази. Ще пропусна детайлен коментар относно 
всеки от примерите, но бих искал да изтъкна вариантите при съста-
вянето на втората мелодическа фраза при тези антифони. От приме-
рите бих могъл да посоча само два, в които мелодическото развитие 
отвежда от встъпителната фраза към пета степен ре: Petrus apostolus 
et Paulus и Simon Johanis diligis (като при второто песнопение е по-
трудно да се твърди това с убеденост, поради изявеното тежнение към 
четвърта степен до).  При антифона  Petrus apostolus et Paulus  комен-
тираната втора фраза в значително по-ясна степен се доближава до 
антифона за св. св. Козма и Дамян. С изключение на конкретни детай-
ли, например временното напускане на „речитативното“ изпяване на 
пета степен ре към до с единични тонове и податус ла-до (последвано 
от възвръщане към ре), антифонът за светите братя и този за двамата 
апостоли Петър и Павел са в особено висока степен на сходство. 

Останалата част от посочените примери за сравнение с антифона 
за св. св. Козма и Дамян изграждат своята „речитативна“ втора фра-
за подчертано върху четвърта степен до (Si ignem; Libenter gloriabor; 
Petrus Joannis; Prisquam te formarem; Concussum est) или запазват гра-
витета на основния тон сол (A Christo de caelo; Sancte Michael). 

Антифоните със сходно музикално съдържание на анализирания 
антифон за св. св. Козма и Дамян, според изложеното по-горе, при-
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надлежат на няколко конкретни светителски служби. Тук отново се 
налага да се върнем към цитираното изследване на Новацки, в което 
той посочва времето на поява на част от тези светителски служби. 
Според автора появата на служба за св. Йоан Кръстител и св. св. ап. 
Петър и Павел се отнася до V век, докато службата Commemoratio 
St. Pauli – до VI век [Nowacki, 1986, p.  251]. Малко по-нататък в 
изследването се съобщава също, че отново към петото столетие се 
отнася поява на служба за паметта на св. Агата [Nowacki, 1986, p. 
254]. Разбира се, тези сведения трудно биха могли да бъдат отнесени 
към конкретно мелодическо съдържание, но са високо информативни 
относно появата на култ към въпросните светци (поне на база на това, 
което днес е известно). 

Тук нямам възможност за детайлно вглеждане в историята на 
споменатите памети. В случая е важно да бъде отбелязано от кое вре-
ме може да се говори за наличие на музикален репертоар в антифо-
нара, посветен на тези памети, и как се отнася хронологически към 
песнопенията за св. св. Козма и Дамян. Според индексите на преписи 
на антифонара в Cantus, и приложената там информация, става ясно 
следното:

Покръстването на Павел (Conversio Pauli) – репертоар за служ-
бата се изписва от втората половина на Х век нататък (най-ранно се 
среща в F-Pn lat. 1085 (ок. 960 г.) и CH-SGs 391 (ок. 980 г.)). 

Cathedra Petri – репертоар за службата се изписва от втората по-
ловина на Х век нататък (най-ранно се среща в F-Pn lat. 1085).

св. Йоан Кръстител – репертоар за службата се изписва от IХ 
век нататък (F-AI 44 (ок. 890 г.); F-Pn lat. 1085; CH-SGs 391). 

св. Агата – репертоар за службата се изписва от втората поло-
вина на Х век нататък (най-ранно се среща в F-Pn lat. 1085 и CH-SGs 
391).

Изводът, който се налага от изложеното, е, че разглежданият 
тук антифон за св. св. Козма и Дамян Cosmas et Damianus Leontius, 
001938 хронологически се редополага до онези песнопения, които 
в музикално отношение са с най-висока степен на сходство до него. 
Че антифонът има поне в определена степен „типично“ мелодическо 
развитие е видно не само от приложените паралели с други светител-
ски антифони, но и от систематизацията на Геварт на някои основни 
мелодически „теми“. По-конкретно, мелодията за св. св. Козма и Да-
мян (или по-точно всъпителната ѓ фраза, тъй като тези мелодически 
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теми са базирани на встъпителните фрази на песнопенията) попада в 
каталога на изследователя под номер 17, хронологично в т. нар. вто-
ра епоха [Gevaert, 1895, p. 283]. Относително простата мелодическа 
структура на песнопенията, обособена само в три фрази в силабо-нев-
матичен строеж, говори за ранен певчески корпус184. Казаното намира 
потвърждение и в хронологическото систематизиране на „епохите“, 
в които се ситуира музикално-литургичният репертоар според Геварт 
[Gevaert, 1895, p. 165-166]. Разбира се, времето, до което той отнася 
произхода на песнопенията, компилирани през тази „епоха“, е спорно 
(след 540 г.), но от значение в случая е, че в нея попада репертоарът 
за общата служба за апостоли, един и много мъченици, но също за 
св. Йоан Кръстител, св. св. ап. Петър и Павел и св. арх. Михаил. Това 
потвърждава изложената дотук теза, че изследваният антифон за св. 
св. Козма и Дамян по отношение на мелодическото си съдържание 
тясно кореспондира със сравняванието и описани по-горе песнопения 
за съответните светителски памети. Хронологическото поставяне на 
тези песнопения също така говори в полза на предположението, че 
произходът на изследвания антифон е от ранен музикален корпус за 
санкторалния цикъл и по всяка вероятност компилирането му е об-
вързано изобщо със съставянето на този корпус, а не конкретно с по-
следование за светите братя Козма и Дамян. До този момент песнопе-
нието остава единичен такъв пример, принадлежащ на тяхната памет. 
Това се вижда особено добре например в изписването на антифона в 
известния антифонар на Харткер, където ясно не се предвижда друг 
репертоар за светците (вж. пример 35, по-горе). Не така стоят нещата 
с останалия техен репертоар в уорчестърския антифонар. 

От осъщественото до този момент проучване на антифонния 
жанр от санкторалния цикъл на уорчестърския атифонар бих могъл 
да посоча евангелския антифон – Бенедиктус Ambulabant martyres 
Christi, 200247 като друг пример, с който могат да бъдат съпоставени 
в определена степен други светителски антифони. 

184 Дейвид Хайли съобщава: „голяма част от ранния цикъл антифони за Магни-
фикат за вечерните служби и Бенедиктус за хвалитната, споделят мелодически 
материал и генерално стила на голям брой други антифони за службата. Въпреки 
това е рядкост за тези антифони да имат по-малко от четири фрази. Някои анти-
фони, много вероятно от относително късна дата, са далеч по-обемни и развити, 
особено тези за санкторала (подч.мое)“ [Hiley, 1993, p. 96].
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Пример 45, антифон – Бенедиктус, GB-WO F. 160, f. 254r

Песнопението има развито музикално съдържание, изградено 
невматично в осем мелодически фрази, с амбитус децима ре – фа1, 
отново в осми модус. Първата фраза на антифона изпява думите 
Ambulabant martyres Christi. Встъпителната формула от дву- и три-то-
нови фигури върху ambulabant подчертава гравитета на основния тон 
сол, и моментно засяга низходящо пета степен ре, след което преминава 
през седма и втора. Във втората половина на тази фраза мелодията вре-
менно излиза от тежнението на основния тон. Думата martyres се из-
пява върху единични тонове на подтоничен фа, втора степен ла и дос-
тигане във възходяща посока на четвърта степен до, откъдето с кливис 
до-си мелодията се отвежда отново до основния тон сол (върху Christi). 
Мелодическият ход върху думите in medio clamarum дава основания 
да се разглежда като отделна фраза в песнопението, който се движи 
възходящо от основен тон сол към пета степен ре чрез дву- и тритоно-
ви фигури. Мелодията в третата фраза върху думите (sicut in paradise 
amenitatis exsultantes) отново предприема ход във възходяща посока от 
основен тон, но още върху първата дума на фразата чрез две фигури 
– податус сoл–си и до-ре и кливис ре-до, установява опора върху чет-
върта степен до. Тя се подчертава от следващото двукратно повторение 
на до, откъдето мелодията достига най-високия си тон фа. Оттам чрез 
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последование отново от дву- и тритонови фигури мелодията се завръща 
към четвърта степен до (който в случая е придобил функция на опорен 
чрез изместването на „гравитационния“ център на мелодията към себе 
си). След тази формула (която произнася думата paradise), мелодията 
напуска тетрахорда до-фа, за да се насочи постепенно към основния 
тон сол чрез две последователни фигури – кливис до-си и ла-сол, откъ-
дето отново се възвръща тежнението към основния тон сол. 

Следващата четвърта фраза на евангелския антифон измества 
мелодическото тежнение от основен тон към втора степен ла, като 
в началото на фразата двукратно се осъществява постепенен ход от 
подтоничен тон фа през основен сол до ла. Оттам възходящо се дос-
тига четвърта степен до, от която след това се подчертава втора  ла 
чрез двукратно изпяване на подобен ход (до-ре, до-си, ла, до-си, сол-
ла). „Гравитетът“ на втора степен отслабва в края на фразата (върху 
думите Domine Jesu Christe), като в средата на следващата временно 
се завръща към основния тон сол. Върху него силабично се произ-
насят думите qui non noverunt, откъдето мелодическият ход, засягай-
ки седма и втора степен на модуса, се установява на квинтов тон ре. 
Следващата мелодическа фраза обхваща пентахорда от подтоничен 
тон фа – четвърта степен до. Тук мелодията на антифона се колебае 
около тежнението отново на втора ла върху думите ubi est и временно-
то възвръщане към основния тон сол, в края на фразата, върху думата 
eorum. Оттам се осъществява директен възходящ скок към четвърта 
степен до. Фразата et apparuerunt ille si ita би могла да се разглежда 
като рецитация върху тон до, в която силабичното произнасяне на те-
кста само в отделни случаи се колорира от съставни фигури податус, 
климакус и кливис. Последната фраза на антифона обхваща обширно 
мелодическо построение, което в самото начало все още остава в сфе-
рата на втора и четвърта степени. Следва възстановяване на тонално-
то тежнение към основен тон сол върху думата capitis. Върху текста 
eorum ex justus мелодията се движи в тетрахорда основен тон сол и 
низходяща пета степен ре, последните думи на антифона отвеждат 
мелодията към горния тетрахорд от основен тон към квартов до, от-
където се изпява финалната каденца на антифона. 

Коментираният дотук евангелски антифон за хвалитната служба 
за св. св. Козма и Дамян, според настоящето проучване кореспондира 
с три други антифони от санкторалния цикъл на уорчестърския анти-
фонар GB-WO F.160:
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Benedico te pater domini mei, 001702, 001703 – двата идентифи-
кационни номера отразяват две отделни песнопения с идентична ме-
лодия и минимални различия в текста, които се пеят съответно за па-
метите на св. Агнетис и св. Агата. Втората „версия“ на песнопението 
често попада още в отслужването на паметта на св. Цецилия и св. 
Луция; 

Homo erat, 003127 за Сретение Господне (Purificatio Mariae);
Hic caeli terraeque, 202140 за празника Cathedra Petri.

Пример 46, антифон Benedico te pater domini mei, 
001702, 001703

Мелодическото развитие на антифона Benedico te pater domini 
mei е по-опростено в сравнение с анализираното по-горе песнопение. 
Текстът се произнася предимно силабично и е обособен в три него-
леми фрази. Внимателно проследяване на структурата на мелодия-
та при двете песнопения показва, че те имат почти идентично кон-
структивно решение. Първата фраза на Benedico te pater domini mei 
по вече разглеждания начин осъществява ход от основния тон сол към 
долния квинтов тон ре, но не чрез директен квартов скок, а посте-
пенно чрез климакус сол-фа-ре. Следва връщане към основния тон, 
върху който речитативно се произнася втората половина на фразата, 
за разлика от значително по-колорираното развитие при песнопени-
ето за светите братя. С висока степен на сходство са и вторите фрази 
на двете сравнявани дотук песнопения. При Benedico te pater domini 
mei мелодията не достига пета степен ре, а се задържа върху четвърта 
до, откъдето отново се отправя низходящо към основен сол. Третата 
и последна фраза на разглеждания антифон представя почти иден-
тично тоново съдържание с втората половина на последната фраза 
от хвалитния евангелски антифон за св. св. Козма и Дамян. Видно от 
приложения пример е, че става въпрос за различно „аранжиране“ на 
конкретните тонове и обединението им във фигури. Докато напри-
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мер при песнопението Benedico te pater domini mei мелодическият ход 
сол-фа-ми върху думата extinctus се осъществява силабично, същото 
тоново съдържание при Ambulabant martyres Christi е обединено във 
фигура климакус. По сходен начин възходящото движение от ре към 
ла в първия случай се извършва чрез единичен тон ре, следван от две 
фигури податус ми-фа и сол-ла, откъдето песнопението каденцира на 
основен тон сол. Във втория случай мелодията се движи силабично 
върху единични тонове ре, ми, фа, след което секундовият тон ла се 
достига след кливис сол-фа. При Benedico te pater domini mei отсъства 
временното засягане на четвърта степен до преди каденцирането на 
основен тон. Видно е, че в действителност мелодическият контур е 
идентичен между двете песнопения, а различията се отнасят до него-
леми варианти в употребата на конкретни мелодически фигури, което 
не променя общата музикална форма.

Пример 47, антифон Homo erat, 003127 

Homo erat е антифон, чиято мелодическа структура би могла да 
бъде определена в пет различни по размер и съдържание фрази. Па-
ралелите, които биха могли да се направят между него и евангелския 
антифон за св. св. Козма и Дамян са по-приблизителни, отколкото при 
Benedico te pater domini mei. Встъпителната мелодическа фраза пред-
приема очаквания ход от първа към долна пета степен, в настоящия 
случай отново с климакус сол-фа-ре. Идентичен е и следващият ход 
податус фа-сол и торкулус сол-ла-сол върху думата erat. По сходен 
начин се осъществява преминаването през втора степен ла, който от-
вежда към четвърта до, в разглеждания пример с фигура податус сол-
до, откъдето с климакус до-си-ла мелодията се оправя постепенно към 
основен тон сол. При антифона Homo erat следва кратко квази речита-
тивно построение от двутонови фигури, обединение около „гравитета“ 



193ГЛАВА VI • Певчески репертоар за св. св. Козма и Дамян в грегорианския...

на основния тон сол, върху които се произнасят думите nomen Simeon. 
Едва след него мелодията предприема онзи ход от основен към горен 
квартов и квинтов тон (до и ре), който наблюдаваме при предходните 
две песнопения. В разглеждания пример е избегнато секундовото въз-
ходящо движение за сметка на директен квартов скок сол-до и податус 
до-ре. Преди мелодията да бъде отведена отново към основния тон сол, 
се установява отново кратко речитативно построение върху четвърта 
степен до на думите homo iste justus. Този ход видимо кореспондира с 
третата фраза на песнопението Ambulabant martyres Christi. 

Има основания да се счита, че оттам последните две мелодиче-
ски фрази на антифона Homo erat се развиват по начин, който трудно 
би могъл да бъде съпоставян с антифона за св. св. Козма и Дамян. Па-
ралел би могъл да се направи по отношение на каденцовата формула, 
в която от основен тон сол се достига възходящо квартовия тон до, за 
да може оттам мелодията да се спусне отново до финалис сол. 

От изложения коментар става ясно, че песнопението Homo erat 
в определена степен кореспондира с разглеждания антифон за св. св. 
Козма и Дамян. Това се отнася особено за началната мелодическа фра-
за, както и за определени следващи мелодически ходове. Ясно е също, 
че тук отново не става дума за буквална повторност на конкретни му-
зикални последования, а за сходни структурни решения. Долкото този 
случай се отнася до някаква форма на „стандартизирана“ музикална 
процесуалност за конретния певчески жанр и модус, не бих могъл да 
се ангажирам с твърдение. Конкретните паралели, макар и по-общи 
в сравнение с предходно анализирания антифон, са ясно обозрими в 
случая с антифона Homo erat, което според осъщественото прочуване 
не се среща с особена честота в санкторалния цикъл на уорчестър-
ския антифонар. 

Пример 48, антифон Hic caeli terraeque, 202140
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Антифонът Hic caeli terraeque е изграден силабо-невматично в 
четири неголеми фрази. Встъпителната мелодическа фраза има ха-
рактеристиките на предходно разглежданите примери: низходящ скок 
от основен тон сол към квинтов ре. Тежнението на основния тон е 
подчертано от следващите ходове – податус фа-сол и кливис ла-сол, и 
относителна повторност на съшия ход около сол през подтоничния и 
ІІ степен върху думите terraque Petro. Бих могъл да определя като вто-
ра фраза на антифона мелодическия ход, който изпява текста commisit 
habetas. Съпоставяйки я с мелодическото съдържание на изследвания 
антифон за св. св. Козма и Дамян, можем да говорим за определено 
съответствие с втората фраза на последния. Осъществява се възходя-
що движение към квартовия тон до, като в примера на песнопението 
Hic caeli terraeque не се достига до горния квинтов тон ре, а мелоди-
ята директно се насочва низходящо с кливис до-си към секундов ла. 
Аналогичният мелодически ход при песнопението за светите братя 
оттам отвежда към основния тон сол, докато разглежданият пример 
осъществява временно връщане към горната четвърта степен до и 
едва тогава мелодията се установява на сол. Третата фраза на антифо-
на Hic caeli terraeque, която се изпява върху текста, оказал се в насто-
ящия случай нечетим, почти буквално съответства на мелодическия 
ход от песнопението за св. св. Козма и Дамян, върху което се изпяват 
думите respice in vos domine, т.е. втората половина на четвърта фраза. 
Откриват се минимални различия между двата варианта, които не на-
рушават близкото сходство (на вариантите). По сходен начин послед-
ната фраза на разглеждания тук антифон не съответства на конкретна 
мелодическа фраза от песнопението за св. св. Козма и Дамян, а само 
на определен част от такава. По-точно, почти идентично музикално 
съдържание в евангелския антифон Ambulabant martyres Christi мо-
жем да проследим върху думите dies eorum. 

Сравнителните наблюдения върху евангелския антифон 
Ambulabant martyres Christi за св. св. Козма и Дамян с трите коменти-
рани дотук светителски антифони показват значително по-опростена 
мелодическа структура при последните. Стана видно още, че голяма 
част от музикалното съдържание на песнопението за светите братя 
намира ако не точно, то особено близко съответствие с мелодиите на 
останалите три примера. Хронологически погледнато, само един от 
сравняваните антифони не предшества по време на изписване в пре-
писи на антифонара песнопението Ambulabant martyres Christi. По-
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конкретно, от гледна точка на времето, от което може да се говори 
за присъствие на останалите три антифони, ситуацията изглежда по-
следния начин:

Benedico te pater – най-ранни известни извори, в които се изпис-
ва: F-AI 44 (ок. 890 г.); F-Pn lat. 1085 (след 960 г.); CH-SGs 390-91 
(след 980 г.);
Homo erat – най-ранни известни извори, в които се изписва: F-Pn 
lat. 1240 (след 935); F-Pn lat. 1085; I-Rv C.5;
Hic caeli terraeque – това песнопение би могло да се открие спо-
ред индексите на база-данни Cantus едва в четири извора, F-R 
248; GB-AB 20541 E; GB-Cu Mm.ii.9; GB-WO F.160, датиращи съ-
ответно от ок. 1200, след 1320, ок. 1200, след 1230 г. 
Казаното дотук дава основание да се допуска, че евангелският 

антифон – Бенедиктус по всяка вероятност е компилиран от вече съ-
ществуващ музикален материал, „аранжиран“ според текста на пес-
нопението (т. нар. техника “центон“). Това е видно от устойчивите, но 
в същото време гъвкави мелодически структури, които го съставят. 
Според систематизацията на мелодическите теми на Геварт, разглеж-
даният дотук антифон съответства на тема 15, с пример от т. нар. „вто-
ра епоха“ [Gevaert, 1895, 165-166; 279]. Хронологическото ситуиране 
на анализираните песнопения, както и вариантите в музикалния им 
състав по мое мнение подкрепят изказаното по-горе предположение.

Вследствие на осъщественото до този момент сравнително про-
учване на певческия репертоар за св. св. Козма и Дамян в антифо-
нар GB-WO F.160 бих могъл да посоча само още един пример, който 
намира съответствие по отношение на музикалното си съдържание 
с други светителски песнопения от същия извор185. Има се предвид 
хвалитният антифон Egressi de ergastulo sancti, 201530. Според инде-
ксите на Cantus присъства единствено в състава на проучвания уор-
честърски антифонар само за отслужване на паметта за св. св. Козма 
и Дамян. Песнопението представя обемно и развито музикално съ-
държание (предвид функцията си на хвалитен антифон, а не на еван-

185 Биха могли да бъдат посочени и някои допълни примери, при които са въз-
можни определени мелодически паралели с част от антифоните за св. св. Козма 
и Дамян, но те засягат главно несъщественни сходства при встъпителните фрази 
на песнопенията. Тъй като това не отразява конкретни сходства в цялостното 
изграждане на музикалното съдържание, ще бъдат избегнати коментари относно 
тези песнопения. 
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гелски антифон, който по правило е с по-развита мелодия), в четири 
фрази и амбитус децима ре-фа1. 

Пример 49, хвалитен антифон Egressi de ergastulo, 
GB-WO F. 160, 254r

Бих могъл да посоча като първа фраза на антифона мелодическия 
ход, върху който се изпява текста Egressi de ergastulo sancti orabant 
da nobis domine. В почти изцяло силабично движение се извършва 
възходящо движение от основния тон сол към горния септимов фа. 
Макар че след двукратното му изпяване мелодията се насочва низ-
ходящо, следва отново временно завръщане към седма степен, след 
което – насочване към основния тон сол върху текста da nobis domine. 
Следващата мелодическа фраза силабично рецитира (предимно вър-
ху основен тон) текста до първия въпросителен знак, чрез който се 
обозначават нечетими места в копието на ръкописа. Третата фраза на 
антифона възходящо достига секстовия тон на модуса ми чрез после-
дование от две двутонови фигури – податус ла-до и до-ре, след което 
почти „огледално“ възвръща движението си към главната опора през 
двутонови фигури кливис до-си и ла-сол. Докато дотук в песнопението 
се провеждат мелодически ходове между основен тон сол във възходя-
ща посока на интервали секста и септима (с подчертаното тежнение 
на основния тон, без осезаеми отклонения към друг опорен тон), в 
последната фраза мелодията се насочва низходящо към долната пета 
степен ре, „затваряйки“ се в рамките на пентахорда ре – ла. Оттам 
песнопението каденцира на финалиса на седми модус сол.

Песнопението, с което коментираният дотук антифон има оп-
ределени паралели в мелодическото си съдържание, е Ut videam 
voluntatem, 005297 за службата In Dedicatione Ecclesiae. Според све-
денията на Cantus последното присъства единствено в проучвания в 
настоящата работа уорчестърски антифонар. 
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Пример 50, антифон Ut videam voluntatem, 005297 

Не би било преувеличено, ако кажем, че песнопението в Пример 
50 във висока степен съответства на първата фраза на антифона за св. 
св. Козма и Дамян. С изключение на някои отделни мелодически фи-
гури, както и на каденцовата формула на Ut videam voluntatem, музи-
калният „контур“, силабичното построение и опорните тонове в двата 
сравнявани примера не оставят съмнение за сходство между тях. 

В настоящия случай е трудно да се говори за хронологическо съ-
поставяне на двете песнопения, поради това че Ut videam voluntatem 
според досегашните ми сведения не би могъл да се проследи в други 
извори, освен в разглеждания GB-WO F.160. Като хронологичен ори-
ентир може да ни послужи в някаква степен мелодическото съдържа-
ние на двете песнопения. Значително по-опростената мелодия на Ut 
videam voluntatem вероятно говори за по-ранен музикален „пласт“, от 
който да бъде зает готов мелодически материал. Това обаче изисква 
специално проучване, което на този етап не попада в центъра на из-
следване на настоящата работа. 

Тук ще проследя музикалното съдържание на останалите хвали-
тни антифони за службата за св. св. Козма и Дамян, преди да разгле-
дам двата антифона – Магнификат за двете вечерни служби. Песно-
пението Martyres Christi ad praesidem, 203043 има функция на първи 
сред последованието от пет хвалитни антифона и в уорчестърския 
антифонар се предвижда да се пее и за първи час от паметта на два-
мата братя186. Според изложеното по-горе, песнопението не попада в 
преписи на други антифонари, освен на коментирания I-Rv C.5. 

186 Поради недоброто копие на ръкописа, определени пасажи от текста са трудно 
четими или практически нечетими. Ето защо отбелязвам неясните за мен места 
със съответните знаци в приложения пример. От друга страна, база-данни Cantus 
не прилага пълния текст конкретно на това песнопение, поради което задачата 
за точното му репродуциране на този етап остава невъзможна. За щастие обаче 
нотният текст в подобни случаи е достатъчно ясно четим, за да имаме добра 
представа относно музикалната картина на интересуващите ни песнопения. 
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Пример 51, хвалитен антифон Martires Christi, 
GB-WO F. 160, 254r

Антифонът представя обширно музикално съдържание, предвид 
жанра и литургичната функция (което е видно от примера). Въпреки 
това обаче имам основания да считам, че е конструиран само в три 
мелодически фрази, макар и значителни по обем. Първата от тях ка-
денцира на думата luerum. Основанията ми за подобно мнение се ба-
зират основно на мелодическата структура. Мелодическият ход от ос-
новния тон за първи модус ре, движещ се в диапазона седма степен до 
– трета фа със силно изявен „гравитет“ на първата степен върху думите 
Martyres Christi presidem, има функция на встъпителна формула. От нея 
движението се насочва към четвърта степен сол, трикратно повторена 
върху думата Christum. В случая обаче мелодическото тежнение е на-
сочено не към нея, а към пета степен ла. Последната придобива функ-
ция на речитативен тенор, независимо дали текстът се произнася с 
проста рецитация върху единични тонове ла, или това се осъществява 
със съставни мелодически фигури, „гравитиращи“ около него. Каден-
цовата формула напуска тежнението към петата степен и се отправя 
към основен тон ре (достигнат в началото на следващата фраза). Освен 
ясната вътрешна структура, основание да определя коментираното ме-
лодическо построение като фраза ми дава идеята за т. нар. мелодическа 
арка и която ясно се наблюдава в разглеждания пример. 

Втората фраза на антифона, разположена между началното (за 
фразата) словосъчетание dixerunt percipe до vitam dedit, има сходна 
конструктивна форма на разглежданата по-горе първа фраза. След 
встъпителната формула около основен тон – податус ре-ми и еди-
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нични тонове ре и до, мелодията възходящо достига пета степен сол. 
В настояшия случай тонът сол се оформя като опорен, върху който се 
рецитира текста (по сходен начин на коментирания в първата фраза 
на антифона). Тук не бихме могли да говорим за силно тежнение на 
четвърта степен в степента на наблюдаваното върху пета ла в първата 
фраза на песнопението. Мелодическото движение напуска речитатив-
ния си ход около четвърта степен върху думите deum qui tibi vitam, 
откъдето се отправя към основния тон на модуса ре. 

Последната фраза на антифона не следва описаната дотук му-
зикална конструкция. Отново се предприема възходящо движение от 
основен тон ре към пета степен ла, но тук мелодията не се установява 
на друг опорен тон, а след достигане на „върха“ на мелодическата 
„арка“ се предприема низходящ ход към ре, последван от финалната 
каденца на антифона. 

Описаното дотук мелодическо развитие на първия хвалитен 
антифон за паметта на св. св. Козма и Дамян разкрива пространно 
музикално съдържание и много ясно изразена структура. Това дава 
основание да се мисли, че песнопението трудно би могло да отразява 
ранна фаза на компилиране на певчески репертоар. Казаното корес-
пондира с информацията, че антифонът по досегашни сведения не се 
среща в други ръкописи освен двата разглеждание римски и уорчес-
търски преписи, т.е. подобно песнопение евентуално не присъства в 
репертоара преди времето около 1000 година. 

Вторият хвалитен антифон за св. св. Козма и Дамян, изписан в 
уорчестърски антифонар GB-WO F.160, е във втори модус (плагален 
на ре) и има силабо-невматично мелодическо изграждане, обособено 
в две фрази. Встъпителната мелодическа формула и тук подчертава 
основния тон ре, преди да се насочи към пета степен ла. Макар, че 
последната се явява като опорен тон, около който „гравитират“ след-
ващите няколко мелодически хода от фразата, не придобива функция 
на речитативен тенор. Върху думите viste eis мелодията се отправя 
низходящо към основния тон ре, но преди да се установи на него, 
временно задържа „тежнението“ върху трета фа. 

Мелодията на втората фраза на антифона се развива в рамките 
на пентахорда седма степен до – четвърта сол, предимно силабично, с 
отделни дву- или тритонови фигури. В хода на фразата се наблюдава 
тежнение върху трета степен фа, което се преодолява едва във финал-
ната каденца. 
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Пример 52, хвалитен антифон Hoc audito, GB-WO F. 160, f. 254r

До този момент не бе открит мелодически паралел на разгледа-
ното дотук песнопение. То, както става ясно от изложената по-горе 
информация, принадлежи единствено на паметта на св. св. Козма и 
Дамян в двата ръкописа, съответно от Рим и Уорчестър.

Третият хвалитен антифон за паметта на светите братя е Cum 
autem ducerentur sancti, 200987, отново в осми модус187. Влиза още в 
състава на шести час и втората вечерна служба. 

Пример 53, хвалитен антифон Cum autemducerentur, 
GB-WO F. 160, 254r

Песнопението представя относително проста силабична струк-
тура с отделни съставни фигури – най-често двутонови податус и 
кливис. Спрямо спецификата на текста мелодията се обособява в три 
фрази. Първата произнася думите Cum autem ducerentur sancti martyres 
psalebant dicentes („Но когато отвеждаха светите мъченици, те псал-
мопееха, като казваха...“, превод мой, Я. Г.). Видно е, че текстовото и 
мелодическото членене на фразата съвпадат, макар самата мелодия в 
настоящия случай да не изразява точно идеята за т.нар. мелодическа 

187 Важно да се отбележи, че според информацията на база-данни Cantus същият 
антифон (що се отнася, разбира се до текстовата идентичност) в римския анти-
фонар I-Rv C.5 е в трети модус (т.е. автентичен ми). За съжаление, невъзмож-
ността към момента да разполагам с копие на ръкописа възпрепятства директни 
сравнителни проучвания на песнопенията в двата ръкописа.
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„арка“. Тя (мелодията) обхваща широкия диапазон от септима: долна 
шеста степен ми – горна пета степен ре, но независимо от това не се 
отклонява от „гравитета“ на основния тон сол (обратният пример, т.е. 
„отклонение“ от тежнението на първата степен след встъпителната 
формула и отвеждането към друг опорен тон, често с функция на ре-
читативен тенор, дотук бе често наблюдаван).  Силното тежнение 
на първата степен сол се запазва и в хода на цялата следваща фраза, 
която произнася тeкста …cantemus domino canticum novum…(„...пеем 
на Господа песен нова...“, превод мой, Я. Г.). Силабичното квази-ре-
читативно движение се затваря в квинтовия обем долна шеста степен 
ми – трета степен си. Приблизително в същия диапазон се запазва 
кратката финална фраза на песнопението:  mirabilia fecit nobiscum („...
който направи чудеса с нас“, превод мой, Я. Г.). 

Разгледаното дотук песнопение представя ясна и хомогенна ме-
лодическа структура, която в хода на целия антифон се организира 
около основния тон сол. Подобно музикално развитие по-точно съ-
ответства на жанра и литургичната функция на този тип песнопения, 
отколкото на по-горе разглежданите хвалитни антифони. В същото 
време обаче на този етап е трудно да се говори за паралели с други 
мелодии от санкторалния цикъл на същия антифонар. Трудно осъ-
ществим засега се оказва още сравнителният анализ на разглеждания 
дотук препис с еквивалентния му антифон в I-Rv C.5, който по сведе-
нията на Cantus е в трети модус (автентичен ми). 

Videns praeses beatorum, 205181 е петият хвалитен антифон за 
богослужението за св. св. Козма и Дамян в GB-WO F.160. Изписва се 
още в състава на девети час и втората вечерна служба. Песнопението 
е в седми модус (автентичен сол), в силабо-невматичен мелодически 
строеж и амбитус ундецима ре – фа1. 

Пример 54, хвалитен антифон Videns preces, GB-WO F. 160, 254r
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Музикалното съдържание на антифона се обособява в три разви-
ти фрази. Тук мелодията осъществява директен възходящ ход от ос-
новния тон, без наличието на отделна встъпителна мелодическа фор-
мула, която временно да подчертае тежнението на основния тон. От 
сол с последование от две фигури податус си-до и ре-ми се достига 
шеста степен миё но тя отвежда до пета ре. Последният има функция 
на речитативен тенор, върху който се произнася текстът на фраза-
та. След четирикратното повторение с единични тонове ре върху ду-
мите preces beatorum мелодията достига чрез възходящ секундов ход 
горното октавово повторение на основния тон сол. Оттам отново с 
постепенен ход в обратна посока се възвръща тежнението към пета 
степен, около която се произнася останалата част на фразата до каден-
цовата ѓ формула. Последната възвръща „гравитета“ на основния тон 
сол върху думата sarmenta.

 Втората фраза на антифона запазва тежнението на основния тон 
сол върху думите et ignem, откъдето мелодията възходящо достига 
пета степен ре. С фигура пес субтрипунктис и следващите фигури 
си, податус ла-си и сол-ла се цели възвръщане към основния тон сол 
в края на тази фраза. С думите et ille следващата мелодическа фра-
за отново възходящо насочва движението към пета степен ре, но в 
случая като опорен тон се откроява по-скоро четвърта до. В два по-
следователни хода се осъществява движение от там низходящо първо 
към седма степен фа (след което идва завръщане към четвърта до) и 
отново низходящо, този път към долната пета степен ре. Макар „гра-
витетът“ на четвърта степен да се чувства в хода на тези мелодически 
последования, не бих могъл да го определя като речитативен тенор 
на фразата поради описаните значителни „отклонения“ на мелодията. 
Следва каденцовата формула на антифона върху думата glorificantes. 

Коментираното дотук съдържание на последния от хвалитните ан-
тифони за св. св. Козма и Дамян представя вече добре позната музикална 
структура от някои от предходно дискутираните песнопения за същия 
литургичен час. На този етап на проучване не са открити мелодически 
съответствия с друг репертоар от санкторалния цикъл на изследвания 
уорчестърски антифонар. Несложната, но ясна музикална конструкция, 
която кореспондира с подобно музикално изграждане при част от вече 
разглежданите антифони за св. св. Козма и Дамян намеква за възможност 
за единен процес на съставяне на репертоара за светците (или определе-
на негова част), за което засега би могло само да се спекулира.
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Двете вечерни служби за св. св. Козма и Дамян в ръкопис GB-WO 
F.160 съдържат съответен нотиран антифон – Магнификат. Песнопе-
нието Beati martyres Christi Cosma, 200509 се изписва в състава на 
първата вечерна служба както в дискутираните уорчестърски и рим-
ски антифонари, така и в още два преписа на антифонара – D-AAm G 
20 (ок. 1200 г.) и MA Impr. 1537 (1537 г.). В състава на ръкопис PL-KIk 1 
(1372 г.) има функция на хвалитен евангелски антифон (Бенедиктус). 
Този антифон също както основната част от дотук разглежданите е в 
осми модус и представя силабо-невматично мелодическо изграждане, 
в рамките на амбитус децима до – ми1, обособено по мое мнение в 
четири мелодически фрази. 

Първата фраза на антифона, Beati Martyres Christi Cosma et 
Damiane речитативно „гравитира“ около основния тон сол, без да се 
„отклонява“ към друг опорен тон. Поради директната силабична ре-
цитация върху основния тон сол със самото начало на песнопението 
в случая не би могло да се говори за отделна специално обособена 
встъпителна формула. Върху думата martyres със скок се достига до-
лната четвърта степен до, откъдето със секундово движение (и про-
пусната шеста степен ми) се осъществява връщане към първа степен. 
Интересно е да се отбележи музикалното произнасяне на имената на 
двамата братя – близнаци, с почти буквална повторност сол-ла, сол 
върху Cosma, и сол, сол-ла, сол в началото на името Damiane. Допъл-
нителното тоново съдържание, което следва (т.е. климакус фа-ми-ре 
и податус ре-фа) е обусловено от по-дългото име на св. св. Дамян с 
една сричка, както и поради нуждата за „каденциране“ на фразата. 

Втората фраза на антифона е музикално най-развита, със значи-
телно по-честа употреба на дву- и тритонови фигури, както и с прос-
транна рецитация върху четвърта степен до. Думите qui regi coelesti 
semper се произнасят силабично в диапазон от октава до – до1. Въ-
преки следващото кратко връщане към основния тон сол, горната чет-
върта степен се откроява като речитативен тенор, върху който се 
произнася останалата част от фразата. Каденцовата формула на тази 
фраза подчертава втора степен ла (върху дума от текста, която за съ-
жаление не се чете). Последният се откроява като опорен тон, около 
който мелодията „гравитира“ в хода на следващата трета фраза на ан-
тифона. Едва в самия ѓ край се възвръща тежнението към основния 
тон сол. Въпреки че ла в рамките на последната четвърта фраза е ясно 
подчертан, мелодическият „гравитет“ остава върху основния тон сол. 
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Текстът intercedite pro nobis ad dominum се произнася предимно върху 
двутонови фигури податус и кливис. Каденцовата формула по вече 
разглеждан начин преминава през втора и четвърта степени  ла и до, 
за да се установи на финалис сол. 

Тук нямам възможност за сравнително изследване на цитираните 
по-горе преписи на песнопението в посочените допълнителни анти-
фонари. Основания да се мисли в посока на музикална идентичност в 
тези преписи дава това, че песнопението във всеки от случаите изявя-
ва идентичност както по отношение на богослужебната си функция, 
така и на модусовата си принадлежност. Нужно е да се съобщи още, 
че антифонът не се появява преди римския ръкопис I-Rv C.5, т.е. би 
могло да се разсъждава в посока на възможност да се предава от този 
извор в по-късни преписи. За съжаление обаче такова предположение 
засега не може да намери потвърждение поради невъзможността да се 
проследи мелодическото съдържание в посочените преписи, а остава 
като отворен въпрос, чийто отговор предстои да се търси. 

Противоположно на дотук коментирания евангелски антифон, 
последното песнопение в настоящето изследване – антифонът–Маг-
нификат Beatorum martyrum veneranda, 200537 се изписва единствено 
в уорчестърски антифонар GB-WO F.160 съответно за състава на вто-
рата вечерна служба за св. св. Козма и Дамян. 

Пример 55, антифон – Магнификат Beatorum martyrum, 
GB-WO F. 160, 254r
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Песнопението е в първи модус (автентичен ре), компилирано си-
лабо-невматично с амбитус септима до – си. По мое мнение музикал-
ното съдържание се обособява в четири фрази, спрямо съдържани-
ето на текста. Първата мелодическа фраза изпява думите Beatorum 
martyrem veneranda simper memoria. Встъпителаната формула под-
чертава тежнението на основния тон ре (върху първите две думи) с 
трикратно изпяване на подтоничния тон до, и моментно засягане на 
трета и четвърта степени, които винаги отвеждат мелодията отново до 
ре. Следва възходящ ход към четвърта и пета степени – сол и ла. Като 
опорен тон, върху който временно се „обляга“ мелодията, се откроява 
тон сол (върху текста veneranda semper), откъдето каденцира върху 
основния тон ре.

Втората фраза на антифона има пространно музикално развитие. 
Докато в самото началото на тази фраза мелодията е отведена посте-
пенно към пета степен ла и движението временно се задържа на нея 
със силабично повторение на ла, то оттам следва ход, който измества 
тежнението в „гравитиране“ между четвърта степен сол и основен ре 
(върху думите ad locum decollationis tanquam). Въпреки че следващият 
мелодически ход в рамките на тетрахорда ре – сол временно се „опира“ 
на третата степен фа, той не измества тежнението към основния тон ре, 
върху който каденцира фразата. Това „колебание“ на мелодията между 
опора на пета и четвърта степен се запазва и в следващата трета фраза. 
Върху bonum est се усеща тежнението към пета степен ла, откъдето 
мелодическият „фокус“ се измества временно към четвърта сол, за да 
каденцира отново на първа степен ре върху думата domino. През под-
тоничен тон до мелодията се отправя отново възходящо към четвърта 
и пета степени сол и ла в последната фраза на антифона. Този път, по 
мое мнение, тон сол категорично заема роля на опорен тон в рамките 
на текста psallere nomini. Оттам следва низходящо секундово движение 
към подтоничния тон до и каденца на финалис ре. 

Описаното мелодическо съдържание на евангелския антифон 
Beatorum martyrum по мое мнение кореспондира с информацията 
за присъствието на песнопението само в уорчестърския антифонар, 
датиращ от XIII век. Че вероятно в случая става дума за късно ком-
пилирано песнопение, може да се допусне от развитата мелодика в 
преобладаващо невматичното мелодическо съдържание (за разлика 
от някои просто структурирани силабически антифони) и ясното ѓ 
формално изграждане. 
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***
От всичко казано дотук относно изследвания певчески репертоар 

за св. св. Козма и Дамян в уорчестърския антифонар са възможни ня-
кои изводи и хипотези. 

Според цитираните в настоящото изложение изследвания и дан-
ни, богослужение за св. св. Козма и Дамян се установява на Запад 
през V или VI век, вероятно в Рим. 

Около пет столетия по-късно, през Х век, се изписват отделни 
нотирани песнопения за паметта на светите братя. До този момент 
не са ми известни данни, които да потвърждават присъствието на по-
разгърнат музикално-литургичен репертоар за службата в това ранно 
време. 

От достъпния музикален репертоар за светците се откроява анти-
фонът Cosmas et Damianus Leontius, 001938. Песнопението присъства 
в около тридесет различни преписи на антифонара, като не се открива 
преди появата му в антифонара на Харткер CH-SGs 391, датиращ от 
късния Х или XI век. Изследването на музикалното съдържание на 
песнопението показва мелодически сходства с песнопения за служби, 
установени приблизително по същото време на установяване паметта 
на св. св. Козма и Дамян и чийто репертоар се намира изписан в препи-
си на антифонара приблизително по същото време. Предвид това, че 
от ръкописи като Харткерския антифонар ясно личи, че за светците не 
се предвижда друго песнопение, освен Cosmas et Damianus Leontius, в 
допълнение на видимо опростената и лаконична музикална структу-
ра се предполага, че песнопението приндалежи на ранно компилиран 
певчески корпус за светителски празници. По всяка вероятност по 
това ранно време не е бил предвиден разгърнат певчески репертоар 
за св. св. Козма и Дамян, който да обхваща всички или поне част от 
богослужебните часове. Ако присъствието на певческо съдържание за 
определна служби говори за степента на значимост на службата, или 
по-точно, йерархичното ѓ място в цялостния литургичен календар, то 
по всяка вероятност паметта за св. св. Козма и Дамян не се откроява 
като по-забележителна от много други светителски памети като цяло

В отделни преписи на антифонара, които произхождат от днешна 
Италия и датират от периода XI – XII век, се помества пълен певчески 
репертоар за хвалитната служба за св. св. Козма и Дамян. За нуждите 
на осъщественото изследване бе възможно наблюдение върху тексто-
вото съдържание на онези песнопения за светите братя, изписани в 
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антифонар I-Rv C.5. Ръкописът също датира от късния XI или нача-
лото на XII век и произхожда от Рим. Според досега достъпната ми 
информация се оказва, че репертоарът от посочения римски антифо-
нар в основната си част се изписва около век и половина по-късно в 
антифонар на катедралата в Уорчестър, Англия (GB-WO F.160). Засега 
не мога да посоча друг препис на тези песнопения. Поради достъпа 
до факсимиле на уорчестърския ръкопис, бе предприето изследване 
върху останалия певчески репертоар за св. св. Козма и Дамян, изпи-
сан именно в този ръкопис, като се предполага, че би следвало му-
зикалното съдържание на песнопенията в римския и уорчестърския 
антифонар да е идентично. Това предположение се обуславя от факта, 
че досега изследваните песнопения не се откриват в други ръкописи, 
нямат друга богослужебна функция, имат идентични текстови инци-
пити и като цяло модусова идентичност на мелодиите. 

От изследваните песнопения само евангелският антифон – Бе-
недиктус  кореспондира с други примери от цикъла от светителски 
празници в  уорчестърския антифонар. Според проучването на ме-
лодическия състав се налага мнението, че по всяка вероятност този 
антифон е компилиран от съществуващ музикален материал, „адап-
тиран“ към съответния текст (т. нар. техника „центон“). Изследваният 
хвалитен репертоар, по мое мнение е не само компилиран за службата 
за светите братя, но и вероятно произхожда от значително по-късно 
време, отколкото е например антифонът Cosmas et Damianus Leontius. 
Че вероятно става въпрос за единен процес на съставяне на тези пес-
нопения, говори това, че всички те, с изключение на три, са в осми 
или седми модус (т.е. плагален или автентичен сол) и често имат сход-
на мелодическа структура. Ако такова предположение има основания, 
то това би означавало, че съобразно анализираните антифони може 
да се говори за два отделни етапа на съставяне на певчески репер-
тоар за св. св. Козма и Дамян, като изписаният в I-Rv C.5 и GB-WO 
F.160 е значително по-късен от компилирането на Cosmas et Damianus 
Leontius. Това от своя страна би означавало, че по причина, която не 
бих могъл към момента да посоча, в определени региони на Италия 
и/или Рим през XI – XII век се засвидетелства по-специално отноше-
ние към паметта на св. св. Козма и Дамян, отколкото известното ни за 
времето преди това. 

Ако предположим, че репертоарът за светите братя в разгледа-
ните римски и уорчестърски антифонари е действително идентичен, 
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за което има основания, то това би повдигнало въпроса защо точно в 
ръкопис за катедралата на Уорчестър се преписва същият репертоар. 
Видно е от цялата достъпна и посочена информация, че изследваните 
песнопения не се срещат в други преписи на антифонара. В такъв 
случай какво би наложило предаването им от Рим в Уорчестър, дали 
става дума за определени взаимодействия между двата града на бо-
гослужебно и/или друго равнище, до момента не бе намерен отговор. 
На този и други отворени въпроси тепърва би следвало да се търси 
отговор при евентуално следващо проучване.
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ВМЕСТО ЗАКЛюЧЕНИЕ

„[…] илюзията е елемент, който влиза във всички конкретни 
предмети, тъй като всичко, което съществува, притежава не аб-
солютна, а само относителна реалност, тъй като видимостта, в 
която се облича скритият ноумен за даден наблюдател, зависи от 
познавателните способности на последния“

Умишлено ще скрия автора на тези думи. Неговото неортодок-
сално място, особено в научното пространство, би предизвикало не-
доумение. Прилагам този цитат тук, защото той в огромна степен об-
общава схващането ми за природата на онова, с което се занимавам и 
част от което е изложено в представения текст дотук.  

От твърде разнопосочни източници на познание – научни и духовни, 
източни и западни, получаваме знаци, а и директни податки за това, че 
абстрактните времеви категории минало и бъдеще не съществуват извън 
човешките възприятия, докато единственото, с което действително раз-
полагаме е настоящият миг. Този възглед автоматично поставя на преден 
план въпроса за основанията на историческата (и музикално-историче-
ската) наука. Отговорът, който често си даваме е за търсенето на „истори-
ческата правда“. Но докато се съсредоточаваме в създаване на хипотези 
и изграждане на представи за изследването на даден отрязък минало (а 
не принадлежи ли на миналото всяка една вече прозвучала музика), про-
учвайки и систематизирайки усърдно документи и доказателствени ма-
териали, ние може би забравяме, че чрез всичко това отразяваме не тър-
сената „историческа правда“, а нашата собствена подготовка, ерудиция, 
умение за интерпретация на събраната фактология, и в същност нашия 
творчески акт върху натрупаните масиви от данни. 

„Без интерпретация ние не сме въвлечени в история, а в събиране 
и трупане на сурови данни […] Историческата реалност все още не е 
обективна по дефиниция или най-малкото – обективно познавана. Това 
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е метафизична същност. Тя не може да ни бъде емпирично известна 
(иначе не би била историческа), а само постулирана, което ще рече, още 
веднъж създадена. […] Ако има такова нещо като единствена, обектив-
на и трансцедентна ‚историческа реалност‘, тогава със сигурност тя 
може да бъде известна само на Бог“  [Wegman, 2003, p. 137]. 

Като изследовател на музика от отминали епохи и като изпълни-
тел на такава музика особено през по-ранните години на своите зани-
мания неизменно ме сполетяваше чувството, че усърдно търсените 
„автентичност“ и „обективност“ неумолимо се изплъзват. Опитите 
да бъде възкресен даден музикален откъс „така, както е звучал“ през 
времето на неговото създаване, или да бъде обхванат определен исто-
рически феномен в своята „абсолютна“, твърда и неоспорима „дейст-
вителност“, наистина правят откъса или феномена жив и реален. Но 
не заради това „както са били тогава“, а заради самото намерение те 
да бъдат възкресени. А то, без съмнение, носи импулса, зададен съзна-
телно или не от онзи, който го инициира. Очертанията на изследвания 
обект изглеждат до такава степен подвижни, че сякаш се променят не 
само при всеки отделен наблюдаващ субект, а и от различните ъгли на 
наблюдаване дори тогава, когато субектът остава същият. 

Държейки в съзнанието си всичко това, подготвях представено-
то изложение с идеята, че то отразява изследваните обекти, попадна-
ли под определен (и ограничен) „лъч светлина“, както и моментната 
ми способност за виждане и осмисляне на видяното. Следователно 
подходите на изследване, както и направените обобщения неизбежно 
трябва да бъдат примирени с отсъствието на обективност, всеобхват-
ност, пълнота и неоспоримост. 

Защо тогава всичко това трябва да бъде изказано и поднесено на 
читателя? За да даде импулс чрез изведените сведения и интерпрети-
рането им на всеки заинтересован да оформи сам своите лични щри-
хи, питания и евентуални отговори върху тази материя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ИНДЕКС НА НЕПОЗНАТИ ДуМИ

Антифон – певчески жанр в репертоара на Католическата църква. 
Произходът на жанра до днес е дискусионен в изследователската 
литература (Вж. Глава I). Текстовете на песнопенията са главно 
пасажи от псалмите, но често и от други книги нa Стария, а също 
и на Новия завет.

Антифонар – музикално-литургична книга на Западната църква. 
Когато отразява грегорианската музикално-литургична практика, 
съдържа песнопенията за провеждане на Божествената служба 
в хода на каноничната година. Ако книгата принадлежи на ла-
тинска литургична традиция, встрани от франко-римската, т.е. 
Миланска (Амброзианска), Мозарабска или друга, тя съдържа 
песнопенията от антифонния жанр за Месата и Божествената 
служба в хода на богослужебната година. 

Бревиар – музикално-богослужебна книга на Западната църква.
Бревиарът съдържа пълен състав на службите (т.е. песнопения, 
но и четива), чрез което е възможно цялостното им провеждане с 
една литургична книга. Когато съдържа нотиран певчески репер-
тоар, по същество е тип антифонар.

Градуал (1) – музикално-богослужебна книга на Западното 
християнство, която съдържа песнопенията за месата по темпо-
рала и санкторала, както и такива за месите извън двата цикъла.

Градуал (2) – песнопение от респонзорния жанр. Влиза в състава на 
Месата и се изпява между Посланието и Евангелското четене. 

Инвитаторий – песнопение от антифонния жанр, с което започва 
утринната служба, служещо за приканване към участие в бого-
служението. 

Лекционар – богослужебна книга, в чието съдържание влизат пасажи 
от новозаветните послания, еврейските писания и евангелските 
четения за месата в реда на литургичния календар.
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Модус – в средновековните източници се употребява заедно с tonus и
tropus при организиране на богослужебните мелодии в система 
според разположението на полутоновете и според финалния тон 
(finalis). И трите понятия са натоварени и с други значения. В 
настоящото изследване модус е използва в смисъла на описаното 
организиране на песнопенията.   

Ноктюрно – дял от утринната служба, чието главно съдържание са
големите утринни репонзории (responsoria prolixa). Според зна-
чимостта на деня в литургичния календар утринната може да съ-
държа от едно до три ноктюрни.

Оридунариум (Ordinarium) – дял от богослужебния репертоар, 
необвързан със спецификата на конкретен празник от календара. 
Ординартиумът би могъл да се определи като неизменен репер-
тоар при провеждането на богослужението, независимо от деня 
и периода.

Повечерие (Completorium) – каноничен час от цикъла на 
Божествената служба, който се провежда в края на деня (след 
Вечерната). 

Проприум (Proprium) – дял от богослужебния репертоар, който е 
специфичен за значението и символа на отделните каноничен 
дни.

Респонзорий – песнопение в ритуала на Католическата църква. 
Представлява стих (често цитат от псалмите, но нерядко и от 
други библейски текстове), изпяван от свещеник, на който хорът 
или конгрегацията отговаря с рефрен от същия стих. Подобно на 
песнопенията от антифонния жанр, произходът на резпонзорния 
жанр е дискусионен сред изследователит (Вж. Глава I).

Сакраментар – богослужебна книга, която съдържа основно проприум
 – молитвите, произнасяни от епископ или свещеник. 

Санкторал (Sanctorale) – цикълът от празници, честващи паметите
на християнските светци (т. нар.  Светителски празници).

Темпорал (Temporale) – онази част от литургичния годишен цикъл, 
чрез който се възпоменават главните събития от живота на Исус 
(Още Господски празници).

Тонарий – самостоятелна книга или дял от такава, която съдържа 
антифони за Месата и / или службите от грегорианския реперто-
ар, систематизирани според осемте псалмови модуса.
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Тонус – използван през Средновековието като синоним на модус по
отношение на систематизирането на литургичните мелодии. То-
нус още носи значение на проста мелодическа формула за про-
изнасяне на псалмови стихове. Тази формула се изгражда от 
три сегмента: интонацио (начало), медианта (средна част) и 
терминацио (завършек). За разлика от развитите мелодии на 
песнопенията,  където определящ за модалната принадлежност 
е финалният тон, при псалмовия тонус такъв е речитативният 
тенор в средната част. Понятието се употребява в настоящия 
текст в описания смисъл. 

утринна служба (Matutinum) – в по-ранни, предгрегориански 
латински ритуали се нарича Vigila. Провежда се около 2 часа 
след полунощ и в зависимост значимостта съдържа от едно до 
три ноктюрни.

хвалитна служба (Laudes) – каноничен час от богослужебното 
последование по дневния хорариум, провеждано по изгрев слънце. 

Versiculus – кратък стих от репертоара на латинското богослужение,
следван от отговор или „response“. В латинските литургични ко-
декси комбинацията от двете се обозначава като Versus (Вж. Гла-
ва I). 

Приложение I • Индекс на непознати думи
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Фигури на латинската  монодия
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LATIN CHANT FOR SAINTS, VENERATED BOTH 
IN WESTERN AND EASTERN CHURCHES

(St. St. Cyril and Methodius, St. Nicholas of Mira, 
St. George, St. St. Cosmas and Damian)

Summary

At the end of 9th and the beginning of 10th century – the time when 
the earliest recently known notated chant books in Western Europe were 
created, the Christianity has not yet reached its final division. The Great 
Schism of 1054 officially divided the church on “Eastern“ and “Western“, 
but this did not break the liturgical, spiritual or cultural interrelations 
between the two parts of the Christian world.  . 

Veneration of saints, whose earthly life, spiritual labours and cult 
developed in the lands of Eastern Christians and were later accepted in 
the West, is one of the aspects of those interrelations. The acceptance and 
wide spreading of such cults among the Western rites transform the aura of 
some saints from local importance to common veneration throughout the 
Christendom in general.  

In my earlier research on the Gregorian antiphoner I paid attention to 
the developed chant repertory for such saints. Melodies for the Office of 
St. Nicolas of Mira were widespread in a number of manuscripts. Although 
with a narrower popularity, repertory for the Office of st. George appeared 
too. Rarely did I meet chants for St. St. Cosmas and Damian. My special 
interest was provoked by the existance of melodies for the Office of St. St. 
Cyril and Methodius in the Roman Antiphoner, published in 1912 and the 
Ambrosian Antiphoner, published in 1935.  

The repertory for such Eastern saints in Western repertory naturally 
provoked certain questions: 
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When and how the Western church established a liturgy for them. The 
presence of chant certainly shows the important place of those memories 
among the liturgical calendar.  

Whether notated melodies were compiled especially for celebration 
of the saint’s memories or they were borrowed from already existing 
repertory  

In case that existing melodies were used, which part of the whole 
corpus they were taken from. What these melodies could reveal themselves 
about the establishment of each mentioned service, did they shed additional 
light to that process

These questions required separate investigation of each office. 
Specifics of the offices, such as historical ground behind the place of every 
saint among the whole corpus of saint’s memories; date and premises of 
establishing the liturgy for each saint; date, premises and processes of 
creating the chants for those saints; the spreading of their cult in the Latin 
Christianity and many others need an “individual“ study of each office and 
repertory. Therefore, statement for each saint’s memory is an independent 
part of the whole text.        

A discourse about basic terms of the Latin monophonic music – such 
as types of chant books, genres and melodic-structural elements inside 
the chant form is placed as a first part of present text. The necessity of 
such a “preludium“ occurs because the Latin chant is a peripheral area for 
the cultural and spiritual history and practice in Bulgaria, therefore the 
terms, which depict it are not a principal part of the musical terminology in 
Bulgarian language. That is why, it is necessary to comment certain terms 
about the Latin chant tradition, and their use in Bulgarian. The discourse 
offers certain terms, based on the established musicological practice and 
sources in the West. The principal complexity of choosing a vocabulary is 
counted, as the latter is exceptionally flexible and changeable during the 
Middle Ages, and vary among the authors. This is also true for the modern 
scholar’s writings as well. That is why the comment in presence does not 
aim at any generalizations, but it is restricted to suggestion how certain 
musical phenomena could be depicted.     

The second part of the text is concentrated on the notated repertory for 
St. St. Cyril and Methodius in the Roman antiphoner, 1912. It shed light on 
the establishment of veneration for the holy brothers in the Catholic liturgy 
during the late 19th century and the reasons of the Vatican to do so. This, 
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as well as the missing hints of worship for the saints in the West, and even 
more, the existing of melodies for their memories earlier than 19th century, 
reveal that chant repertory for them is credibly new-composed. Analysis 
of melodies themselves confirm that idea. It does not reveal any melodic 
identity with rest of the whole chant cycle, written down in the antiphoner, 
1912. Similarities of certain musical elements between antiphons for St. St. 
Cyril and Methodius and some other Saint’s antiphones were recognized 
but they don’t indicate direct usage of pre-existing melodic constructions.      

The third chapter presents a study on chant repertory for St. St. Cyril 
and Methodius in the Ambrosian antiphoner, 1935. The opinion, exposed 
in the previous part of the text, that there is no reason for speculation 
of existing chant repertory for the holy brothers dating from the Middle 
Ages, is confirmed again here. As most possible and logical reason for 
compilation of chant repertory for the holy brothers emerges the fact of 
an official establishment of worship to their memories in the end of 19th 
century. According to the present study, some of the melodies are not new-
composed in the term of the modern idea of creating original opus, but 
reveal the process of adaptation of certain melodic (also textual) passages 
for creating a new repertory. For other part of investigated melodies no 
musical parallels were found with existing chants for another liturgical 
cycle. This may witness for new-composed melodies.      

The next two chapters observe the establishment and musical contents 
of the Offices for St. Nicholas of Mira and St. George. Official worship to 
St. George appeared in the first half of 8th century in the Western church, 
while this happened with the memory of St. Nicholas as late as late 11th 

century. This is naturally followed by compilation of chant repertory. In 
this way, we could find written chants for St. George from the second 
half of 10th century (according to my recent knowledge not earlier than 
the manuscript F-Pn lat. 1085, written out in the end of 10th century with 
non-diastematic Aquitanian neumes. From the very end of 11th century, i.e. 
approximately a decade after the establishment of liturgy for St. Nicholas 
a chant repertory was found. This is the antipnoner E-Tc 44.2, written out 
with diastematic Aquitanian notation. Offices for those two saints were 
placed in sources, very different in their origin and liturgical affiliation 
until the time of usage of the monophonic singing in the rite in the late 16th 
century. Therefore, the research aims to clarify which changes happened 
with the repertory during the scale of temporal continuum on one side, 

Summary
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and how the offices differ between the Eastern and Western dialects of 
the Latin Christianity, on the other side. Differences in the worship to 
both saints through the different areas of the Western church are observed. 
They are in the direction of number of included liturgical hours in the 
different sources, differences in the repertory, included in the offices itself 
and differences of the origin of the whole chant bulk. It was observed, for 
instance, that certain part of the repertory for both offices belongs to the 
Common of the Saints as well as multiple individual Saint’s offices, while 
other part is credibly especially composed for the memories in study.  In the 
chapter about office of St. George it is commented from which repertory 
the liturgical periods / feasts were borrowed, but also the sources and their 
regions, which contain chants, especially composed for the saint. Detailed 
analysis upon certain melodies for the office of St. Nicholas confirms the 
conclusion, possible after investigation of the repertory on a structural and 
liturgical level. It also shed additional light and point of view how the 
repertory of antiphons for St. Nicholas would be compiled.  

The last chapter presents a research upon the chants for St. St. Cosmas 
and Damian in the Gregorian antiphoner. While the cult to them appeared in 
the West in the late 5th or the beginning of 6th century, notated chants emerge 
as early as the late 10th century. The main part of the sources, including the 
memory of the saints, usually contain one certain antiphon, composed for 
their memory – Cosmas et Damianus Leontius, 001938. It is possible to 
assume, that this antiphon appeared in the chant books at the same time 
like certain Proper repertory in the Sanctorale, around the late 10th century. 
At that time the memory of St. St. Cosmas and Damian included in most 
of the cases no more than a few melodies – the mentioned antiphon and 
occasionally chants from Common of the Saints. Observing the office for 
St. St. Cosmas and Damian I came to two sources (but there are reasons to 
assume for another two as well, to which I don’t have access up to now) 
which include full Lauds contain, dedicated to the holy brothers. Those are 
I-Rv C.5 (end of 11th, beginning of 12th century) and GB-WO F.160 (13th 
century).  According to their text incipits, liturgical function (they were not 
found for another pray hours or offices and seem to be specially composed 
for the memory of St. St. Cosmas and Damian), as well as the modality, it 
could be assumed that they are identical in both books. Up to the time of 
research I didn’t find other sources, including the repertory.     

Analysis of the melodies present arguments for their latter 
composing, comparing with the antiphon for the same office, mentioned 
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above. Therefore, we could assume that they originated around the time 
of creating the Roman antiphoner, including the chants (i.e. around 11th 
century). Few of the antiphons seem to be centonated  melodies, while the 
rest are probably new-composed for the office. 

Developed chant repertory for certain saint’s memory usually 
witnesses for the importance and hierarchy of the latter among the annual 
liturgical cycle.  Existing of such a repertory for office of St. St. Cosmas 
and Damian would suppose a worship of higher rank through some regions 
of the Latin Christianity (namely areas around Rome, where the cult to the 
saints were established in the West).

Hence, if the repertory in the Roman and Worcester antiphoners is 
identical, it is logical that the latter (created about 150 years after the 
former) could contain a copy from certain Italian source. What reasons lie 
behind such a transmission of repertory, not in highest importance to the 
whole annual calendar, which liturgical, cultural and spiritual interrelations 
could stand behind this phenomena, this remains an open question for the 
present. 

By the research in presence I attempt to offer a point of view about the 
process (or processes) of creating and establishment of certain Gregorian 
(and partly Ambrosian) chant repertories from the full annual corpus, 
during the Middle Ages, but also in the period of restoration of chant 
tradition during the first half of 20 century. The text differentiates from the 
ambition to generalize the conclusions of the presented study. They would 
be successful if they could serve as a basis and starting point for further 
speculations and observation on the investigated offices and their chant 
repertory, as well as the Western chant tradition in general.    

Summary
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