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Gregorijanski koral in njegova izvedba: 
zapis in zven responzorija Egredietur 

virga v srednjeveških žičkih antifonarjih
Katarina šter*

IZVLEČEK
Kako je zvenela liturgična glasba v srednjeveških Žičah, lahko domnevamo na 
podlagi redovnih pravil, ki zadevajo koralno petje, ter nekaterih opisov kartuzi-
janskih izvedb, ki se sicer ne nanašajo samo na žičko kartuzijo. Glavni vir pa so 
glasbeni zapisi v žičkih srednjeveških antifonarjih, ki so predstavljeni na primeru 
responzorija Egredietur virga in postavljeni v primerjavo z današnjim kartuzijan-
skim antifonarjem.

KLJUČNE BESEDE
kartuzijanska liturgija, kartuzija Žiče, interpretacija gregorijanskega korala, kva-
dratna notacija

ABSTRACT
Assumptions about how liturgical music was performed at the Žiče Charterhouse 
during the Middle Ages are based on the rules of the order concerning plainchant 
or descriptions of Carthusian singing. However, these do not concern only Žiče. 
The main source remains musical notation from the medieval Žiče manuscripts, 
and they are compared here with one another as well as with the present-day 
Carthusian antiphoner based on the example of the responsory Egredietur virga.

KEY WORDS
Carthusian liturgy, Žiče Charterhouse, interpretation of plainchant, square nota-
tion

Srednjeveški gregorijanski koral je za današnji čas težko oprijemljiv 
pojem, saj ga spoznavamo le preko glasbenih rokopisov, teoretskih traktatov, 
omemb o izvedbah v drugih zapisih ter raznih upodobitvah petja. O njegovi 
pravi zvočni podobi, kakršna je obstajala v srednjem veku, ne moremo reči 
nič dokončnega, saj se tudi njegov medij – človeški glas, ki je vsakokrat iz-
vajal koral –, iz srednjega veka ni mogel ohraniti. Iz drugih drobcev, ki so se 
ohranili, si o njem lahko ustvarimo le približno podobo.

Pri spoznavanju korala se na prvem mestu lahko opremo predvsem na 
vir, ki je za naše današnje izkustvo najbolj trden in zanesljiv: glasbeni zapis. 
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Ta še zdaleč ne more posredovati vseh informacij o glasbi, ki jo zapisuje, z 
izvedbo glasbe pa je nedvomno povezan. Če si izposodimo misel literarnega 
teoretika in pesnika Borisa A. Novaka, ki pravi, da »v poeziji zven besede 
pomeni in pomen zveni«,1 ter v to dvojno pomensko-zvensko razmerje vklju-
čimo tudi zapis s svojimi konotacijami, lahko to trditev zelo dobro apliciramo 
tudi na glasbo. Vsak glasbeni zapis ima svoj pomen – pomen, ki ga vanj za-
piše notator, pomen, ki ga v njem razbira izvajalec, in pomen, ki ga izvajalec 
nato vlije v izvedbo, v zven, in ki ni več v tako veliki meri vezan na sam 
zapis. Ni nujno, da so vsi ti pomeni isti; a od dojemanja pomena je odvisno, 
kako bo kaj zvenelo na koncu, in kaj bo to pomenilo za naslednje zapise, ki 
bodo spet pomenili nekaj drugega in drugače zveneli.

Naše domneve o izvedbi korala so na podlagi glasbenega zapisa lahko 
umeščene v ta ali oni kontekst, lahko so pravilne ali zmotne, za vse pa zapis 
ostaja izhodiščna referenca, h kateri se vedno lahko vrnemo. Prav zato so 
glasbeni zapisi gregorijanskega korala iz kartuzijanskega molitvenega bo-
goslužja izhodišče razprave, ki bo na primeru izbranega speva iz šestih sre-
dnjeveških antifonarjev kartuzije Žiče in trenutno aktualnega kartuzijanske-
ga antifonarja poskušala osvetliti tisti del žičkega glasbenega življenja, ki 
se nanaša na izvajanje korala. Da pa bi bila slika še popolnejša, bodo ob 
izhodiščnih pisnih virih – glasbenih zapisih – predstavljene še spremembe v 
liturgičnoglasbeni praksi reda in njenih značilnostih ter nekateri napotki za 
izvedbo kartuzijanskega korala ter zapisi o njej.

Glasba kartuzijanske liturgije in kartuzijanski antifonar

Skozi vso svojo zgodovino je kartuzijanski red živel značilno mešanico 
samotarstva in življenja v skupnosti.2 V slednji je bilo veliko časa namenjeno 
liturgiji.3 Eden bistvenih sestavnih delov kartuzijanske liturgije je bilo pre-
pevanje spevov gregorijanskega korala, skozi zgodovino edine glasbe kartu-
zijanskega reda.4 Izvedba gregorijanskega korala je bila tako nujno vezana 

1 Novak, Zven in pomen, str. 7 in 284–285.
2 O življenju kartuzijanov glej predvsem ustrezne članke v različnih enciklopedijah in spletno 

stran Carthusian monks and Carthusian Nuns. O zgodovini kartuzijanov v slovenskem jezi-
ku glej Benedik, Zgodovinski oris kartuzijanskega reda; Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklo-
šter. O strukturi reda glej predvsem Moulin, Note sur les particularités de l’ordre cartusien.

3 Liturgija kartuzijanov je bila sprva prepuščena praksi posameznih hiš, po prvem general-
nem kapitlju leta 1140 pa so si kartuzijani prizadevali za enotnost liturgije v vseh hišah. 
Težnja po enovitosti je bila odslej stalna značilnost kartuzijanske liturgije, čeprav se je ta 
skozi zgodovino tudi razvijala in spreminjala. Tako je bilo sploh v zgodnejši fazi. Med 13. in 
15. stoletjem pa je nastopila faza dokajšnje stabilnosti liturgije; v tem času naj ne bi bilo ve-
čjih sprememb, razen mogoče dodatkov v liturgičnem koledarju. Prim. Degand, Chartreux; 
King, Liturgies of the Religious Orders.

4 Berry, Carthusian monks.
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na njegovo primarno, tj. liturgično funkcijo,5 in glasba reda je bila zapisana 
v liturgičnih knjigah. Kakor pri drugih katoliških ustanovah sta bili tudi pri 
kartuzijanih glavni obliki liturgije maša in oficij oz. molitveno bogoslužje.

Oficij je molitveno opravilo dneva, razdeljeno v več t. i. molitvenih ur. 
Oficij enega dne brez prekinitve preide v oficij naslednjega dne, tako da gre 
za nenehen krogotok. En dan oficija sestavljajo matutin (jutranjice), lavde 
(hvalnice), krajše oz. male dnevne ure (prima, terca, seksta in nona oz. prva, 
tretja, šesta in deveta molitvena ura) ter vespere (večernice) in kompletorij 
(sklepnice). Matutin, vespere in lavde se pojejo skupaj, v cerkvi, ostale ure 
pa kartuzijani običajno molijo sami v celici. Na slovesne praznike in nede-
lje se tudi prima moli v cerkvi.6 Oficij vsebuje veliko pétih delov in glasba 
zajema velik del v njem.7 Po številu spevov in razporeditvi psalmov kartu-
zijanski oficij sledi monastičnemu oz. meniškemu oficiju, ki je temelj oficija 
meniških redovnih skupnosti, vendar ima kartuzijanski red tudi tu nekatere 
posebnosti.8

Liturgične knjige z glasbo oficija so antifonarji ali antifonali. Glasbe-
no – in tudi vsebinsko – gledano so v njih zapisane različne zvrsti koralnih 
spevov. Glavni namen oficija je prepetje vseh 150 psalmov v enem tednu, ob 
tem pa se berejo oz. na posebne melodične obrazce recitirajo še berila, molijo 
razne molitve, blagoslovi … Psalme, ki se pojejo na posebne obrazce oz. t. i. 
psalmove tone in so v antifonarjih običajno nakazani le s kratkimi besedilni-
mi in/ali glasbenimi iztočnicami, glasbeno uokvirjajo antifone. Antifone so 
krajši, pretežno silabični spevi, ki se menjajo glede na psalme in glede na li-
turgično vsebino dneva. Nekoliko daljše antifone imajo invitatorijski psalm 
Venite exsultemus (Ps 94), s katerim se začenja matutin, ter slavilna kantika 
Benedictus in Magnificat; prvi zaključuje lavde, drugi vespere. Pomembno 
vlogo v oficiju ima branje beril ali njihovo recitiranje na preproste glasbene 
obrazce; glasbeni antipod beril so responzoriji, ki pomenijo neke vrste me-
ditacijo na vsebino prebranega ali pa govorijo o vsebini liturgičnega dne. Re-
sponzoriji so glasbeno najbogatejši in najbolj melizmatični spevi oficija, ki so 
tudi za izvedbo običajno zelo zahtevni. Tako antifone kot responzoriji imajo 
v kartuzijanskem oficiju besedila bibličnega izvora. Poleg njih ima oficij še 
druge glasbene dele, kot so himne, kratki responzoriji z verzi in verzeti z 
odpevi. Himne ali himnusi so kitični spevi, ki sicer nimajo bibličnih besedil, 

5 Hiley, Performing practice.
6 V srednjem veku se je matutin pel neposredno pred lavdami, pred sončnim vzhodom. Ura 

matutina se je po malem premikala nazaj v noč in leta 1581 je to postalo uradna liturgična 
praksa reda. Degand, Chartreux, stolp. 1062.

7 O kartuzijanskem oficiju prim. predvsem Degand, Chartreux, stolp. 1045–1071; Becker, Die 
Responsorien, predvsem str. 50–85; Lambres, L’antiphonaire des chartreux, str. 213–218; 
Lambres, Le chant des chartreux, str. 17–41.

8 To so npr. razdelitev leta (poletni čas pri kartuzijanih traja od binkošti do 1. novembra in se 
ne začne že po veliki noči) idr. O posebnostih kartuzijanskega oficija gl. zgoraj navedena 
dela in še posebej Becker, Die Responsorien, str. 51–54.
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a se je nekaterim zaradi močne tradicije vendarle uspelo uvrstiti med speve 
kartuzijanskega antifonarja. Kratki responzoriji in verzeti so krajši spevi, ki 
se večinoma pojejo po ustaljenih obrazcih oz. formulah.9

Kakšen je bil koral, ki so ga peli kartuzijani? Kartuzijanski koral, kot 
označujemo glasbo kartuzijanske liturgije, je pravzaprav gregorijanski koral 
z nekaterimi akvitanskimi oz. galikanskimi posebnostmi oz. koral z melo-
dičnimi in drugimi posebnostmi območja, s katerega so ga kartuzijani pre-
vzeli. Svojih spevov kartuzijani niso imeli; v skladu s svojo zavezanostjo tra-
diciji so na podlagi strogih načel iz glasbene dediščine svoje okolice izbrali 
in prevzeli speve za potrebe svoje liturgije.10

Že v najzgodnejših obdobjih je v kartuzijanskih glasbenih knjigah 
prevladal poseben tip notacije – t. i. kvadratna notacija. Ob tem so bile 
kartuzijanske glasbene knjige zapisane še v drugih tipih notacij, značilnih za 
posamezne regije; tako npr. v akvitanski ali gotski notaciji, ohranjenih pa je 
tudi nekaj zapisov s starejšimi nevmatskimi znaki.11

Samotarski menihi so prav v liturgiji in tudi v liturgičnem petju najbolj 
živeli tisto plat kartuzijanskega življenja, ki ji pravimo meniška ali skupno-
stna. Po drugi strani ni nič čudnega, da je bila v življenju menihov, kjer je 
zapovedana tišina, vsaka beseda, ki se je glasno izgovarjala ali celo pela, 
skrbno izbrana in pretehtana. Samo besedila bibličnega izvora ali besedila z 
zelo tehtno tradicijo – ki pa jih je bilo malo –, so bila vredna, da se jih je pelo. 
Obenem sta bila v veliki meri upoštevana tudi vsebina besedil in njihovo so-
sledje v Bibliji, zaradi česar so spevi oficija pri kartuzijanih večkrat drugače 
razporejeni kot v oficijih drugih tradicij.12

Redovni napotki za izvedbo kartuzijanskega korala

O izvedbi danes ohranjenega repertoarja srednjeveškega gregorijanske-
ga korala ne vemo veliko določnega. Še bolj to dejstvo velja za koralni kor-
pus, ki je bil omejen na ozko in zaprto skupnost, kakršen je bil kartuzijanski 
red.

Merodajne smernice za liturgično koralno petje kartuzijanov se naha-
jajo tako v prvih pravilih reda – Guigovih Consuetudines – kot v sledečih 
statutih, ki so jih sprejemali generalni kapitlji. V Consuetudines (leta 1127 ali 

9 Za različne koralne glasbene oblike oficija prim. Snoj, Gregorijanski koral, str. 101–127 in 
144–148.

10 Lambres, Le chant des chartreux, str. 21 in 34; Becker, Die Responsorien, str. 83.
11 O notaciji kartuzijanskih liturgičnoglasbenih knjig glej Degand, Chartreux, stolp. 1067; De-

gand, La traditon dans le chant cartusien, str. 10 in 22; Lambres, Le chant des chartreux, str. 
19–20; Hiley, Western plainchant, str. 614 ter 432–433.

12 Prim. Becker, Die Responsorien, str. 93 in 107–110; Lambres, Le chant des chartreux, str. 
24–25.
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1128) je peti prior Velike kartuzije Guigo opisal redovno življenje menihov v 
Grande Chartreuse, kar je postalo merilo za vse kartuzije. Consuetudines so 
kartuzijani na področju kartuzijanskega korala sproti dopolnjevali.

Na izvedbo gregorijanskega korala pri kartuzijanih se nanašajo tri pasa-
že iz Consuetudines, ki formalno omenjajo t. i. recordatio,13 nekakšne skupne 
vaje, ki so služile memoriziranju repertoarja (v istem obdobju so isto besedo 
uporabljali za isto prakso v Lyonu, tako da te vaje niso bile značilne le za 
kartuzijanski red). Guigo ne pove, kako je potekala sama recordatio; pove le, 
na katere dneve je bila in s kakšnim namenom: da bi se naučili berila, respon-
zorije in druge potrebne speve – »caetera necessaria«.14 Bazilij je v kasnejših 
statutih delu o recordatio dodal še priporočilo, naj se branja pozorno posluša 
(»attente et sine strepitu«). V Jancelinovih statutih leta 1222 je recordatio po-
svečeno celo poglavje. Udeležiti so se je morali vsi menihi, vključno s prior-
jem, če ta ni imel drugih obveznosti. Takšni detajli ponazarjajo pomembnost 
vaj in vsega, kar je zadevalo petje oficija na pamet. Statuta antiqua so leta 
1259 dodala le nekaj manj pomembnih detajlov. Recordatio je bila del pravila 
vse do leta 1581, ko je bila ukinjena.15

Zaradi kartuzijanske simplifikacije antifonarja se je bilo repertoarja 
mogoče sorazmeroma hitro naučiti.16 Prav zato so kartuzijani nočni oficij 
(matutin in lavde), najobsežnejši in glasbeno najbolj zahteven del oficija, v 
srednjem veku lahko izvajali na pamet. Običaj petja na pamet in v temi med 
nočnim oficijem, ki se je ponekod kljub formalni ukinitvi v praksi ohranil do 
današnjih dni, je izpričan z nekaterimi dokumenti. V traktatu z naslovom De 
origine et de veritate perfectae religionis, ki je nastal ok. leta 1313, je avtor, 
ki našteva opravila kartuzijanov, omenjal tudi učenje koralnega oficija na 
pamet.17 S konca 14. stoletja je ohranjen neki drugi traktat, ki govori o prak-
tičnih detajlih postopnega učenja celotnega oficija na pamet. Novic je začel z 
učenjem psalmov, ki so bili najpogosteje v rabi, nato je vadil speve za skupni 
oficij vseh svetnikov, nazadnje pa se je naučil celoten antifonar: »deinde, si 
Deus dederit sibi gratiam, potest totum antiphonarium impectorare, prout 
olim in domo Cartusiae consuevit«.18 Še v 15. stoletju so kartuzijani poudar-
jali velike duhovne prednosti petja na pamet.19

Navada petja nočnega oficija na pamet razloži tudi dejstvo, da je bilo 

13 Lambres, Le chant des chartreux, str. 32. Bolj obširno o zgodovini recordatio od njenih za-
četkov do ukinitve v 16. stoletju gl. Chartreux, La Récordation en Chartreuse, str. 255–261.

14 Degand, Chartreux, stolp. 1067.
15 Prav tam.
16 Za učenje celotnega običajnega monastičnega antifonarja bi menihi potrebovali približno 8 

let. Kartuzijanom se je zdelo to preveč; kakor je rekel Guigo, jim puščavniško življenje toliko 
časa vendarle ni dopuščalo. Lambres, Le chant des chartreux, str. 23.

17 Prim. Degand, Chartreux, stolp. 1067–1068, op. 5.
18 Manuale caeremoniarum domus majoris Cartusiae, c.viii. Navedeno po: Degand, Chartre-

ux, stolp. 1068, op. 6.
19 Lambres, Le chant des chartreux, str. 33.
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rokopisov antifonarja v prvih stoletjih reda tako malo. Včasih sta bila an-
tifonarja dva, običajno pa en sam, ki so ga postavili na pult sredi kora, da 
bi si tisti, ki še niso mogli peti vsega po spominu, mogli pomagati z njim.20 
Tako nas pouči sklep generalnega kapitlja iz leta 1430, ki določa, naj tisti, ki 
spevov še ne znajo na pamet, pojejo sredi kora.21 Pri nočnem oficiju je bila 
običajno prižgana ena sama sveča, tako da tudi zaradi šibke razsvetljave petje 
po knjigi ni prišlo v poštev.

Iz pravil je razvidno tudi, da je bilo skupno petje menihov skrbno vode-
no. Petje v koru – vsak v svojem zboru – vodita dva kantorja z natančno do-
ločenimi funkcijami. Imenujeta se cantores chori.22 Njuno delo je v splošnem 
opisano v Bazilijevih konstitucijah sredi 12. stoletja. Statuta Jancelini so že 
bolj natančna in eksplicitna. Vendar pa so šele Statuta antiqua (nastajala so 
med letoma 1259 in 1271) uradno in definitivno opredelila disciplino v koru.23

Poleg kantorjev je tu še emendator, ki je zadolžen za to, da povzame 
petje, če se kdo zmoti. Emendator in kantorja ne smejo dopustiti nobene na-
pake, naj bo pri branju ali petju, in morajo vsak spodrsljaj popraviti. Slabo 
zapeto mesto je treba po potrebi ponavljati, če pa kantorja in emendator niso 
navzoči v koru, mora to na njihovem mestu narediti vsak menih.24

Statuta antiqua so od svojih predhodnikov nasploh bogatejša z napotki 
za izvedbo korala, saj imajo v celoti eno poglavje o načinu petja. To po-
glavje zajema dva dela. Prvi je spekulativni in mistični komentar spevov sv. 
Bernarda. Praktični del je izposojen iz Instituta Patrum (De modo psallendi 
et25 cantandi) iz Sankt-Gallna, katerega avtoriteta je bila v srednjem veku 
zelo velika in ki zapoveduje živo in tekoče petje: »Psalmodiam non multum 
protrahamus, sed rotunda et viva voce cantemus […]«.26 Poleg skoraj dobese-
dnih navedkov iz Instituta Patrum je kartuzijanski red iz traktata prevzel še 
večino načel vodenja zbora in izvedbe korala. Slednja se nanašajo na način 
petja glede na to, ali je bil oficij dnevni, nedeljski ali praznični (tako so se 
spevi na večje praznike peli počasneje), kantorjem dajejo popolno avtoriteto 
v koru, govorijo o načinu intoniranja in povzemanja antifon ter o medsebojno 
vzajemnih odnosih med zakoni akcentuacije in melodijami v psalmodiji in 
recitaciji.27 Drugi del poglavja De modo cantandi et psallendi obsoja nekatere 
navade, ki so se razširile pri petju korala v tem obdobju: »fractio et inundatio 
vocis et geminatio puncti«,28 kar so nekateri avtorji razlagali kot pressus, kvi-

20 Prav tam.
21 Degand, Chartreux, stolp. 1068.
22 Več o kartuzijanskem kantorju v Niederkorn – Bruck, Die liturgietheoretischen Normen in 

den Consuetudines, str. 186–189.
23 Degand, Chartreux, stolp. 1068; Lambres, Le chant des chartreux, str. 33.
24 Degand, Chartreux, stolp. 1068.
25 Nekateri avtorji na tem mestu navajajo besedo sive.
26 Prim. Instituta patrum, str. 366.
27 Degand, Chartreux, stolp. 1068.
28 Prav tam.

Katarina Šter



99

lizmo in ponovni nastavek tona pri ponovitvi dveh ali več tonov na isti tonski 
višini.29 L. Florea meni, da bi pojma fractio vocis in geminatio puncti, če bi 
se nanašala na ritem, lahko pomenila poskus menzuriranja melodij; lahko 
pa bi beseda fractio pomenila tudi ornamentiranje in deljenje glasov, torej 
polifonijo.30 Danes se zaradi različnih možnih interpretacij v prevodih sicer 
uporabljajo bolj splošni izrazi, kot so »spreminjanje glasu, prekipevanje glasu 
in podaljševanje kadenc«.31

Statuta antiqua po drugi strani zapovedujejo tudi, da je kartuzijanova 
dolžnost bolj »žalovati kot peti«, zato se ne moremo čuditi, da je bil slog 
pevske izvedbe kartuzijanov nadvse umirjen.32 Toda kako so ti napotki uskla-
jeni z »gibkim in zaokroženim glasom«, za kakršnega se zavzemajo Instituta 
patrum in ki ga statuti prav tako navajajo? Iz navideznega paradoksa med 
tema dvema napotkoma so izšle povsem nasprotujoče si interpretacije petja 
kartuzijanskega korala. Zdi pa se, da je bila kartuzijanom bolj kot zunanji 
glasbeni učinek speva – za katerega navsezadnje niso imeli nobene zunanje 
publike –, vedno pomembnejša njegova notranja vsebina, ki je izhajala iz 
besedila in šele tako opravičila tudi način izvedbe. Zato tu ni bilo nekega raz-
kazovanja vokalne virtuoznosti, temveč resno in obenem živo premišljevanje 
uglasbenih besed.

Glasbeni instrumenti so pri kartuzijanih prepovedani že od začetka 
reda; raba glasbil je bila izrecno prepovedana na generalnem kapitlju leta 
1326. V ta predpis je bil tedaj vključen tudi monokord.33 Statuta nova so poleg 
vseh instrumentov izobčila tudi večglasno petje. V nekaterih hišah se je po-
skušal uveljaviti diskant. Svarilo oz. graja iz leta 1442 menihom v Parcu iz 
škofije Mans zapoveduje, naj pojejo oficij v cerkvi, kakor zapovedujejo re-
dovna pravila, in naj ne izvajajo diskanta, ki je redu po svoji naravi tuj. Leta 
1582 je bilo izrečeno enako svarilo v zvezi z instrumenti in s figuralno glas-
bo: »Instrumenta musica librosque universos discantus seu cantus figurati 
interdicimus universis«.34

Vse do današnjih dni so se izhodišča, pravila in ideali kartuzijanskega 
korala opirali na Consuetudines in Statuta antiqua ter na smernice, ki so jih 
ta najstarejša pravila položila. Tudi zadnje različice pravil kartuzijanskega 

29 To je poimenovanje kartuzijanskega avtorja Méthode de plain-chant selon les usages cartu-
siens v 19. stoletju. Njegovo poimenovanje je povzel tudi Klein, Der Choralgesang der Kar-
täuser, str. 32. O teh prepovedih v kartuzijanskem koralu je pisal tudi Degand, ni pa jasno, 
kaj natanko je mislil z izrazi »fractio vocis, inundatio vocis, geminatio puncti«, saj piše le o 
»določenih koralu tujih novostih, ki so izšle iz figuralne glasbe«. Degand, La tradition dans 
le chant cartusien, str. 6.

30 Florea, “Let Us Sing With a Well-rounded and Lively Voice”, str. 16.
31 Berry, Carthusian monks.
32 Prav tam.
33 Degand, Chartreux, stolp. 1069; Berry, Carthusian monks.
34 Glej Degand, Chartreux, stolp. 1069; Berry, Carthusian monks.
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reda izvedbi korala posvečajo veliko pozornosti.35 46. poglavje iz 6. knjige 
Obnovljenih pravil kartuzijanskega reda se ukvarja izključno z bogoslužnim 
petjem in psalmodiranjem pri kartuzijanih ter govori o nekaterih značilnostih 
spevov.36 Tako najnovejša Pravila poudarjajo zbranost in resnost pri petju, 
pozornost na besedila in razpoloženje posameznih psalmov. Vsak pevec ima 
sicer natanko določene dolžnosti in naloge v koru, toda ideal kartuzijanskega 
petja je uglašena skupnost, v kateri vsi glasovi zvenijo kot en sam. Pevci pri 
psalmodiranju ne smejo preveč hiteti, prav tako se tudi ne smejo obotavljati, 
temveč se morajo med seboj poslušati in se prilagajati drug drugemu. Vodje 
so dolžni tiste pevce, ki se ne morejo dobro vključiti v petje, na to opozoriti 
in popravljati njihove napake. Petje menihov naj bi prihajalo iz ponižnosti 
srca in se odlikovalo po preprostosti izvedbe. Poglavje Obnovljenih pravil 
o koralnem petju našteje še liturgične priložnosti, pri katerih se uporabljajo 
različni spevi, opredeli pa tudi, kdaj je možna uporaba domačega jezika.37

Nekaj drobcev o kartuzijanskem petju lahko zasledimo tudi na drugih 
mestih v Obnovljenih pravilih in njihovi reviziji. Tam je zapisana še vedno 
aktualna Guigova hvalnica samotarskega življenja, v kateri zasledimo misel, 
da »samota najbolj pospešuje uživanje ob psalmodiji« in vnemo za kontem-
placijo ter premišljevanje.38 Poglavje, ki zapoveduje složnost med menihi, 
govori, naj bodo vsi skupaj »res enega srca in bodo skupaj slavili Boga«; 
vse besede, ki jih menihi bodisi izgovarjajo bodisi pojejo, gradijo duha sku-
pnosti, čemur se bliža tudi novejša različica slovenskih pravil: »enodušno 
in soglasno«.39 V nočnem oficiju ima psalmodija posebno mesto, saj »hrani 
notranjo pobožnost« menihov in jih ohranja budne.40 Posluh za petje je tudi 
pogoj za vstop v red kartuzijanov.41

V skladu s tradicijo Instituta patrum Pravila menihe sicer spodbujajo, 
naj prepevajo preprosto in resnobno, a tudi »razigrano, ne pa leno in zaspa-
no«. Pri tem naj bi bilo psalmodiranje »zaokroženo, živahno in gibko«, obe-
nem pa čustveno doživeto, kajti: »Najbolje bomo prepevali, če se navzamemo 
tistega čustvovanja, s katerim so bili psalmi in spevi napisani«. Namen pre-
pevanja je, da se misel ob tem, kar menihi opevajo, dviga k Bogu, medtem ko 
mu »ubrani glasovi radostno pojejo hvalnico«.42

Še danes veljajo prepovedi uporabe glasbenih instrumentov in večglasja, 

35 Pravila.
36 Obnovljena pravila, 1–4: 2. knjiga, str. 56–62. Na spletni strani kartuzije Pleterje je dosto-

pen še en novejši prevod, ki je revidirana različica ali vsaj izboljšan prevod 46. poglavja 
Obnovljenih pravil: Pravila, 7. knjiga, 52. poglavje.

37 Pravila, 7. knjiga, 52. poglavje. – Petje v domačem jeziku je pod pogojem, da se strinja ves 
konvent, dovolil generalni kapitelj leta 1971. Becker, Die Kartause, str. 11.

38 Pravila, Uvodna knjiga, 2. poglavje.
39 Obnovljena pravila, 1–4: 1. knjiga, 3. poglavje, 4. odstavek, str. 8–9. Prim. tudi Pravila.
40 Obnovljena pravila, 1–4: 1. knjiga, 3. poglavje, 4. odstavek, str. 10–11.
41 Obnovljena pravila, 1–4: 1. knjiga, 8. poglavje, 4. odstavek, str. 27–28.
42 Pravila, 7. knjiga, 52. poglavje, odstavki 1–3 in 25.
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zanimivo pa je, da se z rabo glasbil v kontekstu preprostosti in zavestne 
odpovedi glasbenemu okrasju ukvarja poglavje o uboštvu. »Draga orodja 
smejo uporabljati le tisti, ki jih po priorjevi sodbi potrebujejo. Glasbeni 
instrumenti in razne igre niso v skladu z našim poklicem. Le za vaje v petju 
lahko uporabljamo instrumente in tudi magnetofon. Radijski aparati pa k 
nam sploh ne spadajo.«43

Skozi zgodovino so kartuzijanska pravila za izvajanje korala ostala sko-
raj nespremenjena, prav tako se ni spremenila terminologija, ki jo uporabljajo, 
kadar pišejo o petju. Skozi zgodovino pa v vseh pravilih ostajajo navzoči tudi 
navidezni paradoksi v zvezi s petjem kartuzijanskega korala, ki jih je mogoče 
razumeti le v kontekstu kontemplativnega življenja kartuzijanov: »Tukaj pra-
znujejo v razgibanem mirovanju in počivajo v umirjenem delovanju.«44 Tako 
je tudi koralni oficij zanje posebno kontemplativno praznovanje, v katerem se 
odvija tako razgibano mirovanje kot umirjeno delovanje.

Kartuzijansko petje na prvi pogled nima dosti skupnega s tišino in sa-
moto, ki jo iščejo kartuzijani:45 v prepevanju se tišina umika glasbi in samota 
skupnosti. A tudi skupnostni aspekt se navezuje na zgoraj omenjeno kontem-
placijo: koral je za kartuzijane svojevrstna meditacija, ki obenem povezuje 
skupnost eremitov, ter zanje še danes uteleša ravnovesje med puščavniškim 
in samostanskim načinom življenja.46

Zapisi o izvedbah kartuzijanskega korala

Poleg besedil, ki predpisujejo način petja, bi redke raztresene drobce o 
izvajanju korala lahko našli v zapisih generalnih kapitljev. Običajno se takšni 
zapiski nanašajo na stanje, ki ga je potrebno izboljšati ali spremeniti, tega, 
kar je bilo pri petju kartuzijanov samoumevno in je dobro in gladko potekalo, 
pa ne omenjajo. Generalni kapitlji niso presojali samo velikih in pomembnih 
vprašanj v zvezi z liturgijo. Z enako vnemo in skrbjo so se posvečali majh-
nim in na videz nepomembnim podrobnostim. Največkrat so zapisi general-
nih kapitljev povezani z redovno disciplino, ki jo je potrebno izboljšati ali po-
novno vzpostaviti; opozarjajo na zbranost pri petju, svarijo pred zamujanjem 
in lenobo ipd. Tak primer so stroga pravila, do katere mere je bila zamuda še 

43 Obnovljena pravila, 1–4: 3. knjiga, 27. poglavje, odstavek 10, str. 105–106.
44 Bruno iz Kölna, Pismo Raoulu le Verdu.
45 Prim. Pravila.
46 Nekdanji pleterski prior Janez Hollenstein je v predgovoru Malega misala kartuzijanskega 

reda zapisal: »[Koralno petje] ni samo neka duhovna in kulturna vrednota, temveč tudi 
način meditacije (ali ʻmeditativna tehnika ,̓ če hočete), ki močno, trajno pa diskretno, tako-
rekoč nezavestno, vpliva na naše celotno kontemplativno življenje. Menih, ki je odkril in 
zna izkušati ter okušati to vrednoto, jo bo vključeval v osebno meditacijo v celici.« Gl. Mali 
misal kartuzijanskega reda, str. II–III.
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dopustna. Če kateri menih ni bil prisoten ob začetku oficija, je bilo potrebno 
dovoljenje predstojnika, da je oficiju lahko prisostvoval, če je le prišel pred 
petjem prvih treh verzov prvega psalma. Za mašo je lahko vstopil najkasneje 
do evangelija.47 Nepopravljivi zaspanci, ki so dremali med oficijem, pa so bili 
že pred letom 1260 deležni posebnih ukrepov: morali so pod priorjevim nad-
zorom stati pri stojalu antifonarja in tam peti psalme.48 Vse to priča o strogi 
disciplini in urejenem petju.

Zunanjih – izvenredovnih – opisov kartuzijanskega petja skoraj ni bilo, 
saj je bila skupnost zelo zaprta. Kljub temu se je ohranilo nekaj izjav, tudi dve 
zelo slavni iz 14. stoletja. Obe sta povedni, a obenem nejasni. Jasne predstave 
o tem, kakšno je petje kartuzijanov takrat bilo, si iz njiju ne moremo ustvariti. 
Francesco Petrarca je pisal o »angelskem petju« kartuzijanov. Sv. Brigiti pa 
naj bi v njenih mističnih videnjih sam Kristus petje kartuzijanov predstavil 
kot vzor duhovnega petja. Svojim redovnim sestram je takole posredovala 
Kristusove besede: »Posnemajte petje tistih, ki se imenujejo kartuzijani in 
katerih psalmodija bolj kot katerakoli druga predstavlja ljubkost duha, poni-
žnost in pobožno zbranost«.49

Tudi učeni Nikolaus Kempf, ki je bil nekaj časa jurkloštrski prior, je 
stoletje zatem skrajno pohvalno pisal o petju (morda celo jurkloštrskih?) kar-
tuzijanov: »Kako odlično se pri njih, kartuzijanih, odvijajo molitvene ure, ni 
mogoče opisati v nekaj besedah […] psalmi in ves oficij se pojejo s tako veli-
ko mero zrelosti in umirjenosti, da lahko redovnik to, kar psalmodira in poje, 
duhovno sprejme [ponotranji] in se dvigne k Bogu«.50 Iz teh zapisov lahko 
razberemo, da so bili kartuzijani vzor resnega in poglobljenega, obenem pa 
tudi doživetega petja. Toda ti izrazi govorijo bolj o načinu petja z duhovnega 
stališča kakor o glasbenih vidikih izvajanja liturgije. Iz takšnih in podobnih 
opisov si le nejasno lahko predstavljamo, ali je bilo petje kartuzijanov poča-
sno ali zmerno razgibano, tiho, zmerno glasno ali glasno ipd.

Peter Sutor (Pierre Coustrier), ki je po univerzitetni karieri stopil v kar-
tuzijo in bil prior več redovnih hiš, je v prvi polovici 16. stoletja poleg drže 
kartuzijanov pri petju melodičnih obrazcev lekcij opisal tudi, kako naj bi 
akustično zvenelo njihovo petje ali recitiranje preprostih glasbenih obrazcev. 
Kot praktičen človek je za vzor postavil zmernost: »Naj se ne poje ne pre-
visoko ne prenizko, ne prepočasi in ne prehitro, pa tudi preko lastnih moči 
ne, temveč naj bo način [branja/petja] pogojen z zgradbo prostora, številom 
in oddaljenostjo poslušalcev [tj. drugih menihov] in nazadnje z zmožnostmi 
beročega.« Zdi se mu, da je takšen, zmeren in okoliščinam prilagojen način 
popolnoma pravilen: »Ker se vse zgoraj navedeno pri kartuzijanih upošteva 

47 Degand, Chartreux, stolp. 1058.
48 Prav tam.
49 King, Liturgies of the Religious Orders, str. 33; citat sv. Brigite je naveden in preveden po: 

Klein, Der Choralgesang der Kartäuser, str. 35.
50 Navedeno in prevedeno po Klein, Der Choralgesang der Kartäuser, str. 34–35.
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glede na njihove moči, nimaš razloga, nasprotnik, da bi mogel vaje [izva-
janje] kartuzijanov zaradi načina, v katerem opravljajo branja, upravičeno 
grajati.«51 Sutorjev sodobnik Erazem Rotterdamski (Erasmus Desiderius; 
1466–1536), ki je imel tudi sam nekaj dobrih prijateljev med kartuzijani, pa 
je v razpravi De recta latini graecique sermonis pronuntiatione kartuzijan-
sko petje psalmov navedel kot primer počasnosti: »kratek zlog kartuzijano-
vega petja psalma na praznik je daljši kot dolg zlog drznega jezika hitrega 
govorca«.52 Vendar Erazem poudarja, da gre za petje na praznik, praznično 
bogoslužje pa se je pri kartuzijanih (in tudi v drugih tradicijah) pelo nekoliko 
počasneje kakor dnevno ali ferialno.53

Razlogi pa se skrivajo tudi drugje. Od 14. stoletja dalje je kartuzijanski 
koral postajal težek in počasen tudi zaradi različnih zunanjih (kuga, vojne 
…) in notranjih vzrokov, čeprav naj bi bil v srednjem veku in še v začet-
ku [francoske] renesanse precej živahen. Ta proces se je v različnih deže-
lah začel v različnih obdobjih in je do 16. stoletja verjetno zajel že večino 
redovnih provinc. Zdi se, da so takrat nekatere hiše opuščale koral in jih je 
bilo treba k petju celo spodbujati; leta 1509 je bilo odločeno, naj se dnevni 
in nočni oficij v celoti pojeta tam, kjer je vključno s priorjem vsaj osem me-
nihov.54 Situacija se je skozi 16. stoletje očitno slabšala, saj so glede na težko 
situacijo in v skrbi za ohranjanje discipline v redu generalni kapitlji konec 
16. stoletja odredili, da smejo imeti noviciat le nekatere redovne hiše, kjer 
natačno izvršujejo pravila, opravljajo dnevni in nočni oficij ter gojijo koralno 
petje.55 Nadalje so z upočasnjevanjem petja v veliko samostanih nastopili tudi 
drugi izvajalsko-tehnični problemi: zaostajanje nekaterih menihov pri petju, 
nižanje melodije in oddaljitev od začetne intonacije … Generalni kapitlji so 
stanje poskušali reševati s predpisovanjem živahnejšega petja, kar pa je ver-
jetno le redko zares zaleglo.56

Nadaljnja stoletja so bila od prvotnih tradicij gregorijanskega korala vse 
bolj oddaljena, zato je razumljivo, da sploh za strogo enoglasno kartuzijan-
sko petje niso imela več pravega razumevanja. S kartuzijanskim koralom so 
se še bolj kot prej povezovale podobe počasnosti in resnobnosti. Sploh je to 
razvidno iz – sicer redkih – zunanjih opisov, ki pa jih je potrebno jemati s 
pridržkom. Zunanji opazovalci so kartuzijansko petje težko razumeli, saj ga 
niso mogli poznati: čas po francoski revoluciji in jožefinskih reformah, ko 

51 Navedeno in prevedeno po Klein, Der Choralgesang der Kartäuser, str. 34. – Več o Petru 
Sutorju v J. K. Farge, Contemporaries of Erasmus, str. 352–353.

52 »[…] syllaba breuis sic pronuntiantis ut Cartusiani pronuntiant psalmos festis diebus produc-
tior est longa uolobili lingua pronuntiantis […]«, citirano po: Hinge, Linguistic Conscious-
ness.

53 Klein, Der Choralgesang der Kartäuser, str. 31. – To velja sicer tudi za druge prakse, ne le 
kartuzijansko. Hiley, Performing practice.

54 Degand, Chartreux, stolp. 1070.
55 Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter, str. 347.
56 Klein, Der Choralgesang der Kartäuser, str. 33–34.
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je bilo veliko samostanov ukinjenih, kartuzijam po Evropi ni bil naklonjen. 
Tako so zunanji opisi prepevanja kartuzijanskega korala v tem času nema-
lokrat literarne upodobitve, ki v želji po slikovitosti ali pa v skladu z modo 
grozljivih romanov 18. stoletja opisujejo avtorjem neznano liturgično prakso 
nekoliko po svoje. V nekaterih literarnih delih 18. in 19. stoletja ima kartuzi-
janski koral tako značilen pridih grozljivosti.

Pisatelj Karl Philipp Moritz je leta 1786 v romanu Andreas Hartknopf 
petje kartuzijanov v erfurtski kartuziji opisal s temi besedami: »Zamolklo in 
žalostno se je v globokih tonih dvigal njihov spev. […] Odmaknjeni od sveta 
stojijo tukaj, posvečene žrtve smrti, ogrnjeni z mrtvaško opravo, in sami sebi 
pojejo svoj pogrebni spev.«57

Še bolj slikovit opis petja psalmov v Veliki kartuziji je leta 1887 navedel 
pesnik Joseph Victor von Scheffel v svojih Reisebilder:

Odpeljali so nas v cerkev, da bi prisostvovali nočnemu bogoslužju. Vse 
je ležalo v črni temi. Premikanje v koru je naznanilo navzočnost redov-
nikov, potem se je slišalo, kako je raskava roka trikrat potrkala na pult 
pred stoli, in strog srhljiv spev se je dvignil iz temnega zbora, kot bi se 
odprlo podzemlje in bi mrtvi spregovorili o stvareh iz davnine. Nato so 
se prižgale svetilke in zagledali smo bele kute, s kapuco zakrite glave, 
kako sedijo na stolih v koru in začenjajo svoje polnočne antifone iz velikih 
psalmskih knjig. Največkrat je eden pel naprej, drugi so se mu pridružili 
v zboru; pogosto je petje pretrgal dolgotrajen molk, luči so ugasnile, mrak 
groba in smrti je prekril cerkev, dokler ni tožeč glas – kot glas vpijočega 
v puščavi – nadaljeval z liturgijo. Vtis je bil smrtno resnoben, grozljiv. 
Ostali smo več kot eno uro, nato smo skoraj prestrašeni in izmučeni od 
tega polnočnega slavja s tihimi koraki poiskali svoje celice. Še dolgo je 
monotono psalmodiranje belih kut odzvanjalo skozi tihe samostanske ho-
dnike in plašilo naš sen.58

Literarni opis grozljivega vzdušja v polnočni temi prikazuje glasbo kar-
tuzijanov z očmi zunanjega opazovalca, ki se o pravem smislu in namenu 
tega petja ne sprašuje. Kljub temu je dragocen, saj priča o tem, da se je v 
19. stoletju v kartuzijah (ali vsaj v Veliki kartuziji) pri nočnem oficiju gojilo 
gregorijansko petje.

Kolikor bolj se je petje gregorijanskega korala kartuzijanov oddaljevalo 
od časa svojega nastanka in sodobne liturgične prakse drugih redov in cer-
kvenih skupnosti, toliko bolj je postajalo nerazumljivo in eksotično. Sploh v 
literaturi, ki je največkrat prikazovala pogled od zunaj (tj. pogled obiskoval-
cev kartuzije, ki so tam ostali kratek ali daljši čas). Tudi zapisi iz 20. stoletja 
so pogosto takšni, čeprav se odmikajo od skrajno čustveno obarvanega sloga 
19. stoletja. Pavle Zidar je v romanu Črni trn petje pleterskih kartuzijanov 

57 Navedeno in prevedeno po Klein, Der Choralgesang der Kartäuser, str. 31.
58 Odlomek je naveden in preveden po Hüschen, Kartäuser, stolp. 711.
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skozi oči pripovedovalca Barnaba, ki je med kartuzijani ostal dlje časa in 
tam pisal roman, opisal takole: »Zasliši gregorijansko prepevanje. Prisluhne 
mu. Enolično in odmevno.«59 Malo naprej pa pravi: »Pravkar molijo. Pojo-
če, žalostno.«60 Nikjer sicer ni rečeno, da je to péta molitev, vendar bi lahko 
bila, saj se velik del skupnih molitev poje ali recitira na melodične obrazce. 
Obenem se njegov opis – kakorkoli že je literariziran – sklada s tistim kar-
tuzijanskim napotkom, da je potrebno bolj žalovati kot peti. Tudi nadaljnja 
omemba je zapisana v istem duhu: »Pozno, ko so še menihi prepevali svoj 
memento mori […]«61 Ti navedki sicer kažejo neko temeljno (sicer nehoteno) 
nerazumevanje korala, kakor so ga peli kartuzijani, po drugi strani pa si iz 
njih vendarle lahko ustvarimo neko podobo počasnega, resnobnega kartuzi-
janskega petja.

Slika, kakršno dajejo navedeni opisi, kaže, da je v stoletjih po koncu sre-
dnjega veka prevladala resnobnejša plat pevskih napotkov iz Statuta antiqua 
in da je bilo gibko, zaokroženo petje bolj izjema kot pravilo. Tega so se zave-
dali tudi nekateri kartuzijani sami, ki so opozarjali na slabo stanje koralnega 
petja in na vse manjši pomen skupnih vaj.62 Spet drugi avtorji pa so menili, 
da je bila počasnost skozi vso zgodovino reda značilna za izvajanje kartuzi-
janskega korala, saj naj bi pomenila resnobnost in preprostost. A opozorila, 
ki so govorila proti temu in so sprva naletela na odpor, niso bila zaman;63 v 
zadnjem času je (vzporedno z gibanjem za oživljanje gregorijanskega korala) 
moč opaziti težnjo po vrnitvi k izvirom kartuzijanskega korala, k njegovi 
prvotni gibkosti in zaokroženosti.64 Tu se je izkazalo, da so vprašanja izvedbe 
korala tesno povezana z zapisom koralne glasbe pri kartuzijanih in s koralno 
notacijo kartuzijanskih liturgičnoglasbenih knjig.

Zapisi izvedb – glasbeni zapisi kartuzijanskega korala

Po mnenju Amanda Deganda, raziskovalca kartuzijanskega korala, so 
izvedbo kartuzijanskega korala od renesanse dalje najbolj otežile spremembe 
v notaciji, v kateri so kartuzijani od srednjega veka dalje opuščali diferen-
ciacijo notnih figur.65 Čeprav so že od srednjega veka večinoma uporabljali 
isto – kvadratno – notacijo, se je ta znotraj posameznih zapisov spreminjala.

59 Zidar, Kartuzija, str. 486.
60 Prav tam, str. 487.
61 Prav tam, str. 490.
62 To je glavna problematika Degandovega dela La tradition dans le chant cartusien.
63 Proti takšnim nazorom je med prvimi pisal Degand, La tradition dans le chant cartusien, str. 

5–6.
64 Temu so namenjene nove izdaje glasbenoliturgičnih knjig, ki zajemajo iz najstarejših glasbe-

nih zapisov kartuzijanov; takšen je npr. kartuzijanski gradual – Graduel cartusien.
65 Več o diferenciranju notacije v Šter, Med predpisom in opisom glasbenega življenja.
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Glavne značilnosti kvadratne notacije so na tem mestu prikazane na 
primeru izbranih žičkih rokopisov, ki bodo sistematično predstavljeni v na-
slednjem poglavju.66 Osnovni znak notnega sistema kvadratne notacije je v 
vseh kvadratna nota – kvadratek, ki predstavlja punctum, s črtico ob strani 
pa virgo (za nekatere osnovne znake kvadratne notacije v žičkih srednjeve-
ških antifonarjih prim. začetno noto responzorija Egredietur virga v Glas-
benem primeru 1 in tudi Tabelo 1; oboje v prilogi).67 Če je kvadratna nota 
vizualno povezana (s črto ali diagonalnim stikanjem dveh not) s še eno ali več 
notami nad istim zlogom, gre za notno figuro, ki ima nek melodičen pomen. 
Takšne figure so lahko zelo preproste (iz dveh ali treh tonov; npr. figura pesa 
na »egredietur« ali pa figura clivisa na »et intellectus« v verzu). Lahko pa 
so tudi kompleksnejše, sestavljene iz več med seboj povezanih preprostih 
figur (npr. v besedi »ascendet« v rokopisu 273). Pogosto je razvidno, kako so 
najpreprostejše notne figure nanizane druga za drugo znotraj kompleksnejše 
figure (npr. v besedi »[lumborum] eius«, rokopis 145), včasih pa tega ni mo-
goče ugotoviti (prim. npr. razliko z rokopisom 21 na istem mestu). Nad istim 
zlogom lahko najdemo tudi več preprostih ali kompleksnih figur skupaj, po-
vezanih v skupine figur.68 Zopet je mogoče opaziti, da so ponekod posamezne 
notne figure še razvidne in med seboj vizualno ločene (npr. »renum« v roko-
pisih 273, 18 ali 145). V nekaterih primerih pa note niso več nujno povezane v 
figure in v skupine figur, kjer bi še bila razvidna neka hierarhija med njimi oz. 
njihovo skupinjenje; vse note nad istim zlogom so lahko brez razlike poveza-
ne med seboj v daljšo neprekinjeno verigo not (npr. »renum« v rokopisu 21).69

Posamezne kvadratne note, ki so bile v starejših kartuzijanskih glasbe-
nih rokopisih nad enim zlogom običajno povezane v drobne figure in skupi-
ne figur, so se v kasnejših zapisih med seboj vedno bolj povezovale. Do 17. 
stoletja so se manjše figure iz dolgih melizmov v kartuzijanskih rokopisih 
že skoraj povsem izgubile, kvadratne note so se med seboj povezale v verige 

66 Več o kvadratni notaciji in njenih splošnih značilnostih v Hiley in Szendrei, Notation.
67 V nadaljevanju poglavja navedeni primeri so prav tako vzeti iz Glasbenega primera 1, če ni 

navedeno drugače. Zlog, na katerega se del razprave nanaša, je znotraj citirane besede izpi-
san v kurzivi. Besedilo primerov je navedeno le po rokopisu 273 iz Univerzitetne knjižnice 
v Gradcu, čeprav ostali rokopisi od njega lahko odstopajo zaradi drugačnega pravopisa. O 
zgradbi in posameznih delih speva prim. nadaljevanje razprave.

68 Jasne meje med kompleksnejšo figuro in skupino figur pravzaprav ni mogoče določiti; od-
visna je od vsakokratnega vidika opazovanja. Bolj pomemben se na tem mestu zdi pojem 
figure kot neke jasno razvidne oblike znotraj melizma za razliko od verižne povezave med 
notami. Na to razliko je v poskusu obuditve prvotne tradicije zapisov in izvedbe opozoril 
Degand, ko je pisal o »nevmatski« in »moderni« notaciji glasbe v kartuzijanskih liturgičnih 
knjigah. Degand, La tradition dans le chant cartusien. Namesto izraza »nevma« za posame-
zno noto oz. značilno povezavo not je na tem mestu uporabljen izraz »figura« oz. »figura iz 
kvadratnih not«, saj je prvi pojem močno povezan predvsem z nediastematskimi glasbenimi 
zapisi korala, manj pa ga danes povezujemo s kvadratno notacijo.

69 Več o notacijskih detajlih v Šter, Med predpisom in opisom glasbenega življenja.
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zaporedno nanizanih kvadratkov (glej tudi Glasbeni primer 2 v prilogi).70 
Vzporedno s tem (ali pred tem) naj bi šla tudi izvedba, ki je bila vedno bolj 
težka, okorna in monotona, nič več pa živa in gibka. Kartuzijanski avtor 
Amand Degand to opisuje kot dekadenco kartuzijanske notacije, ki je po-
membno vplivala na izvedbo kartuzijanskega korala, čeprav so kartuzijani 
menili, da ostajajo zvesti prvotni tradiciji, saj se melodije oz. sama zaporedja 
tonskih višin v spevih niso veliko spremenila. Spremenil pa se je t. i. ritem 
kartuzijanskega korala, kot je členjenje melodije v posamezne note in notne 
figure ter njihovo skupinjenje opredelili Degand, ki je s pojmom melodija 
označeval zgolj zaporedje tonskih višin, intervalna razmerja med sledečimi 
si toni,71 medtem ko je pojem v resnici širši in zajema tudi ritmični element, 
tj. potek tonov v glasbenem času.72 Z načinom notiranja v dolgih verigah not 
in obenem z monotonim načinom petja so se tudi oficiji znatno podaljšali, kar 
je še en dokaz počasnosti petja kartuzijanov.73 

Glasba kartuzije Žiče in žički srednjeveški antifonarji

Vse, kar se je skozi stoletja dogajalo v centralistično organiziranem kar-
tuzijanskem redu, je zaznamovalo tudi slovenske kartuzije. Bile so del re-
dovne zgodovine. Podobno velja za liturgično prakso in petje, čeprav so med 
posameznimi kartuzijanskimi hišami zagotovo obstajale razlike. Glede na 
svojo bogato zgodovino ter sorazmeroma veliko število ohranjenih glasbenih 
rokopisov pa je imela sploh najstarejša kartuzija pri nas – žička – zagotovo 
bogato glasbeno življenje. Pri vprašanju, kakšno je bilo petje kartuzijanov 
v Žičah, pa se je na tem mestu zaradi omejenega prostora treba nekoliko 
zamejiti. Najbolj nas zanima, kakšno je bilo petje kartuzijanov v Žičah skozi 
srednji vek in kako se je spreminjalo, to pa bo pokazal primer iz liturgičnih 
knjig z glasbo oficija – antifonarjev.

Kartuzija Žiče je že kmalu po ustanovitvi ok. 1160 dosegla poseben sta-
tus in postala ena najpomembnejših evropskih kartuzij. S širjenjem reda v 14. 
stoletju je po delitvi Lombardske province postala sedež najprej Nemške pro-
vince, po nadaljnjem razcepu te province pa sedež Zgornjenemške province. 
Največji razcvet je za Žiče paradoksno prinesla ena od velikih katastrof v 

70 Glasbeni primer 2 prikazuje sodobni kartuzijanski antifonar, v katerem je nagnjenost k ve-
rižnim nediferenciranim povezavam not zelo jasno razvidna.

71 Takšno pojmovanje melodije in ritma je mogoče najti pri Degandu, La tradition dans le 
chant cartusien, str. 12–13 in 16. Povzemali so ga tudi kasnejši kartuzijanski avtorji, ki 
pišejo o »ritmični tradiciji« kartuzijanskega korala, tako kot npr. Lambres, Le chant des 
chartreux, str. 26–29.

72 Prim. definicijo melodije, ki jo navaja Ringer, Melody.
73 Degand, La tradition dans le chant cartusien, str. 12, 47, 69; Degand, Chartreux, stolp. 1071; 

Lambres, Le chant des chartreux, str. 28.

Gregorijanski koral in njegova izvedba



108

zgodovini katoliške Cerkve – velika zahodna shizma. V tem času so bile Žiče 
skoraj dve desetletji sedež generalnega priorja za vse kartuzijanske hiše, ki 
so v razkolu ostale zveste rimskemu papežu (predvsem hiše na italijanskem, 
nemškem in angleškem ozemlju, pa tudi kartuzije v vseh slovanskih deže-
lah). Kljub velikim stiskam, kakršne so v nadaljnjih obdobjih prinesli turški 
vpadi, in negospodarnemu ravnanju nekaterih priorjev s samostanskim ime-
tjem, je imela kartuzija Žiče še kar nekaj vzponov, dokler ni bila ukinjena v 
jožefinskih reformah leta 1782.74

Iz srednjeveških Žič poznamo sedem skoraj popolnoma ohranjenih an-
tifonarjev. Kar šest od teh hrani Univerzitetna knjižnica v Gradcu (Univer-
sitätsbibliothek Graz),75 in iz tega korpusa kodeksov si lahko ustvarimo neko 
predstavo o izvajanju kartuzijanskega korala v Žičah in glasbenem življenju 
kartuzije nasploh. To so rokopis s signaturo Ms. 273 iz 13. stoletja ter rokopisi 
s signaturami Ms. 18, Ms. 21, Ms. 51, Ms. 145 in Ms. 7 iz 15. stoletja;76 vsi iz 
Univerzitetne knjižnice v Gradcu, z RISM signaturami A-Gu 273, A-Gu 18, 
A-Gu 51, A-Gu 145, A-Gu 21 in A-Gu 7.77 Iz 14. stoletja ni znan noben žički 
antifonar.78 Rokopis 273 poleg tega izkazuje številne sledi uporabe skozi 14. 
in tudi v 15. stoletju (zaznamki ob robu, ki opozarjajo na nove praznike ipd., 
številne korekture …). Očitno je bil zelo dolgo v uporabi, tako da novega 
rokopisa v 14. stoletju morda sploh ni bilo.

Verjetno so vsi zgoraj našteti rokopisi nastali v Žičah, vsaj za tiste iz 15. 
stoletja je na podlagi glasbenih sorodnosti mogoče tako trditi.79 Provenienca 
rokopisa 273 je manj jasna.80 Vsi rokopisi so skoraj v celoti ohranjeni; večini 
manjka le po nekaj folijev; izjema je rokopis 51, ki ima večjo vrzel. Napisani 
so v knjižni gotici.

74 Povzeto po Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter.
75 Še en žički srednjeveški antifonar iz 15. stoletja je hranjen v Avstrijski narodni knjižnici 

(Österreichische Nationalbibliothek) na Dunaju: to je rokopis s signaturo 1776. Snoj, Glasbe-
ne zvrsti v srednjem veku, str. 96.

76 Nastali naj bi nekako v tem časovnem zaporedju. Za datacije in njihove utemeljitve prim. 
Devaux, Introduction, str. 4–5; Flotzinger, Die notierten mittelalterlichen Handschriften, 
str. 56 in 59; Golob, Srednjeveški rokopisi, str. 70, 86, 102 in 121–129; Šter, Med predpisom 
in opisom glasbenega življenja.

77 V nadaljevanju so omenjeni kot rokopisi 273, 18, 51, 145, 21 in 7. Knjižnične signature se 
nanašajo na velikost rokopisov, ne pa na njihovo starost; sledijo si od največjega do najmanj-
šega (največji je rokopis 7).

78 Možnih razlogov za to je lahko več. Eden bi lahko bil ta, da so Žiče kot sedež redovne pro-
vince oskrbovale nove postojanke, ki jih je bilo v 14. stoletju veliko, s prvimi liturgičnimi 
knjigami. Prim. Török, Liturgie et spiritualité, str. 64; Golob, Srednjeveški rokopisi, str. 21. 
Po drugi strani zaradi izvedbe oficija na pamet velikega števila antifonarjev niso potrebova-
li.

79 Prim. Flotzinger, Die mittelalterlichen Handschriften, str. 58; Golob, Srednjeveški rokopisi, 
str. 49.

80 Prim. Flotzinger, Die mittelalterlichen Handschriften, str. 56; Devaux, Introduction, str. 
4–5; Golob, Srednjeveški rokopisi, str. 55 in 70; Šter, Med predpisom in opisom glasbenega 
življenja.
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Na splošno so si žički srednjeveški antifonarji iz graške univerzitetne 
knjižnice po liturgični vsebini zelo podobni. Rokopisi iz 15. stoletja imajo 
glede na rokopis 273 nekaj novih praznikov, vendar jih je glede na tako dolgo 
vmesno dobo še vedno zelo malo. Novi so nekateri prazniki, ki so jih v tem 
času uvedli v redu: večinoma Marijini in Jezusovi prazniki, prazniki sv. 
Križa (Najdenje, Povišanje) in sv. Trojica.81 Še več je kasnejših dodatkov v ro-
kopisih iz 15. stoletja, s katerimi se nadaljnja razlika med rokopisi še poveča.

Koralni spevi so v žičkih antifonarjih – kakor v večini kartuzijanskih 
rokopisov sploh – zapisani v kvadratni notaciji na štirih rdečih črtah. V splo-
šnem imajo tako vsi rokopisi isto notacijo, ta pa je v vsakem rokopisu neko-
liko posebna; tako lahko govorimo o različnih drobnih variantah kvadratne 
notacije, od katerih ima vsaka manjšo, značilno posebnost.82

Redovna pravila, ki so zadevala petje, so bila pomembna tudi za žičke 
kartuzijane. Konkretni opisi kartuzijanskega petja v Žičah niso znani in le 
ugibamo lahko, ali je šla glasbena izvedba skozi zgodovino tu isto pot kakor 
po drugih evropskih kartuzijah, kar se sicer zdi najverjetneje. Tako nam 
notacija žičkih liturgičnoglasbenih knjig lahko da največ informacij o tem, 
kako je potekalo petje v kartuziji Žiče v posameznem obdobju in kako so 
kartuzijani sami v nekem času razumeli melodije, ki so jih peli vsak dan. 
Izvajalske spremembe so v zapis verjetno prihajale le počasi, saj so vsaj še 
v 15. stoletju speve oficija kartuzijani peli na pamet in so različne korekture 
le z zamikom prišle v rokopise. Na osnovi primerjave glasbenih zapisov v 
rokopisu iz 13. stoletja z glasbenimi zapisi v rokopisih 15. stoletja lahko opa-
zimo nekaj splošnih tendenc, ki bodo v nadaljevanju prikazane na primeru 
responzorija Egredietur virga.

Razlike med izbranimi rokopisi se pojavljajo v različici oz. vrsti sicer 
iste – kvadratne – notacije. Različne so že posamezne oblike znakov kvadra-
tne notacije, ki jih najdemo v teh rokopisih (npr. znak z začetno črtico ali brez 
nje; prim. Tabelo 1 in Glasbeni primer 1 v prilogi), razlike pa nastopijo tudi 
v prisotnosti posameznih znakov v različnih rokopisih: že nekateri osnovni 
znaki, ki označujejo en sam ton, se redno pojavljajo samo v nekaterih (virga, 
nagnjeni punctum). Notne figure, sestavljene iz več povezanih kvadratnih 
not, so lahko v rokopisih zapisane ali pa tudi sestavljene na drugačen način, 
čeprav imajo isti pomen (scandicus, postop treh tonov navzgor, je npr. lahko 
zapisan kot figura iz dveh tonov z dodano zgornjo noto ali pa kot začetna sa-
mostojna kvadratna nota z dodano figuro dveh not navzgor, kot kaže Tabela 
1). Če so bile do figur s tremi toni največkrat različne samo oblike, v katerih 
je bila še vedno razpoznavna ista figura, je situacija pri figurah z več kot šti-
rimi toni še bolj kompleksna. Nekatere oblike imajo samo določeni rokopisi 

81 O času vnosa teh praznikov v kartuzijanski koledar prim. Degand, Chartreux, stolp. 1051–
1059; King, Liturgies of the Religious Orders, str. 23–27.

82 Prim. Šter, Med predpisom in opisom glasbenega življenja.
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(rokopis 7 ima porrectus praepunctis z obliquo oz. poševno črtico, rokopis 18 
pa ne …). V nekaterih rokopisih lahko razpoznamo sestavo posamezne figure 
– npr. pes z dvema sledečima punctumoma navzdol (pes subbipunctis), drugi 
imajo samo še verige med seboj povezanih tonov. Figur, ki bi bile enako 
zapisane v več rokopisih, je z večjim številom not vse manj; pogosto je neka 
figura v določeni obliki zapisana samo v enem rokopisu ali dveh.

V sestavi istih figur so razlike že precejšnje, še večje pa so, če primerja-
mo, na katerih mestih istih melodij so posamezni znaki in figure v posame-
znih rokopisih sploh uporabljeni. Velike razlike med rokopisi nastopijo zlasti 
v melizmih, ki vsebujejo veliko not oz. notnih figur. Ti so v večini rokopisov 
še sestavljeni iz posameznih osnovnih notnih znakov in figur (predvsem to 
velja za rokopis iz 13. stoletja), drugi imajo na istih mestih verižno povezane 
note. Nekateri rokopisi (npr. rokopis 145) imajo malo daljših verižnih pove-
zav med notami, drugi pa zelo veliko (rokopisa 21 in 51); v teh bi že lahko 
našli sledi tiste »dekadence« notacije, o kateri je govoril Degand.

Določene notacijske značilnosti so v posameznih rokopisih stalno priso-
tne in vsak rokopis ima nek svoj notacijski sistem. Med sabo se sicer razliku-
jejo že notni zapisi v rokopisih 15. stoletja, vendar v korpusu izbranih žičkih 
antifonarjev največje razlike v notnem zapisu nastopijo med rokopisom iz 13. 
stoletja na eni in rokopisi iz 15. stoletja na drugi strani.

Podrobnosti notacije nas na tem mestu sicer ne zanimajo same na sebi:83 
iz notacijskih razlik med rokopisi je razvidno predvsem, da sta se v Žičah 
odnos do glasbenega zapisa istega speva – in s tem verjetno tudi izvedba 
korala – skozi stoletja spreminjala.

Koliko pa so se žički glasbeni zapisi in izvedbe spevov v resnici spre-
menili med 13. in 15. stoletjem? Ali so žički rokopisi v 15. stoletju že stopili 
v t. i. dekadenčno fazo notacije kartuzijanskega korala? Če bi gledali samo 
nekatera mesta v rokopisu 21 ali 51, bi temu lahko pritrdili (glej Glasbeni pri-
mer 1, beseda »renum« v rokopisu 21). Če pa v primerjavo pritegnemo še tisk 
antifonarja iz 20. stoletja, ki ga kartuzijani trenutno uporabljajo pri svojem 
bogoslužju (Glasbeni primer 2) in ki pravzaprav predstavlja skrajno stopnjo 
t. i. dekadence kvadratne notacije (v melizmih uporablja samo še verižne 
povezave not), je podoba vendarle drugačna. Srednjeveški žički antifonarji se 
zdijo veliko bolj enotni med sabo kot pa so podobni sodobnemu glasbenemu 
zapisu. Opaznejših melodičnih razlik med notnimi zapisi sicer skoraj ni; zna-
čilna različnost med njimi izhaja zgolj iz (ne)povezovanja not v daljše verige 
not, ki je v sodobnem tisku bistveni del notacijskega sistema, v srednjeveških 
žičkih rokopisih pa je v sistemu izjema ali le njegov del – ena od možnosti 
zapisa, ki ni vedno realizirana.

83 Več o tem v Šter, Med predpisom in opisom glasbenega življenja.
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Oficij druge adventne nedelje v srednjeveških žičkih antifonarjih 
in njegova vsebina

Vsi žički antifonarji vsebujejo isti oficij za praznik druge adventne ne-
delje. V njih najdemo zapisano večino spevov monastičnega oficija s prvimi 
vesperami, matutinom, lavdami, dnevnimi urami in drugimi vesperami. Vsi 
rokopisi – razen v primeru lacune v rokopisu 273, zaradi katere se zapis ofi-
cija začne šele pri 2. responzoriju matutina – za določen molitveni obred 
navajajo iste speve in tudi to v skoraj popolnoma enakem obsegu.

Druga adventna nedelja ima svoje mesto v adventnem času, ki je čas 
pričakovanja prihoda Mesije. Napoved Mesije je ena osrednjih tem preroških 
knjig Stare zaveze; v krščanskem izročilu pa je Mesija Jezus, katerega po-
slanstvo se naveže na starozavezne napovedi.

2. adventna nedelja je vsebinsko tesno povezana z nekaterimi drugimi 
prazniki; speve iz nje najdemo še pri drugih liturgičnih priložnostih. Neka-
teri responzoriji 2. adventne nedelje se tako pojejo na praznik Gospodovega 
oznanjenja (Egredietur virga, Ave Maria), vsak četrti responzorij te nedelje 
(Ecce dies, Ave Maria, Salvatorem expectamus) pa imajo tudi ostale adven-
tne nedelje. Podobno velja tudi za ostale zvrsti spevov, ki se pojejo ves adven-
tni čas, npr. kratke responzorije.

Besedila spevov druge adventne nedelje (glej Tabelo 2 v prilogi) so v 
glavnem vzeta iz napovedi starozaveznih prerokov: Miheja, Izaija, Jeremija; 
prepletajo se s prerokbami svečenika Zaharija in z novozaveznimi evangelj-
skimi poročili (Matej, Luka, Marko), najdemo pa tudi odlomke iz Pavlovih 
pisem Filipljanom in Titu. Vsaka skupina besedil spevov ima v kontekstu 
oficija 2. adventne nedelje drugačno vlogo. Starozavezna besedila opisujejo 
dan, ko bo prišel Bog in odrešil svoje ljudstvo: (običajno poosebljeni) Jeruza-
lem bo odrešil velike stiske in ga potolažil ter razgnal sovražnike ljudstva. Ti 
opisi so – razen omembe Jeruzalema ali Siona – dokaj splošni in se nanašajo 
na dogajanje na dan odrešitve. Nekatera besedila, izbrana za drugo adven-
tno nedeljo, so že bolj specifična; prerok Izaija napoveduje, da bo odrešitev 
prišla iz Jesejevega rodu. Novozavezna besedila spevov pokažejo, kako so 
se ta pričakovanja Mesije izpolnila: poustvarijo dogodek oznanjenja Mari-
ji (Lukov evangelij) in sporočijo, kako se je izpolnilo pričakovanje Janeza 
Krstnika (Matejev in Lukov evangelij), ki je čakal na odrešenika. Pavlova 
pisma, ki tvorijo tretjo besedilno plast v spevih druge adventne nedelje, pa so 
naravnana na prve krščanske skupnosti in na njihovo življenje, ki naj poteka 
v pričakovanju drugega Kristusovega prihoda.
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Besedilo responzorija Egredietur virga

V oficiju 2. adventne nedelje se nahaja tudi responzorij Egredietur vir-
ga.84 Besedilo responzorija z verzom je vzeto z začetka 11. poglavja preroka 
Izaija, ki nosi naslov: »Mesija bo Davidov sin«. V latinščini je v rokopisu 
273 takole zapisano: »[A] Egredietur virga de radice iesse et flos de radice 
eius ascendet [B] et erit iusticia cingulum lumborum eius et fides cinctorium 
renum eius. / [C] Et requiescet super eum spiritus domini spiritus sapientie 
et intellectus. [B: Et erit …]«. V slovenščini pa se glasi: »Mladika požene iz 
Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. Pravičnost bo pas 
njegovih ledij, zvestoba bo pas njegovih kolkov. / Na njem bo počival Gospo-
dov duh: duh modrosti in razumnosti. [Pravičnost …]«85

V prvem delu responzorija je z metaforo za Kristusa predstavljena na-
poved preroka o prihodu Mesije, ki bo iz Jesejevega rodu oz. iz rodu kralja 
Davida. Zanimivo je, da v rokopisu 51 na začetku verza tega responzorija pri 
iniciali najdemo droben okras: risbo kraljeve glave. Je to morda prav kralj 
David? Ta droben detajl nam – poleg številnih drugih – da misliti, da prepi-
sovanje glasbenih rokopisov v Žičah ni bilo zgolj mehanično opravilo ne na 
ravni likovnega okrasja, ne na ravni besedil, in tudi ne na ravni glasbenih 
zapisov. Pomenilo je podoživljanje vsebine na poseben način, včasih pa je 
kopistu ali slikarju omogočilo tudi svojevrstno komentiranje prepisovanega.

Drugi del besedila responzorija govori o lastnostih, ki jih bo božji mazi-
ljenec oz. Mesija imel; poudarjeni sta pravičnost in zvestoba. Tu je v poteku 
Izaijeve prerokbe narejen krajši preskok (med 1. in 5. verzom), ki pa ga ne-
kako zapolni besedilo verza responzorija (2. vrstica Izaije). To opozarja na 
božje (so)delovanje pri prihodu Mesije ter s tem vsebinsko poveže človeški 
svet, na katerem se bo prihod Mesije zgodil, s transcendenco. Zdaj vemo, da 
bo Mesija, o katerem govori ponovitev drugega dela responzorija, pravičen 
in zvest zaradi delovanja Gospodovega duha nad njim.

Glasba responzorija Egredietur virga

Responzorij je zgrajen na značilnih melodičnih obrazcih 8. modusa. 
Temelji na eni od značilnih intonacij (toni f, a in c1)86 in recitacijskem tonu 
(ton c1) 8. psalmovega tona; pomembne glasbene fraze v njem se pogosto 

84 Responzorij je koralni spev z obliko A (1. del responzorija) – B (2. del responzorija oz. od-
pev) – C (verz) – B (ponovitev 2. dela responzorija).

85 Izaija 11: Mesija bo Davidov sin. Besedilo responzorija: Izaija 11, 1 in Izaija 11,5; besedilo 
verza: Izaija 11,2. Gl. Sveto pismo na internetu.

86 Za značilne intonacije 8. tona prim. Becker, Das Tonale Guigos I., str. 147.
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zaključijo na tonu g, ki je tudi finalni ton 8. modusa, pogosto pa so prisotni 
tudi drugi pomembni toni 8. modusa.87

Dvakrat se melodija spusti do nizkega d; enkrat se pri tem dotakne celo 
c-ja (»egredietur«), vendar nobena pomembnejša fraza ni zaključena v niz-
kem delu. Večinoma so v responzoriju prisotne fraze v obliki lokov z razpo-
nom od tona f ali g do c1 (na besedah »virga«, »iesse«, »ascendet«), nekaj je 
polovičnih lokov (npr. na besedah »radice«, »renum«) in nekaj fraz, zgrajenih 
na principu gibanja okrog določenega tona (g in c1; npr. »erit iusticia«). Za-
nimiva je fraza, ki se odpira navzgor in se po visokem d-ju (d2) dotakne še 
zgornjega e-ja (e2); glasbeno predstavlja klimaks speva (»cinctorium«).

Verz se začne z vmesno noto intonacije 8. psalmovega tona, nato pa 
preide na recitacijski ton c1, preden se spusti do finalnega tona g. Prav tako 
je sestavljen iz kratkih fraz, večinoma takšnih v obliki loka med g-jem in 
zgornjim c-jem (c1).

V tem zmerno melizmatskem spevu ne bomo našli dolgih melizmov; 
najdaljša dva obsegata po 12 not, eden je v responzoriju in drugi v verzu 
(»radice«, »intellectus«), sicer pa v enem melizmu najdemo tudi po 11 ali 9 
not, običajno pa manj. Po drugi strani je pretežno silabično uglasbenih besed 
malo in zato po svoji prepričljivi deklamativni preprostosti na nevsiljiv način 
izstopajo iz svojega glasbenega okolja: to so npr. besede »iusticia«, »cingu-
lum lumborum« ali »spiritus sapientie«, ki so uglasbene pretežno silabično 
okrog pomembnih tonov (g, c1). Sodobnemu opazovalcu se lahko zdi, da je 
prav ta namerna preprostost največji dokaz o pravičnosti, zvestobi in mo-
drosti prihajajočega Mesije. Spev je preprost, a za izvedbo kljub temu dokaj 
zahteven.

Zapisi in izvedbe responzorija Egredietur virga: srednjeveški žički 
antifonarji in sodobni kartuzijanski antifonar

Če si ogledamo zapis obravnavanega responzorija v vseh šestih sre-
dnjeveških žičkih antifonarjih (Glasbeni primer 1), vidimo, da je melodija z 
vidika intervalov med toni skoraj identična. Eno posebno mesto z nekoliko 
drugačno melodijo najdemo na besedi »et [fides]« v rokopisu 145, kjer imamo 
namesto punctuma na tonu f pes na tonih fg. Morda je imel ta pes tudi rokopis 
273, kjer je to mesto zaradi kasnejših korektur zabrisano.

Drugačno podobo dajejo zapisi ritma. Isti melodični postopi so v ro-
kopisih pogosto zapisani z različnimi notnimi figurami, po drugi strani pa 
imajo značilne notne figure (tj. nevme oz. značilne povezave kvadratnih 
not v posamezne figure, prim. Tabelo 1 v Prilogi) v posameznih rokopisih 
lahko različne oblike oz. so lahko zgrajene iz različnih elementov (prim. npr. 

87 O razmerju med modusi in psalmovimi toni prim. Snoj, Gregorijanski koral, str. 82–84.
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različne oblike figure scandicusa na »virga«, scandicus na drugem »de«) ipd. 
Takšnih primerov je v responzoriju zelo veliko; mesta, kjer bi bila ena notna 
figura enako zapisana v vseh rokopisih, so pravzaprav izjeme. Veliko pa je 
tudi razlik, v katerih je melodija različno skupinjena in členjena v figure. To 
se dogaja v krajših in daljših melizmih, npr. v besedi »virga« ali pa v besedah 
»radice« ali »ascendet«, ki ima sploh različen (ritmični) notni zapis v posa-
meznih rokopisih.

Vsak posamezen rokopis ima svoj sistem zapisovanja figur, kar potrju-
jejo tudi druge primerjave glasbenih zapisov med rokopisi.88 V responzoriju 
Egredietur virga se v rokopisu 273 pojavlja značilna kadenčna figura ali for-
mula, zapisana iz pesa praepunctisa s sledečim punctumom in pesom (na be-
sedi »ascendet«, »[lumborum] eius«). Ostali rokopisi to figuro lahko zapišejo 
enako, ali pa imajo med seboj drugače povezane note (šest not skupaj, 3+2+1 
…), povezane štiri note (»gloria«, »domini« …), rokopis 145 ima pogosto – a 
ne vedno – kombinacijo porrectusa in virge. Značilne so še druge figure, 
npr. prve štiri note na drugem zlogu besede »virga«, kjer ima rokopis 273 
samostojni punctum s sledečim torculusom, rokopisa 145 in 7 imata najprej 
pes in nato sledeči različni figuri iz dveh ali štirih not, rokopis 21 prve tri note 
poveže, četrto pa poveže z nadaljnjima dvema, rokopis 18 ima povezane štiri 
note, rokopis 51 pa celo več. Podobnih primerov z različno razporeditvijo not 
v melizmu nad posameznim zlogom je veliko (npr. »radice«, »fides«, »cinc-
torium« …). Na teh in podobnih primerih vidimo, kako zelo različni so si ti 
rokopisi kljub temu, da načeloma posredujejo isto vsebino. Seveda so takšna 
razhajanja možna predvsem na melizmatičnih mestih; na pretežno silabičnih 
delih, kot je »et erit iusticia«, razlik med rokopisi ni.

Za responzorij Egredietur virga je značilno zelo različen tudi zapis 
okroglega b-ja v posameznih rokopisih.89 Prvotni okrogli b ima najzgodnejši 
rokopis le pred besedo »ascendet«; tu ga ima tudi rokopis 18. Izvirni kva-
dratni b (današnji razvezaj) je zapisan takoj pred naslednjo besedo; rokopis 
18 ga nima. Verjetno tu ni bilo b-ja in ni bil potreben noben zapis, saj se tu 
začne nov glasbeni in vsebinski del responzorija (repetendum). Pred besedo 
»lumborum« ima rokopis 273 kasnejši kvadratni b, rokopisa 51 in 7 pa okro-
glega. Rokopis 21 pa ima zapis okroglega b-ja le enkrat, na zaključni bese-
di responzorija »eius«. Na besedi »et« v verzu imajo okrogli b vsi rokopisi 
razen rokopisa 21; v rokopisu 273 je predznak kasnejši, za rokopis 145 pa to 
ni gotovo. Rokopis 18 je edini, ki ima takoj zatem zapisan tudi kvadratni b. 

88 Prim. primerjavo med responzoriji epifanije v srednjeveških žičkih antifonarjih v Šter, Po-
znosrednjeveška monastična recepcija, str. 253–275.

89 Zapisi in praktična raba oz. izvedba okroglih in kvadratnih b-jev pri kartuzijanih niso bili 
konsistentni; lahko so se peli, tudi če niso bili zapisani, in obratno – veliko pa je bilo odvisno 
tudi od glasbene tradicije dežele, kjer je bil posamezen samostan, ali pa od lokalnega ali 
osebnega estetskega okusa. Več o tem v Šter, Poznosrednjeveška monastična recepcija, str. 
69–70.
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Najbrž se okrogli b na tem mestu ni izvajal na podlagi nobenega rokopisa, 
razen morda pri rokopisu 21 glede na vzporednico s kadenčno figuro respon-
zorija. Z ozirom na zapis okroglega in kvadratnega b-ja iz skupine obravna-
vanih rokopisov tako izstopa rokopis 21, ki ima okrogli b le enkrat in to na 
mestu, kjer ga v drugih rokopisih ni. Če upoštevamo tudi kasneje dodane 
okrogle b-je v rokopisih, je okrogli b skupen vsem rokopisom na besedi »et 
[intellectus]«, po enkrat pa rokopisoma 18 in 273 (torej starejšima) ter 51 in 7 
(poznejšima rokopisoma). Rokopis 145 ima okrogli b prav tako le enkrat, a tu 
se ujema z ostalimi rokopisi. Kljub razlikam so si rokopisi pri zapisih okro-
glega b-ja tako dokaj podobni, večjo izjemo pri tem responzoriju predstavlja 
le rokopis 21.

Sicer nemajhne razlike med zapisi v srednjeveških žičkih antifonarjih 
postanejo precej manjše v primerjavi s tistim iz antifonarja, ki ga kartuzijani 
uporabljajo danes, čeprav prizadevanja za novo izdajo te liturgične knjige 
že potekajo. Antifonar, ki je leta 1999 izšel v 3. izdaji, je nasploh zanimiv 
primer t. i. dekadenčnega razvoja kvadratne notacije v kartuzijanskih glas-
benih knjigah. Responzorij Egredietur virga, kakor ga vidimo v tem antifo-
narju (Glasbeni primer 2), se od zapisov responzorija v žičkih srednjeveških 
rokopisih izrazito razlikuje prav po odsotnosti členitve melodije na drobne 
notne figure in skupine notnih figur. Za ta spev v njem tudi ni nobene oznake 
okroglega b-ja.

Če si ogledamo glasbeni zapis v dveh časovno ekstremno oddaljenih 
obravnavanih zapisih, v rokopisu 273 in v sodobnem kartuzijanskem antifo-
narju, ter si poskušamo vsaj približno predstavljati njegov zven, lahko izpe-
ljemo več domnev in ugotovitev. V tisku iz 20. stoletja ni nobene hierarhije 
med notami v posameznih melizmih. Vse so enake, nekatere (s piko za noto 
ali črtico nad njo) celo nekoliko podaljšane, a le ob zaključkih fraz. Rokopis 
273 kaže drugačno podobo: iz razčlenjenosti melizmatskih delov na manjše 
notne figure je razvidna struktura melodije; čeprav ne vemo natančno, kako 
so figure izvajali v srednjem veku, je jasno, da so nekatere note v njih po-
membnejše od drugih. Velikokrat so to ravno note, ki so pomembne tudi za 
pripadnost speva 8. modusu, medtem ko na drugih mestih (npr. znotraj kvar-
te g in c1) najdemo veliko prehodnih, strukturno manj pomembnih not (prim. 
predvsem nagnjene punctume v Glasbenem primeru 1). Če bi si predstavlja-
li glasbeni zapis v namišljenem grafu glasbenega prostora (navpična os) in 
časa (vodoravna os), bi bilo pomanjkanje hierarhije v sodobnem tisku še bolj 
opazno: glasbeno dogajanje znotraj melizmov je kontinuirano, iz njega ne 
moremo razbrati posameznih delčkov dogajanja ali koliko je posamezen člen 
melizma pomemben. Na podlagi rokopisa 273 pa je v glasbenem dogajanju 
moč razbrati posamezne dogodke, ki so med seboj povezani na različne na-
čine. Zelo poenostavljeno si tako lahko predstavljamo, da ima rokopis 273 s 
svojim zaporedjem dogodkov in njihovo hierarhijo v ozadju neko glasbeno 
zgodbo, ki je v tisku 20. stoletja zabrisana.
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Rokopis 273 izkazuje posebno razumevanje glasbe, ki je bila v času 
njegovega nastanka še del širšega glasbenega življenja. Še bolj kot za 13. 
stoletje je bilo takšno dojemanje značilno za predhodna stoletja, ohranilo pa 
se je še v tistem času: razumevanje melodije korala, v katerem tonske višine 
niso najpomembnejši glasbeni aspekt. Enako pomembna sta skupinjenje v 
zaporedje melodičnih obrazcev, sosledje formul oz. drobnih gest – lahko bi 
rekli tudi figur in skupin figur–, in značilna izvedba, povezana z osnovni-
mi glasbenimi značilnostmi spevov, kot je npr. modus.90 Ko je bila glasbena 
zavest o teh obrazcih še živa in je nekaj pomenila, so imeli tudi posamezni 
obrazci povsem drugačen pomen kot v poznejših časih, ko se je modalna 
zavest izgubljala.

Skupinjenje not v figure je tesno povezano tudi zgolj z izvajalskim in 
interpretacijskim aspektom, ne le s strukturo glasbe. Izolirana nota v skupini 
ima večjo težo kot tista, ki je vključena v nek verižni prehod; podobno velja 
običajno za prvo ali zadnjo noto posameznih figur. Note z večjo napetostjo se 
izmenjujejo s tistimi z manjšo napetostjo, zato je takšna izvedba razgibana in 
živa, čeprav ni nujno hitra. V zapisu s samimi verigami kvadratnih not ni no-
benih razlik v napetosti, prehodnosti in teži not, zato je možnost monotonega 
in počasnega petja dosti bolj verjetna.

V primerjavi s sodobnim antifonarjem so si žički srednjeveški rokopisi 
med seboj pravzaprav še dokaj podobni. Res je, da v njih najdemo različno 
členjene zapise iste melodije. Najbolj podrobno razčlenjeni oz. ritmično dife-
rencirani so zapisi v zgodnjem rokopisu – rokopisu 273, kjer so dolgi melizmi 
skrbno členjeni na več drobnih notnih figur. V kasnejših rokopisih je melodi-
ja členjena drugače ali pa se členitev ponekod celo izgubi. Ista vsebina se je 
glede na notacijo v kasnejših rokopisih razumela drugače – z drugačnimi fi-
gurami. Še vedno pa je bila pomembna. Zakaj bi sicer ti rokopisi sploh zapiso-
vali posamezne figure, ko pa je za kopista toliko lažje pisati dolge verige not, 
v katerih mu ni treba odstavljati peresa? Figure so ostale pomembne za zna-
čaj in ritmično interpretacijo melodije, so pa tudi lažje za učenje melodij na 
pamet. Če povzamemo poenostavljeni primer: dogajanje v glasbenem času je 
v posamezne drobce ali dogodke v žičkih rokopisih poznega srednjega veka 
razčlenjeno nekoliko manj, predvsem pa drugače kot v rokopisu 13. stoletja. 
Še vedno pa žički rokopisi izražajo težnjo, da bi to glasbeno dogajanje uredili 
v posamezne dogodke in hierarhijo med njimi – v zgodbo.

90 Prim. Treitler, Reading and singing, str. 156, 159 in 162.
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PRILOGE

Glasbeni primer 1: Responzorij Egredietur virga v srednjeveških žičkih 
antifonarjih91

91 Glasbeni primer 1 vsebuje responzorij Egredietur virga, primerjalno izpisan iz šestih sre-
dnjeveških žičkih antifonarjev iz Univerzitetne knjižnice v Gradcu. Prepis glasbene zapise 
za lažjo primerjavo prikazuje vzporedno, od najmlajšega rokopisa (273) do najstarejšega (7), 
ki so v začetku vrstice označeni s številčno signaturo.
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Glasbeni primer 2: Responzorij Egredietur virga, Antiphonarium 
nocturnum92

Tabela 1: Osnovni notni znaki v srednjeveških žičkih antifonarjih in nji-
hove oblike

Notni znak / figura Oblika notnega znaka / figure
Punctum

Nagnjeni punctum

Virga

Bistropha

Tristropha
Vertikalni pes / diagonalni pes

 / 

92 Antiphonarium nocturnum, str. 5–6.

Gregorijanski koral in njegova izvedba



124

Clivis

Scandicus: punctum-pes / pes-
punctum / pes-punctum ločeno 
/ verižni scandicus / vertikalni 
scandicus

/  /  /  / 

Torculus

Diagonalni porrectus / porrectus 
z nazaj obrnjenim punctumom / 
porrectus z obliquo

 /  / 

Climacus: punctum z nagnjenima 
punctuma / virga z nagnjenima 
punctuma / verižni climacus / 
nagnjeni punctumi

 /  /  / 

Climacus s štirimi toni: punctum 
z nagnjenimi punctumi / virga z 
nagnjenimi punctumi / verižni 
climacus / nagnjeni punctumi

/ /  /

Diagonalni pes subbipunctis / 
vertikalni pes subbipunctis / verižni 
pes subbipunctis?1  /  / 

Torculus resupinus? / torculus 
resupinus – porrectus praepunctis? 
/ torculus resupinus – porrectus 
praepunctis z obliquo?

 /  / 

Porrectus flexus / verižni porrectus 
flexus? / porrectus flexus z 
vertikalnim pesom – clivis-pes? 
/ porrectus flexus z diagonalnim 
pesom – clivis-pes? / porrectus 
flexus z obliquo in punctumom / 
v levo obrnjeni porrectus flexus z 
ločenim punctumom

 /  /  /  

/  / 

Climacus resupinus?

1 Vprašaj [?] ob imenih nekaterih figur nakazuje, da iz oblike figure ni mogoče razbrati, kako 
je zgrajena, in predlaga eno možnost poimenovanja notne figure, ki pa ni edina.
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Tabela 2: Besedila oficija druge adventne nedelje v srednjeveških žičkih 
rokopisih

V spodnji tabeli so navedena besedila spevov oficija druge adventne ne-
delje v žičkih srednjeveških antifonarjih. Spevi so navedeni po vrstnem redu 
izvajanja v določenem liturgičnem obredu, z zvezdico [*] so označeni incipiti 
v nepopolno zapisanih spevih ali pa intonacija v popolno zapisanih spevih. 
Zapis besedil spevov v veliki meri upošteva zapise v rokopisu 273. Izjema 
so velike začetnice ob začetkih spevov ter pike in njim sledeče velike zače-
tnice, ki so na tem mestu zaradi večje preglednosti dodane v nekaterih delih 
spevov: v verzetu pred odpevom ter v responzoriju pred repetendumom. Ro-
kopis 273 sicer ne uporablja velikih začetnic ali ločil. Ohranjene pa so male 
začetnice, ki jih rokopis 273 uporablja tako pri osebnih kakor lastnih imenih. 
Če speva v rokopisu 273 ni, je besedilo navedeno po rokopisu 18 (spevi do 2. 
responzorija matutina in še nekateri drugi).

Navedena so tudi biblična mesta, od koder so besedila vzeta; včasih 
je možnih več sklicnih mest, tako npr. pri antifoni Ecce in nubibus, ki je 
zelo podobno formulirana na več mestih, nikjer pa dobesedno. Pri kantikih 
(Magnificat, Benedicite, Benedictus) je v tabeli navedena le njihova začetna 
vrstica, ki ji je dodan znak za nadaljevanje (–).

Zvrst speva Besedilo speva Biblično mesto
Responzorij Egredietur virga* [glej 2. veliki responzorij 

matutina]
Izaija 11,1 in 
11,5

Verzet z 
odpevom

Rorate celi desuper* [Et nubes pluant iustum] Izaija 45,8

Antifona 
Magnificata

Tu es qui venturus es an alium expectamus dicite 
iohanni que vidistis ad lumen redeunt ceci mor-
tui resurgunt pauperes evangelizantur alleluia

Matej 2,2

Magnificat Magnificat* Luka 1,46–
Invitatorijska 
antifona

Regem venturum*

Invitatorijski 
psalm

Venite* Psalm 94

Veliki 
responzorij 1

Jerusalem cito veniet salus tua quare merore 
consumeris non quid consiliarius non est tibi 
quia innovavit te dolor. Salvabo te et liberabo te 
noli timere

Mihej 4,8–92

Verz 
responzorija

Exaltabitur manus tua super hostes tuos et omnes 
inimici tui interibunt

Mihej 5,9

Veliki 
responzorij 2

Egredietur virga de radice iesse et flos de radice 
eius ascendet. Et erit iusticia cingulum lumbo-
rum eius et fides cinctorium renum eius

Izaija 11,1 in 
11,5
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Zvrst speva Besedilo speva Biblično mesto
Verz 
responzorija

Et requiescet super eum spiritus domini spiritus 
sapientie et intellectus

Izaija 11,2

Veliki 
responzorij 3

Letentur celi et exultet terra iubilate montes lau-
dem quia consolatus est dominus populum suum. 
Et pauperum suorum miserebitur

Izaija 49,133

Verz 
responzorija

Ecce in fortitudine veniet et brachium eius do-
minabitur

Izaija 40,104

Veliki 
responzorij 4

Ecce dies* [veniunt dicit dominus et suscitabo 
david germen iustum et regnabit rex et sapiens 
erit et faciet iudicium et iusticiam in terra. Et hoc 
est nomen quod vocabunt eum dominus iustus 
noster] [iz matutina prve adventne nedelje; po 
rokopisu 18]

Jeremija 23,5–6

[Verz] [In diebus illis salvabitur iuda et israhel habitabit 
confidenter] [iz matutina prve adventne nedelje; 
po rokopisu 18]

Jeremija 23,6

Veliki 
responzorij 5

Videbunt gentes iustum tuum et cuncti reges 
inclitum tuum. Et vocabitur tibi nomen novum 
quod os domini nominavit

Izaija 62,2

Verz 
responzorija

Et erit corona glorie in manu domini et diadema 
regni in manu dei tui

Izaija 62,3

Veliki 
responzorij 6

Sicut mater consolatur filios suos ita consolabor 
nos dicit dominus et in ierusalem consolabimini. 
Et videbitis et gaudebit cor vestrum

Izaija 66,13–14

Verz 
responzorija

Dabo in syon salutem et in ierusalem gloriam 
meam

Izaija 46,13

Veliki 
responzorij 7

Alieni non transibunt per ierusalem amplius. Et 
in illa die stillabunt montes dulcedinem et colles 
fluent lac et mel dicit dominus

Joel 3,17–18

Verz 
responzorija

Tunc exultabunt omnia ligna silvarum a facie 
domini quoniam venit

Psalm 95,12–13

Veliki 
responzorij 8

Ave maria* [gratia plena dominus tecum. Spi-
ritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi 
obumbrabit tibi quod enim ex te nascetur sanc-
tum vocabitur filius dei] [iz matutina prve adven-
tne nedelje; po rokopisu 18]

Luka 1,28 in 1,35

[Verz] [Quomodo fiet istud quoniam virum non cognos-
co et respondens angelus dixit ei] [iz matutina 
prve adventne nedelje; po rokopisu 18]

Luka 1,35

Veliki 
responzorij 9

Montes israhel ramos vestros expandite et florete 
et fructus facite. Prope est ut veniat dies domini

Ezekijel 36,8

Verz 
responzorija

Ex syon species decoris eius deus noster mani-
feste veniet

Psalm 49,2–3
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Zvrst speva Besedilo speva Biblično mesto
Veliki 
responzorij 
10

Ecce dominus veniet et omnes sancti eius cum 
eo et erit in die illa lux magna et exibunt de 
ierusalem sicut aqua munda et regnabit dominus 
in eternum. Super omnes gentes

Mihej 1, Mihej 
4,6–7, Zaharija 
14,8 idr.

Verz 
responzorija

In die illa erit dominus unus et erit nomen eius 
unum

Zaharija 14,9

Veliki 
responzorij 
11

Quomodo fiet hoc quoniam virum non cognosco 
dixit maria ad angelum spiritus sanctus superve-
niet in te. Et virtus altissimi obumbrabit tibi

Luka 1,34–35

Verz 
responzorija

Ne timeas maria invenisti gratiam apud domi[n]
um

Luka 1,30

Veliki 
responzorij 
12

Salvatorem expectamus* [dominum iesum 
christum. Qui reformabit corpus humilitatis 
nostre configuratum corpori claritatis sue] [iz 
matutina prve adventne nedelje; po rokopisu 18]

Filipljanom 
3,20–21

[Verz] [Sobrie et iuste et pie vivamus in hoc seculo 
expectantes beatam spem et adventum glorie 
magni dei] [iz matutina prve adventne nedelje; 
po rokopisu 18]

Titu 2,12–13

Lavde
Antifona 1 Ecce* in nubibus celi dominus veniet in potestate 

magna all[elui]a
Matej 
24,30 / 
Marko 
13,26

Psalm Miserere* Psalm 50
Antifona 2 Expectabo dominum salvatorem meum et prestolabor 

eum all[elui]a
Izaija 8,17

Psalm Confitemini* Psalm 117
Antifona 3 Urbs fortitudinis* nostre syon salvator ponetur in ea 

murus et antemurale aperite portas et ingrediat gens 
iusta all[elui]a

Izaija 
26,1–2

Psalm Deus deus* Psalm 62
Antifona 4 Montes et colles* cantabunt coram deo laudem et 

omnia ligna silvarum plaudent manibus et erit domi-
nus nominatus in signum eternum all[elui]a all[elui]a

Izaija 
55,12–13

Kantik Benedicite* Danijel 
3,57–

Antifona 5 Ecce apparebit* dominus et non mentietur si mo-
ram fecerit expecta eum quia veniet et non tardabit 
all[elui]a

Habakuk 
2,3
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Psalm Laudate* Psalmi 
148–150

Kratki 
responzorij

Rorate celi desuper* [et nubes pluant iustum] [iz 
matutina druge adventne nedelje; po rokopisu 18]

Izaija 45,8

[Verz] [Aperiatur terra et germinet salvatorem] [iz matutina 
druge adventne nedelje; po rokopisu 18]

Izaija 45,8

[Doksolo-
gija]

[Gloria patri et filio et spiritui sancto] [iz matutina 
druge adventne nedelje; po rokopisu 18]

Verzet z 
odpevom

Super te ie*[rusalem orietur dominus. Et gloria eius 
in te videbitur] [iz matutina druge adventne nedelje; 
po rokopisu 18]

Psalm 
72,10

Antifona 
Benedictusa

Iohannes atuem* cum audisset in vinculis opera cristi 
mittens duos de discipulis suis ait illi tu es qui ventu-
rus es an alium expectamus

Matej 
11,2–3

Benedictus Benedictus* Luka 1,68–

Dnevne ure
Antifona Ecce in nubibus* [prva antifona lavd] Matej 24,30 / Marko 13,26

Druge vespere
Antifona Dixit dominus* [običajne vespere praznikov] Psalm 109,3
Psalm Dixit dominus* Psalm 109
Kratki 
responzorij

Super te ierusalem* Psalm 72,10

Verzet z 
odpevom

Rorate celi desuper* [Et nubes pluant iustum] Izaija 45,8

Antifona 
Magnificata

Ite dicite iohanni* ceci vident et surdi audiunt clau-
di curantur leprosi mundantur

Luka 7,22 / 
Matej 11,4–5

Magnificat Magnificat* Luka 1,46–

2 Mihej 4,8–9: »Et tu turris Gregis nebulosa filiae Sion usque ad te veniet et veniet potestas 
prima regnum filiae Hierusalem / nunc quare maerore contraheris numquid rex non est tibi 
aut consiliarius tuus periit quia conprehendit te dolor sicut parturientem.« Navedeno po sple-
tni strani Biblia Sacra Vulgata.

3 Izaija 49,13: »Laudate caeli et exulta terra iubilate montes laudem quia consolatus est Domi-
nus populum suum et pauperum suorum miserebitur.« Biblia Sacra Vulgata.

4 Izaija 40,10: »Ecce Dominus Deus in fortitudine veniet et brachium eius dominabitur.« Bi-
blia Sacra Vulgata.
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Performing Gregorian Chant: Written Records 
of the Responsory Egredietur virga in the Antiphoners 

from Žiče and How It Actually Sounded

Summary

Assumptions about how liturgical music was performed at the Carthu-
sian monastery, or charterhouse, in Žiče during the Middle Ages are based on 
many different sources, such as the rules of the order concerning plainchant 
performance or descriptions of Carthusian singing. However, these descrip-
tions often present a somehow distorted picture: through history, the records 
of the general chapters mostly dealt with music in situations that had to be 
sanctioned, but did not interfere in the regular everyday liturgical musical 
practice. There are also more descriptions of Carthusian singing by outside 
visitors than those by the monks themselves. It is therefore not surprising that 
the laymen did not always show greater understanding of Carthusian music 
and its role in the life of the monastic community. Nevertheless, even if their 
accounts must be taken with a grain of salt, they provide rich and interesting 
insight into the manner of Carthusian singing.

No known important written reports on Carthusian singing directly ad-
dress the Žiče Charterhouse. The main source of knowledge about monastic 
singing at Žiče remains written music, and so the most can be learned about 
the monastery’s medieval musical life from the medieval manuscripts of 
Žiče. This article compares the manuscripts with one another as well as with 
the present-day Carthusian antiphoner based on the example of the respon-
sory Egredietur virga in order to learn more about how Žiče plainchant was 
performed and perhaps to imagine how it sounded.
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