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“НОВИ ЖИВОТ” СРПСКЕ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ,
КАО КУЛТУРНОГ И ЛИТУРГИЈСКОГ ДОБРА
НАЈВИШЕГ РЕДА

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ – МЕТОДОЛОГИЈА

скенирани
аутографи

ПРИМЕРИ

Митрополит Дамаскин Загребачки (1892 - 1969):

Приидите, поклонимсја
(из Вечерња)

ПРЕ

Др Дамаскин (Грданички), митрополит загребачки
Српско црквено појање
на црквенословенском и српском језику,
Београд, 1972.

Литургијска и музичка
контекстуализација
Довођење мелодије у
одговарајући литургијски,
музички и стилски контекст, за
који је написана и намењена.
Састављање антологија за
богослужбену употребу, као и
тематских монографија.

ПОСЛЕ

прелом и типографија
Савремени дизајн са
елементима “класичног” и
типгорафска конзистенција
(према општим смерницама на
нивоу комплетног Пројекта).
Текст удобно транскрибован у
савремено грађанско писмо.

Основни литургијски
и научни апарат
 подаци о мелодији;
 наслови у изворној графији;
 превод химнографског

текста;

 кратка литургијска упутства;
 додатна објашњења; итд.

Адаптација
Не само дигитализација
мелодије у изворном облику,
већ и стручне адаптације
изворног материјала,
прилагођене специфичним
потребама различитих типова
ансамбала. У овом примеру:
једногласна мелодија,
хармонизована и прилагођена
за четворогласни хор.

Дигитализација није сама себи циљ, већ је смисао у
коришћењу свих потенцијала процеса дигитализације,
професионалних капацитета и стручности чланова тима, као
и техничких могућности својствених дигитално
нотографисаној грађи.

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

Никола Ресановић (1955):

O Gladsome Light (Свјете тихиј)
(из Вечерња)

ПРЕ

из web збирке nikolaresanovic.com:
Serbian Chant: Choral Music - Vespers

Повезивање познавалаца
српске црквене музике
широм света
Пројекат Мокрањац повезује
појце, диригенте, аранжере,
композиторе, нототекаре и
истраживаче српске црквене
музике широм света, вишеструко
ојачавајући веза матице и
дијаспоре: поред осталог,
укључивањем хорских
композиција српских стваралаца
из дијаспоре у штампане и
електронске збирке Пројекта.

ПОСЛЕ

Прилагођавање музике
Музика, изворно писана за
литургијски текст на једном
језику, по потреби се метрички и
ритмички прилагођава преводу
текста на други језик,
уважавајући метрику превода,
уз помоћ познавалаца црквене
музике (музиколога, појаца,
композитора, хорских
диригената), који посебну
пажњу посвећују очувању
препознатљивих изворних
квалитета композиција и у
обрађеној, преведеној верзији.

Језичке адаптације хорских композиција и аранжмана:
из црквенословенског у историјске и савремене
књижевне језике (српски, енглески, итд) и обратно,
једноставно и поуздано.

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

Александар Гавански (1901 - 1972):

Господи помилуј на Литији (из Вечерња)

ПРЕ

из рукописне фотокопиране нотне збирке за
Свеноћно бденије хора Св. Стефан Дечански из Новог Сада
(препис Тамаре Адамов Петијевић)

ПОСЛЕ

Чување и објављивање вредне и/или мање познате
необјављиване рукописне баштине српске црквене музике
(једногласни записи и вишегласна хорска музика)

Захваљујући поступку дигитализације, чување, обнављање и
популаризација старих, вредних, али мање познатих хорских
обрада српског напева, сачуваних у оригиналним записима
композитора (аутографима) или у рукописним преписима хорских
нототекара, постаје једноставније и лакше изводљиво. Често
занемарена, а неретко – готово заборављена, вредна рукописна
нотна грађа црквене музике, постаје, помоћу дигиталног
нотографисања, као и стручне обраде и музичке, историјске,
литургичке и информационе контекстуализације, поново
употребљива и доступна у свом основном, сакралном окружењу
и главној, богослужбеној функцији, за које је изворно и стварана,
али и шире призната као један од основних елемената српске
класичне музичке културе и српске културне препознатљивости.

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

Корнелије Станковић (1831 - 1865):

Помилуј мја Боже

(Псалам 50, из Јутрења)

ПРЕ

из необјављених рукописа Корнелија
Станковића, који се чувају у Архиву
САНУ; Корнелије Станковић је за собом
оставио три објављене (штампане), и 17
рукописних свезака четворогласних
хармонизација српске православне
црквене музике - ова драгоцена целина
садржи записе и хорске обраде готово
целокупног певаног химнографског
репертоара српског црквеног појања
(Опште појање - непроменљиве песме на
Вечерњу, Јутрењу, Литургији и другим
богослужењима; Осмогласник и
Празнично појање - променљиве песме
васкрсне и празничних служби: стихире,
тропари, прокимени ирмоси; Пригодно
појање на различитим обредима из
Требника, итд).

ПОСЛЕ

Обрада и објављивање значајних, али необјављених и недовољно познатих
дела и примера српске црквене музике, чиме она постају расположива и
употребљива за црквене хорове и професионалне музичаре.

Пројекат Мокрањац је идеално стручно и техничко окружење за
ефикасну и високо квалитетну дигитализацију, те
електронско и штампано публиковање вредних (често до сада
необјављиваних) класика српске црквене музике. Ово је
посебно важно ако се има у виду да је преко 90% писане грађе
српске црквене музике још увек необјављено, а стога и
релативно непознато, често готово заборављено (неретко и
запуштено), расуто и обично несистематизовано по мноштву хорских,
црквених и научних библиотека и архива. Ова грађа обухвата како
једноставне хармонизације и хорске аранжмане које су, потакнути
практичном потребом, сачињавали хорски диригенти и нототекари,
тако, у знатној мери, и важна класична (некада и монументална)
дела неких од најзначајнијих мелографа и композитора
срспке црквене музике.

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

ПРЕ

ПОСЛЕ

Прота Мирко Р. Павловић
(1831 - 1865):

Ниње отпушчајеши
(из Вечерња)

из књиге:
Бденије
за мушки хор
сложио прота Мирко Р. Павловић,
друго издање, Београд 1971.
(Хор београдских свештеника
користио је ову партитуру
за појање на Вечерњу и Бденију)

Вредан материјал у новом контексту
Нова афирмација вредне и значајне старе
нотне грађе богослужбене музике изворно
аранжиране за четворогласни мушки хор
(што је био чест и веома заступљен тип
црквеног хорског састава средином XX
века), кроз њено транспоновање и обраду
за, данас најпопуларнији и најчешћи тип
ансамбла – мешовити четворогласни хор.

Музичке адаптације и транспозиције:
прерада композиција за четворогласни мушки и
трогласни женски хор, у композиције за
четворогласни мешовити хор, и обратно.
Флексибилне обраде за различите типове састава.

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

Митрополит Дамаскин Загребачки (1892 - 1969):

Возбраној Војеводје
(на Првом часу)

ПРЕ

из Свеноћног бденија за трогласни женски хор,
објављеног у зборнику:
Музика и речи из ризнице Митрополита
загребачког Дамаскина (Грданичког),
(приредила мр Милица Андрејевић;
уредник др Даница Петровић); Београд - Загреб, 2009.

ПОСЛЕ

Уметничке обраде
Стручне и креативне обраде,
које не укључују само
транспоновање сходно типу
састава, већ и расписивање
нових деоница у стилу
изворног композитора (нпр.
прерада трогласне
композиције у четворогласну).

Музичке адаптације и транспозиције:
прерада композиција за четворогласни мушки и
трогласни женски хор, у композиције за
четворогласни мешовити хор, и обратно.
Флексибилне обраде за различите типове састава.

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

Александар Брујић:

Блажен муж
(из Вечерња)

ПРЕ

приређено за црквени хор
Св. кнез Лазар, Штутгарт

ПОСЛЕ

Јелена Анастасија Тонић:

Богатији обнишчаша
(из Вечерња)

приређено за црквени хор
Св. Александар Невски,
Београд

ПРОЈЕКАТ МОКРАЊАЦ:
Едиција
Антологија српске православне
хорске музике; књига 1:
Свеноћно бденије
(вечерње, јутрење, први час)

Тамара Адамов Петијевић:

Богатији обнишчаша
(из Вечерња)

приређено за црквени хор
Св. Стефан Дечански,
Нови Сад

Композиције и аранжмани савремених композитора, диригената
црквених хорова и сл:
 адекватни по карактеру и приступу;
 засновани на практичном литургијском искуству и увиду у богослужбене
репертоарске потребе хора;
 примерени у смислу техничких и музичких интерпретативних захтева;
 средство сталног развоја литургијског репертоара хора, које хору омогућује
веће и интензивније учешће у богослужењу.

