
Сотир ГАЛАБОВСКИ

ЗА И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И ЈА Т А  Н А  М А К ЕД О Н С К А ТА  Ц Р К О В Н А
М У ЗИ К А

Толкувањето на музичкото дело се реализира од исполни- 
телот врз база на објективни и субјективни фактори. Објектив- 
ни фактори се: упатствата во иотниот текст (за темпото, дина- 
миката, артикулацијата и др), нашите знаења за духовната Кли
ма на епохата во ко ja  e создадено делото, стилските особености, 
естетските принципи и сл. Надвор од овие рамки стой субјек- 
тивниот т. е. личниот фактор, кој исто така игра голема улога 
за творечкото разоткривање на скриената содржина во парти- 
турата. Во ова излагање ке се задржиме само на некой, за нас, 
клучни објективни фактори за правилната интерпретација на ма- 
кедонската црковна музика.

Уште во 1903 година во западната христијанска музика се 
дефинирани поймите црковна и духовна музика. Под зборовите 
црковка музика се подразбираат композиции кои со својот 
текст, содржина и облик се прикладни за употреба во свечените 
литургиски обреди, а под термините духовна музика се подраз- 
бираат композиции инспирирани од слободна религиозна тема
тика.1 Нема потреба и ние да не ja  прифатиме ваквата дефи
ниций а и поради подобра комуникација со другите културни 
средний од нашата земја и странство. Ако е тоа така, тогаш дел 
од одговорот на ова прашање е содржан во самата дефиниција 
за црковната музика. Но, кога станува збор за македонската 
црковна музика, во оваа дефиниција, слободно би можеле да 
го испуштиме зборот „свечени“, бидејки во Македонија сите ли
тургиски обреди се придружени со музика.

1 A. Vidaković, Crkvena muzika. — Muzička enciklopedija, tom  I, Za
greb, MCMLVIII, str. 295—-298.

19* 291



Kora се зборува за карактерот на македонската црковна 
музика треба да ce  има предвид фактот што христијанството 
навистина не прави разлика меѓу нациите кои влегуваат во црк- 
вата, но затоа пак, тоа допушта црковното пеење да има свој 
национален белег, ако со тоа не ce нарушува воспоставекиот 
црковен стил. Така, многу песнотворци внеле свои белези во 
општиот музички фонд на православната црква. Достојно место 
во градењето на ова заедничко дело имале и македонските кул- 
турни дејци. Да го почнеме списокот со Химната за св. Климент 
Римски од св. Константин — Кирил Солунски, Канонот за св. 
Димитри од св. Методија Солунски, Страданија спасителни од 
св. Климент Охридски, огромното музичко творештво на св. Jo- 
ван Кукузел и др.2 Од анализата на македонското средновековно 
црковно-музичко творештво може да се констатира дека и ло- 
крај долгата историја и своевидниот белег тоа сепак, гледано во 
глобала, е дел на византиското (него често го нарекуваме „ва
ри] акта на византискиот октоих, односно осмогласник“), но и 
дел од општословенското (каде најзначајно место, особено по 
бројот на сочуваните музички ракописи, зазема руското), а се- 
како и дел од целокупното христијанско, особено европското 
христијанско пеење (затоа што не смееме да го изгубиме од пред
вид фактот што Македонија и географски и културно й припаѓа 
на Европа). Оваа реалија ни овозможува при разработката на 
темава да се послужиме и со извори кои се однесуваат на ви- 
зантиската, руската, како и латинската црковна музика.3

Како и во претходните епохи така и во средновековната, 
култот и музиката биле тесно поврзани. Величејки го божест- 
вото, по катакомбите или подоцна (од IV век) во јавното, ело- 
бодното богослужење, и старите христијани често ги поврзува- 
ле обредите на својот култ со музиката. Со ширењето на хри- 
стијанството секоја земја внесувала во обредникот, во јазикот, 
во музиката, низа нови елементи, на тој начин донекаде се „на- 
ционализирала“ и верата, ко ja  почнала во преголема мерка да

2 IIolonldTojn-ю вини кај С. Гјолаб obiökih, Традицицјнална и сксперимен- 
талЈЕса македонака музика, Ciconjie, 1984; Йстиот, Стихирата „Страдалиja 
спасителни" юд св. Климент Охридски и мфтодологщаша на нејзината де- 
шифрација. — Климент Охридски и улогаша на Охридската книжешта ш ко
ла bio развитокот \ т  словенс1кат(а просв|ета, Скопје, 1989, qrp. 223—237.

3 Еден од најпознавдте музикодози — византолози А. ОГастуе напи- 
шал: „Ако з!емеме во раце н|екој стар т\регориј ански ракопйс Ьд BpieMexP 
кога уште не биле Нознати оние четири наралелни црти над текстот, и 
ако таквата отара дрјеториjанска н1отациј|а ja  споредим1е со екфонетските 
нотни знакови во накој стар византиоки ев!ангелијар, ќе к!ојнста|тираме 
дека двете нотации ое многу слични. Тоа е затоа шт!о нјотнијте знаци и во 
Визаш и в1о) Рим биле првобитно еосема иоти. Меѓутоа, подоцна bio пона- 
тамошниот развој и усовршув1аЕые на тие нрйобитни знакови Рим и Ви- 
зант отидоа по свои Цатишта. (A, Gastoue, Prvobitna bizantiska i slavenska 
notacija u poredbi s gregorijanskom. «— Ćirilometodski vjesnik, br. 11—12, 
Zagreb, 1937, str. 101).
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ги одразува народносните карактеристики.4 Оваа појава не м о  
жела а да не предизвика зголемена будност па и реакции од 
високиот клер. Од овие причини уследиле забраните на упо- 
треба на музички инструменти во богослужењето,5 хорматските 
иенхармонски ска л и,6 јонскиот и еолскиот модус,7 химните8 и др. 
Врз база на материјалот кој успеал да се пробие низ строгиот 
филтер на времето папаха Ѓргур Велики (540—604) го составил 
својот Антифонар таканареченото подоцна грегоријанско пеење 
кое и денес претставува основен репертоар во католичкото бо- 
гослужење.9 Во византиската музика слична реформа направил 
св. Јован Дамаскин (+776), кој од постоечките песнопенија ги 
избрал, систематизирал според теоријата за осумте гласови, им 
ja определил употребата, само на оние кои биле најпогодни за 
црковна употреба.10 11 Еден век подоцна црковното пеење, преку 
дејноста на светите брака Кирил и Методиј и нивните ученици, 
и меѓу Словените се афрмирало, според теоријата за осумте гла
са.11 На овој начин бил изграден и во европската христијанска 
богослужба прифатен систем со ко j се ставило крај на иеопре- 
делената положба на ова пеење.

Грегоријанското пеење е службена литургиска музика во 
обредите на Римската католичка црква. Се состой од едногласни 
мелодии, кои на латински текст ги пејат машки гласови без ин- 
струментална придружба, во еластичен ритам кој се артикулира 
поинаку отколку вообичаената артикулација, во лествични сис- 
теми поинахсви од дурот и молот. Коралот е безличен, објек- 
тивен, припаѓа на еден друг свет, во кој чуствената убавина и 
предизвикувањето на емоционалност се широко подредени на вер- 
ските содржини на текстот.12 Според Дамаекиновиот систем,

4 J. Andreis, Povijest glasbe, Zagreb, 1975, str 79.
5 M. Stöhr, Byzantinische Musik. Die Musik in Geschichte und Ge

genwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik, Band 2, Kassel und Basel, 
1952, 578.

6 Позиатиют лигп/ргичар Л. Миркювж π|α ова, ирашање забележал: 
Со примахыето еа само дицатонскизте акали мелюдиите постанале ш(едео“ 
ставни, йолесни и дос[гап!нй за маСите, (народен. Хрјомаската скала и еш-сар- 
монската биле нат/штени eie Само поради иешкотиите за нивната извед- 
ба, туку и пјоради Шоа што тие претежно ги у потребу вѕале незеабэшците 
во театрите и еретиците; поради тса што со нив de изразувале атрасеи 
индивидуален светски чувства. Какз пакви ти!е билје ивеприкладни за из- 
разување на пюбЬжеи чувства на еародот во црцсвата. Со нивнотю исклу- 
чување щжовнОто песње добило обележје ela религиСзию достоинство (Л. 
Мирковић, Православна литуршка, Београд, 1982, |стр. 266),

7 V. Ukmar, Koralna glasba. — Zgodovina glasbe, Ljubljana, 1948, 
str. 48.

8 J. Andreis, Povijest glasbe .. str. 78/79.
9 A. Vidaklović, Grgur I Veliki. — Muzička. . .  str. 588.
10 П. Динев, Обширен Възкреаник, София, 1949, стр. 8.
11 С. Голабоваки, Кирилю-медодиев1СЖ1ала и клим:е)нтовата ^радиција 

во макЈедонската средновекювна музика. Климент Охридски (студии), Окоп- 
je, 1986, стр. 258—270.

12 Ј. Andreis, Plovijest .. str. 85.
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црковната музика по својата внатрешна суштина требало да 
биде едноставна и ослободена од непотребната сложеност, ис- 
чистена од нечистите чувства и страсти, неискреноста, парадер- 
ството и сл., но во исто време таа требало да се стреми да биде 
исполнета со ненадминлива сила на духовноста. Што се однесу- 
ва до нејзиниот надворешен облик таа требало да биде наполно 
вокална, монофона и организирана според системот на осумте 
гласови.13 И Македонското црковно пеење се состой од едноглас- 
ни мелодии, кои на словенски текст ги пејат машки гласови без 
инструментална придружба. Истата дефиниција за грегоријан- 
ското пеење или дамаскиновото би можело да се однесува и на 
македонското црковно пеен»е.14 Разликите што ja прават нацио- 
налната боја на секое пеене на христијанска Европа, би можеле 
да ги регистрираме најповеќе во подрачјето на музичката орна
ментика, карактерот на пеекьето, степенот на присуство на ис- 
точни влијанија, фолклорните влијанија и сл. Врз база на овие 
разлики ние денес зборуваме за латинско, грчко, словенско цр
ковно пеење. Или кота зборуваме за словенското се служиме со 
термините руско, српско, бугарско, македонско и сл. пеење.

Во ова подрачје на размислување секако спаѓа и праша- 
хьето за односот на литургијата и црковната музика. Познатиот 
германскиот теолог Јозеф Ратцингер пишува дека литургијата и 
црковната музика од самиот почеток биле поврзани една со 
друга како две сестри. Каде што зборот не бил доволен на по- 
мошбилаповикуванамузиката. Се разбира таа била повикувана 
да заврши некоја задача ко] а е строго определена со црков- 
ниот устав или типиконот. Kora се обидува да го определи ка
рактерот на црковната музика, истиот автор, тргнува од изре- 
ката на Махатма Ганди во ко ja тој напоменува на трите лси- 
вотни простори во кои егзистираат живите суштества: морето 
во кое живеат рибите — кои молчат, животните кои живеат 
на земјата — кои врискаат, и небото каде живеат птиците — 
кои пејат. Човекот, пак во себе ja носи длабочината на морето, 
бремето на земјата и висините на небото и затоа нему му при- 
паѓаат трите особености: молчењето, врискањето и пеењето.

Тргнувајќи од познатата заложба на христијанството за 
негација на животинското на човекот, според Ј. Ратцингер, ли- 
тургијата човекот го учи да молчи и да пее.15 Вилко Укмар е 
во согласност со ов̂ а мислење кога вели дека византиското 
пеење го негувало т. е. претпочитало тивкото искажување при 
што посебен акцент се ставал на уметничката пејачка техника. 
Таму каде што се сака л о да се постигнат поголеми звучни впе-

13 С. Голабовски, Традицишална . . .  сир. 52.
14 Ое мисли (н1а глюбалвата канстјрукција pa окпгоихют и иа космопо-

литскдат :с|р|едн1о|вековен дух.
15 J. Riatzinger, Liturgija in cerkvena glasba, — Cerkveni glasbenik, 

br. I—3, Ljubljana, 1986, str. 68—75.
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чатоци наместо форте обично се употребувале поголем број пе- 
јачи. На тој начин, преку комбинации ата на голем број пејачи 
и мала звучна јачина се постигнувале необичко племенити звуч- 
ни впечатоци. За пример нека послужи фактот што за време на 
царот Јустинијан I (527—565) во црквата света Софија биле 
ангажирани 100 ѓакони, 90 субѓакоии, ПО чтеци и 125 црковни 
пејачи.16

Намената на црковното иеење е строго регулирана со ти- 
пиконот или црковниот устав. Таму се среќаваат бројни угхат- 
ства за карактерот на пеењето, начинот на исполнението, обли- 
кот и сл. За карактерот на мелодијата св. Игнацие пишувал: 
„сите вие до еден составите хор, и, аналогао на намерата во 
едномисленоста, здружени започнете песна за Бога, вие едногла- 
сно ке му пеете на Отецот преку Исуса Христа".17

За морално-естетските норми на црковното пеење е доста 
пишувано и од светите отци. Така на пример, св'. Климент Алек- 
сандриски при поучувањето каква треба да биде мелодијата на- 
менета за употреба при богослужбата, вели дека таа треба да 
ги подгрејува прибраните и срамежливи напеви, а да ги одбег- 
нува сензибилните световки мелодии. Св. Василие Велики сметал 
дека музичката уметност не само што е украс на богослужбата 
туку таа е силно воспитаю средство. Пеењето на псалмите е од- 
мор од напорите, нежна приспивна песна за децата, украс за 
младите и жените, поткрепа за старите. Св. Јован Златоуст вели 
дека складното пеење на псалхмите предизвикува восхит, дава 
утеха, ja закрепнува душата и го подигнува моралот на оној 
што пее. Св, Дионизие Ареопагита вели дека светите песми ги 
упатуваат верниците кон здрав и цврст живот и дека тие се 
битен елемент во речиси сите христијански обреди. Св. Исидор 
Пелузиски, ученик на св. Јован Златоуст, вели дека музиката 
ги лекува духовните страсти, го зауздува и совладува гневот, ги 
ублажува болките и ги брише солзите.

Карактеристично е за музиката што таа го подигнува 
духот и ja зајакнува волјата.18 Во типиконот среќаваме и брод
ни конкретни упатства како на пример: „да се пее со низок и 
тивок глас", „не брзо и со сладкопение", „со кроток и тивок 
глас" и сл.19

Податоци за интерпретацијата на македонската црковна 
музика може да се најдат и во сочуваните македонски музички 
ракописи. Во нив главно ги среќаваме сите видови византиски

16 V. Ukmar, Zgodovina. . .  str. 56.
17 М. Окабаллаыовичъ, Толковый типшщнъ, Кцевъ, 1910, сир. 57.
18 L. Tardo, L'aiitica melurgia bizantina, Grottaferrata, 1938, frg, 6. 

Patrologia Graeca, sv. 'XXIX, frg. 213 i 219. Sv. Ivan Zlatousti, Patr. Gr. 
sv. LV, str 157, Sv* Dionizije lAreopagita, Patr. Gr. sv. III., 427. Eusebije 
Cezarejski, Patr. Gr., sv. XXIII,, frg. 643.

19 ТВШКоНЪ, Москва 1906, стр. 1, 4, 14 шаг.
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невматски нотации, како и некой посебки видови за кои се прет- 
поставува дека имаат локално потекло.20 Знаците на овие нота
ции се делат на диастематски (фонетски, звучни или интервал- 
ски), кои имаат функција да ja покажуваат насоката на мело- 
диското движенье и да го определуваат интервалот и хироно- 
мични (афони, незвучни и ритмичко-динамички), од кои пома л 
број се однесуваат на ритамот, а повеќето на динамиката и 
артикулацијата. Хирономичните знаци кои во нововизантиската 
нотација ja  достигнале бројката 40, давале доволно податоци за 
интерпретацијата на литургиските песнопенија.21

Clo юглед на тоа ιπχο македонского црковно пеење е исклу- 
чиво вокално, податоци за неговата интерпретација може да се 
извлечат од самите текстови на песнопенијата. Има случаи кога 
текстот е доминантен, а и мелодијата, но не е мал бројот на 
песнопенијата каде логосот и мелосот се изедначуваат по значење. 
Во псалдомиј ата зборот доминира над тонот, а во мелизматиката 
тонот над зборот, додека во силабиката тонот и зборот се изед- 
начени. Тилиард му дава големо значење на текстот во визан- 
тиската музика. Затоа тој препорачува, доколку се сака пра- 
вилно да се вреднува некоја византиска химна и да се ужива 
во неа, не да се свири на пијано, туку најпрвик целосно да се 
совлада и потоа да се испее со зборови и со разбирање за ри- 
там и израз.22 23

За емоционалниот карактер на црковното пеење има нај 
различии мисленьа, но секако нетто е не дискутабилно — тоа 
мора да се стреми кон смирување на верникот. Затоа сето што 
предизвикува возбуда (брзи темпа, форте пеење, нагли динамич- 
ки промени и сл.) не доаѓаат во предвид при интерпретацијата 
ыа македонската црковна музика. Разликите се наоѓаат во рам- 
ките на дозволеното. Т ака на пример, во еден разговор проф. 
Владимир Мошин ми рече дека Псалтирот е ризница на разни 
племенити чувства. Стивен Рансимен пишува дека византиската 
уметност е океан на спротивности и различии вкусови.2' Тоа е 
затоа што византиската култура ja  граделе разни народи со свои 
биопсихосоциолошки карактеристики. Еден од тие народи, се
како, е и македонскиот. Емоционалниот карактер на неговиот 
црковен напев е тешко долов лив. Меѓутоа, за оваа прилика би 
изнел неколку согледувања:

20 Шопстојјно за јова кај С. Голабюески, Музичките ракописи од Ох- 
ридж ата збирка и еајртарите сочувани македонски триоди йа словенски 
јазик, Скопје, 1985, qiip. 127—135 (в!э раЈкопис).

21 Си. С. Florlos, Universale Neumenkunde, Kassel, 1970.
22 Tillyard H I. W., Handbook of the m iddle byzantinie musical no

tation, iMMB, s. Subs. V.I.f.I. Copénhague, 1935.
23 Riansimen, Vizantijska civilizacija, Subotica — Beograd 1964, str. 5
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— тој се вклопува во општиот емоционален карактер на 
европската христијанска музика;21

— според кажувањето на еден од монасите Македонско
го црковно пеење се разликува од грчкото, бугарското, руското 
и српското со свјот понагласен аскетски карактер. Тоа, според 
него, произлегува од специфичната историја на македонскиот на
род, кој бил прогонуван, измачуван, непризнаван и понижуванр5

— за пеењето на cera покојниот псалтос од Струга — 
Сотир Чакар — Люндро, се искажав дека е исполнето со чувст
во на пријатна тежина и топлина, со голема емоционална заси- 
теност што опфаќа голем експресивен распон, додека за свеште- 
иикот, исто така cera покоен, Владе Санџакоски реков дека се 
стреми со своето пеење кон повисок аскетизам во изразот, да 
се ослободи од сопственото чувствено битие за да се доближи 
до објективниот израз и совршеното и чисто репродуцирање на 
тексгот и тонската структура на напевот. Очигледно станува 
збор за две спротивни интерпретативни гледања на една иста 
тонска материја;2''

— во сочуваните македонски музички ракописи обично се 
дадени општи упатства за интерпретацијата и текстот на мело- 
диската линија. Тоа му оставало на исполнителот многу сло
бода и можности за избор. Затоа не е чудно што напевите често 
биле подвргнувани на барањата на минливиот вкус на времето;24 25 26 27

— и покрај свесното и несвесното уништување на маке- 
донската црковно-музичка практика со постари корени, сепак, 
во Маке донн ja сеуште постојат мал број средини и луге кои 
го чуваат стариот македонски црковен напев и стилот на не- 
когашната изведба. Нашите настојувања се преку манифестаци-

24 'Bio оваа смисла Димитријс Богдановиќ пишува: Тезад'а на Д. С. 
Лихачев за европското единство во средн1ов;екове!ата литература е висти- 
нжга и од културноиюториокЮ гледиште бесправно влажна. 03|о BipicKa со тоа 
во Поетиката се поставува барање при исЦорйското праучување на поети- 
ката на старите книжевнюсти да се води смфтка за таа околноог во сите 
Пфиоди и сите народи. Под европека книжЈевност на средниот век се 
подразбира не само коижевноста на Западна Европа, она шЦо Е. Р. Кур- 
цијус го наречув!а „латинјско среднов!ек1ов1ие“. Тоа според Лиханов не е 
оправдано, Затоа што в|о Европа е и Визавдија со целокурниЮт свој ду- 
ховјен домијнијум, Визанјтија ко ja била на хиерархиокијот врв на европ
ската спала на суверенитетот и државнјосша, иак]о вдеител На некой други 
и поинаквѕи култу)рни традиции. Имейл, она штјо го йаречув!ам!е „европ- 
ско" има и самого в|о свЅојаТа геиеза доста византйоко. Вроките помету 
земј|И)Т!е и народите во средниот век биле поживи отколку што Ьбичню 
cie мисли (Д. Богда!нов1ић, предговор кои книгата „Поетика старе руски 
кишжевности" од Д. С. Лихачов, Београд, 1972, сир. XVI).

25 Ваквите гледања ее во склад Ido хрисдијанскјата идеоДогија.
26 С. Грлабовски, Дрхаични остатоци во сегашната црковно-музичка 

практика во ОгрушкПот крај. — МакедонскЈа музикја бјр. I, CHonjle, 1977, 
стр. 55—58.

27 Исгго. . .  юпр. 56
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јата Струшка музичка есен ова пеење да ce регистрира, афирмира 
и да го заземе местото што му припаѓа во нашето современо 
културно живеење.28 29

Во склюют на поставената тема би сакале да го поставиме 
прашањето: Каков треба да изгледа совршениот пејач? И на 
ова прашање е многу тешко да ce одговори, бидејки тоа нё 
упатува на други прашања: За ко ja епоха станува збор? За кое 
богослужење (катедрално или монашко)? Едни се погледите на 
св. Климент Охридски, други се на св. Јован Кукузел. Едни се 
разбирањата и потребите на селската средина, други на град- 
ската и сл.

Според расправата за црковното пеење од Габриел Хиро- 
монахос, совршениот пејач најпрвин треба да ja има совладано 
пејачката ортографија, второ, треба да ja  зкае точната тонска 
вредност (висината на тонот), трето, треба да се поседува спо- 
собност за меморирање, четврто, треба самиот нешто да знае и 
да компонира, петто, треба да има способности при слушањето 
на мелодијата да ja определи тоналната основа (гласот). А како 
шесто доаѓа убавото пеење со уметничката изработеност. Но 
тоа за Хиромонахос е сепак повеќе дар на природата отколку

^  *50на уметничката изработеност."

Sotir G0LAB0VSKI

ABOUT THE INTERPRETATION OF THE MACEDONIAN 
CHURCH MUSIC

S u m m a r y

Thé author of this contribution keeps to some key objective factors 
for thé proper interpretation of the Macedonian church music:

— he starts from the thesis that the Christianity allowed the church 
singing to have its national character, if it does hot ruin the already estab
lished church style;

— the eszablished church style is a mutual dieed of many European 
peoples, among which is the Macedonian through the creation of the brot
hers Cyril and Methodius, St. Clement and St. Naum of Ohrid, St. Jiovian 
Kukuzel etc;-

28 Во рамките на манифестацийата Струшма музичка есен секоја го
дина се одржуваат концерти во црквата св. Гсрѓија, под 1на|слов: „Од йс- 
торијага на македонската духовна музика“. Во првиот дел обично се пре- 
зедаирајад песнопеиија сочувани по патот -на усното предание додека во 
вториот дешифријрани, а понекюгаш и аршжизр!аш за хорсжи состави, 
ггеСнопенија сочуввди во мак|едон!ските музички р!дк!опи]си.

29 Gabriel Hieipmonachos, Abhandlung über den Kirchengesang, MMB, 
Gorpus scriptorum de re Mušica, vol. I, Wien, 1985, str. 101.
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— the Classic Christian European music Consists of mionovmced melo
dies sung by male Voices without instrumental orchestra, in plastic rythm 
which articulates otherwise then the usual articulation, in systems, diffe
rent in their major scale and minbr scale. This music is objective and 
belongs tio a quite other world, in which the sensuial beauty and cause of 
emotionality are widely lined on the religious Contents of the text;

— the Lyturgy and church music from the very beginning were 
connected one by another as two sisters. According t(o J. Ratcinger, the 
lyturgy teaches the man to shut up and sings. That is why it is not stran
ge that the church music prefers the pacific expression;

— the purpose bf the church singing is strongly regulated with the 
church constitution. There, there is numerous instructions concerning the 
character bf singing, way of interpretation, size and the like;

— data for interpretation of the Macedonian church music might be 
found also in the preserved Macedonian music manuscripts;

— the interpretation is dependent on the text itself bf the song. But, 
they left the interpreter freedom and possibilities for chloise;

— for the emjotional character pf the Macedonian church singing the 
author induces a few examples from the contemporary churchmusic prac
tice in Macedonia in order to to point out tlo the different interpretation 
ways of a same tons substance.
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