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Dedičstvo duchovnej piesňovej kultúry medzi slovanským Východom a Západom

Na úvod

Monotematický súbor štúdií piatich autorov zo Slovenska, Nemecka, Belgic-
ka a Ukrajiny vznikol ako výsledok spoločného vedeckovýskumného záujmu  
o duchovnú i paraliturgickú piesňovú kultúru, ktorá vznikala v prostredí cirkvi 
byzantského obradu. Osobitosťou tejto duchovnej piesňovej tvorby je skutoč-
nosť, že v každom jednom národnom prostredí, v ktorom sa uplatňuje, tvorí 
jedinečnú súčasť kultúrneho dedičstva, pričom jej príslušnosť k iba jednej ná-
rodnej tradícii nemožno zvyčajne jasne ohraničiť. Duchovná piesňová kultúra 
je spätá s jazykovou, umeleckou, liturgickou, hudobnou i duchovnou zložkou 
byzantsko-slovanskej kultúry. Výskum duchovnej, paraliturgickej piesňovej 
tvorby v kontexte jazykových, textologických, liturgicko-obradových, semi-
ologických i hudobno-obradových výskumov sa systematicky uskutočňujú  
v kontexte interdisciplinárneho poznávania dedičstva byzantskej tradície.

Výsledky svojich výskumov autori jednotlivých štúdií prezentovali  
v samostatnom tematickom bloku s názvom Dedičstvo duchovnej piesňovej 
kultúry medzi slovanským Východom a Západom na 15. medzinárodnom zjaz-
de slavistov v Minsku (Bielorusko) v dňoch 20.-27. augusta 2013.

Peter Žeňuch, editor



Venované 15. medzinárodnému zjazdu slavistov v Minsku


