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Abstract: One of the oldest civilizations, the Egyptian, was founded in the 3rd – 1st millennium BC. This 
ancient civilization leaves the world a colossal architectural and artistic heritage that testifies to the astonishing 
talent of the Egyptians.

In the cultural heritage of the Classical Ancient East, Syriac musical art is a particularly significant contribution. 
The contribution of Syrian music culture in the field of musical theory is historical, which explains the construction 
of the musical system based on the four-tone diaonic soundtrack, later known to the Greeks as the tetrachord.

On the basis of archaeological finds and monuments of Eastern culture discovered in our time, we judge 
about the ancient outbreaks of active musical life in the countries of the Middle East. This is the case with the 
discoveries of the ancient, biblical Old Testament, from which we obtain information about the musical life in 
the lands of ancient Palestine, known as the Holy Land.

An important area of   ancient musical culture that explains the „perfect system“ is THE MUSIC THEORY of the 
Greeks. Plato „sets the foundations of the Greek theory of lasers, develops the problems of general and musical 
aesthetics“
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Сведения за паметници на музикалната култура и изкуство достигат до нас от множество научни из-
следвания в тази област. Една от най-старите цивилизации – египетската е създадена през ІІІ – І хилядо-
летие пр. Хр. Тази древна цивилизация оставя на света колосално архитектурно и художествено наслед-
ство, коeто свидетелства за удивителния талант на египтяните. С укрепване и засилване на светската дър-
жавна власт в Египет, след второто хилядолетие пр. Хр., настъпва разцвет в развитието и на светската про-
фесионална музика, съществена особеност за която, обаче е липсата на собствен нотопис. От историята е 
известно, че с приближаване на Новата ера египетската държава отслабва и попада под гръцко влияние, 
при което губи позициите си на водеща в културно отношение държава. Въпреки това обаче, в Егепет ра-
ботят гръцки учени, музиканти и теоретици, които възприемат достиженията на египетската наука и изку-
ство, чрез което се осъществява взаимодействие и взаимовлияние между двете култури. 

В културното наследство на Класическия Древен Изток с особенно значим принос се вписва сирий-
ското музикалнато изкуство. Исторически е приносът на сирийската музикална култура в областта на му-
зикалната теория, която обяснява изграждането на музикалната система на основата на четиритоновия 
диатоничен звукоред, известен по-късно при гърците като „тетрахорд” (tetrachord).  

По свидетелства от археологически находки и открити в нашето съвремие паметници на източната 
култура съдим за древните огнища на активен музикален живот в страните от Близкия Изток. Такъв е слу-
чаят с разкритията на древноюдейския библейски Стар завет, от който черпим сведения за музикалния 
живот в земите на древна Палестина, известни като Светите земи. За разлика от египтяните, евреите имат 
свой условен запис (известни за тях знаци), ориентиращи ги в посоката на мелодическото движение при 
вокализирането. Характерна особеност на мелодическата интонация на античната музика в Светите земи 
е изложението и развитието и отначало върху пентатоничния звукоред, а по-късно и върху разпростра-
нените вече диатонични ладове. 

Важна област на античната музикална култура, която обяснява „съвършената система” на гърците е 
музикалната теория. Според теорията за ладовете звукоредът от „ла” на първа до „ла” на голяма октава 
се разделя на четири постепенни низходящи звукореда – тетрахорди. В центъра на звукореда се намира 
основният тон на системата – „меза” (тон „ла” от малка октава), разделящ го на две равни части. Октаво-
вите видове или ладовете се състоят от по два еднакви татрахорда, с различно място на полутона в тях, 
в резултат на което се различават три тетрахорда: дорийски – цял тон, цял тон, полутон; фригийски – цял 
тон, полутон, цял тон; и лидийски – полутон, цял тон, цял тон. 
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 В древногръцката музика това са основните ладове (хармонии), при които чрез октавово пренасяне на 
тетрахордите – хипо „под” и хипер „над” ладовете, крайният тон лежи квинта по-ниско или респ. по-високо. 

 Важно музикално-изразно средство в гръцката музикална система в края на V век пр. Хр. става въ-
веждането на нови ладови родове (наклонения) – хроматичен и енхармоничен. Музикалната система се 
определя от хоризонталното, мелодическо мислене, което е видно от анализа на ладовите родове. Гър-
ците приемат крайните тонове на диатоничната кварта „а-е” за твърдо установени, а другите два тона на 
тетрахорда „g и f” могат да се придвижват към устойчивия тон „е”. Диатоничният тетрахорд – „а g f e” ос-
тава непроменен, с два цели тона и един полутон, хроматичният род премества „g” към „fis” или „ges”, 
при което тетрахорда „а fis f e” придобива наличие на един хиатус и два полутона. При енхармоничния 
ладов род – „a f +e e” между първите два тона на тетрахорда разстоянието е два цели тона, а за останали-
те два хода остава само един полутон, между чиито тонове се вмъква и един четвърттон. Този ладов род, 
привнесен в античната европейска музика от земите на Класическия Древен Изток, се оказва твърде да-
лечен за слуха и музикалното мислене на древните гърци и траки в резултат на което не получава широко 
разпространение сред тях. Елемент на античната гръко-тракийска музикална система е нотацията. Древ-
ните гърци са ползвали два вида нотация – по-старата по произход инструментална и по-новата вокална 
нотация. Буквените знаци, с които си служи първата са заимствани от гръцката и от древнофиникийската 
азбука, а втората приема само гръцки букви и записа зависи от инструменталния звук и положението на 
пръстите върху струните на инструмента. (китара)

Древната цивилизация оставя на света не само върхови достижения в областта на музикалната тео-
рия, но и образци в музикалната практика. „Музиката става изразителка на по-изтънчени чувства и по-
широки мисли, идеи и светоусещания. Това предполага разширяване и усъвършенстване на изразните 
средства, на художествената форма. Мелодиите стават интонационно по-изразителни, по-широки по ди-
апазон, по-разнообразни по ладов строеж и ритмичен рисунък. Постепенно се утвърждават различните, 
особено пентатоничните, тетрахордовите и най-после диатоничните ладови структури. Възникват музи-
калните системи на древните индуси, шумерийци, китайци и гърци. Усъвършенстват се музикалните ин-
струменти, певческите гласове и изпълнителството: свирене, пеене – солово и ансамблово. Създава се 
музикалната писменост – нотацията.” [1]

Основен музикален жанр в народното творчество на Египет са едногласните хорови песни, възпява-
щи бога на младостта, красотата и плодородието Озирис, боговете Амон Ра, Изида. Ако хоровите песни 
със сюжети от народната митология са основен жанр на народното творчество, в професионалната музи-
ка на египтяните най-древните жанрове са религиознокултовите химни, изпълнявани по време на култо-
ви ритуали в храмовете в чест и за възхвала на боговете. [2] 

Лиричните мелодии, характеризиращи интонационната среда на византийските химни и литургични-
те песнопения на Западна Европа се изпълняват на типичните за Сирия седемструнна лира, на двойния 
обой, а може би и на многострунната арфа.   

В Древния Изток са съществувли държавите Шумер, Вавилон и Асирия. И тук песенният жанр заема 
първостепенно място в музикалното изкуство. Освен вокалната, шумерите развиват и инструменталната 
си култура, като наред с известните вече струнни и духови инструменти – дъгови и ъглови арфи и двойни 
обои, въвеждат в инструменталната практика и ударни – големи барабани. 

В Светите земи, част от които е Палестина, отново първостепенна роля играят песенните жанрове. Те-
зи, с религиозно-култов характер са богато орнаментирани култови песнопения, които са част от богослу-
жението, докато сватбените песни и псалмите, вероятно черпят интонациите си от фолклора. По опре-
делението на Константин Розеншилд „псалмодията е представлявала вокална рецитация с патетичен ха-
рактер, на места орнаментирана с майсторски вокализи-колуратури, която се е изпълнявала от солисти 
или от хор” [3]

Характерна особеност на мелодичната интонация на античната музика е изложението и развитието и 
отначало върху пентатоничния звукоред, а по-късно и върху разпространените вече диатонични ладове. 

По свидетелства от археологически находки и открити в нашето съвремие паметници на източната 
култура съдим за древните огнища на активен музикален живот, които световната съкровищница е ос-
тавила в паметта на човечеството. Върху тази база по-късно се изгражда музикалната култура на Европа.
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