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Музиката и Реформацията:
исторически контекст на музиката

С

поред божествената пророческа схема краят на времето ще
се предшества от един период от 1260 години на тъмен духовен и морален мрак, наложен от Сатана чрез силата на римската църква и системата, ръководена от тази църква: папството.
През мрачните векове на Средновековието политическата сила
на римската църква е действала без всякакви ограничения. Папската власт била достатъчно силна, за да довежда царете на колене и да покорява нации. В името на религията се практикували
най-страшни прояви на насилие и жестокост.
Милиони верни християни били преследвани, измъчвани и убивани. Въпреки това Господ милостиво съкратил периода на страдание на Своя народ, като през шестнадесетото столетие подбудил
едно движение, което щяло да подкопае властта и влиянието на
римската църква: протестантската Реформация.
В много отношения протестантската Реформация последвала в
едно радикално освобождаване от принципите, доктрините и практиките, насадени от католицизма през Средновековието, като насърчила възстановяването на фундаменталните библейски истини.
Тогава била възстановена доктрината за спасение изцяло по благодат и оправдание чрез вяра.
Библията била издигната до висотата, която ѝ се полагала, като
единствения непогрешим пътеводител. Христос бил счетен за единствения Посредник между Бога и човечеството.

Кога е настъпил мракът?

Още в началото на ранната християнска църква апостол Павел
предупредил вярващите за „тайната на беззаконието” (2 Солунци
2:7) и „човекът на греха” (2 Солунци 2: 3), позовавайки се към появата, укрепването и върховната власт на папството, което щяло да
последва в идните векове.
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През четвъртото и петото столетие сл. Хр. църквата преживяла
сериозно духовно охладняване. Дотогава отричаната и дискриминирана християнска религия, след „обръщането” във вярата от император Константин станала официалната държавна религия. Простотата на евангелието се отхвърлила, като в църквата били въведени
езически доктрини и обичаи.
„Почти неусетно езическите обичаи си проправили път в християнската църква. Духът на компромис и съгласуване известно време
стоял ограничен поради жестоките гонения, претърпени от църквата
при условията на властващото езичество. Но след като гоненията
престанали, християнството навлязло в дворовете и дворците на царете, изоставило простотата на Христос и Неговите апостоли, за да
възприеме разкоша и гордостта на езическите свещеници и управници; и на мястото на Божиите изисквания християнството поставило
човешки теории и традиции.
Номиналното обръщане в християнската вяра, което Константин
наложил в първата част на четвъртото столетие, причинило голяма
радост; и светът, предрешен в мантия на привидна праведност, навлязъл в църквата. След това делото на поквара преживяло шеметен прогрес.
Макар да изглеждало, че било победено, на практика езичеството победило. Неговият дух контролирал църквата. Неговите доктрини, церемонии и суеверия били включени във вярата и поклонението
на изповядващите се за Христови последователи.”1
„Накрая повечето християни се съгласили да занижат стандарта
си, при което се образувал съюз между християнство и езичество.
Макар идолопоклонниците да претендирали, че били обърнати във
вярата и приобщени към църквата, те все още се придържали здраво
към своето идолопоклонство, променяйки единствено дотогавашното
си поклонение пред идоли със сегашното поклонение пред Исус и дори
пред Мария и светиите. Лошият квас на идолопоклонството, въведено
по този начин в църквата, продължил да извършва пагубното си дело.
Нездрави учения, суеверни ритуали и идолопоклоннически церемонии
били включени във вярата и поклонението им. След като Христовите
последователи се присъединили към идолопоклонниците, християнската религия се развратила и църквата изгубила своята чистота и сила.”2

Промени в музиката

В ранната християнска църква богослужебната музика била важен инструмент за преподаване на Божието слово, както и за обще-
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ние между вярващите, както е видно от Колосяни 3:16 и Ефесяни
5:19. И двата библейски текста установяват видовете песни, които
християните следва да използват на своите събрания. Павел споменава псалмите, които поддържали музикалната традиция на Израил,
като посочва също химни и духовни песни. Химните съдържали истините на християнската вяра и служели за преподаване. Духовните
песни ценели общението между братята (коинония), правейки общението по-спонтанно и приканващо към участие.
В синагогите и домовете, където се събирали християните, музиката се пеела с неразделено сърце и посвещение от страна на
поклонниците. Песните отразявали простотата на евангелието и радостта от общението на братята.

Тази картина обаче била напълно
видоизменена през Средновековието
Пряко отговорен за промяната на ролята на богослужебната музика бил папа Григорий Велики, живял през петото и началото на
шестото столетие и в чест на когото възникнал изразът „григорианско
песнопение”.
Той бил главната личност зад формирането на Скола Канторум
(Schola Cantorum), който бил специализиран музикален център за
преподаване по вокална музика. В Средновековието музиката в култа започнала да се пее само от професионално обучените възпитаници на Скола Канторум. Хората нямали активно участие в пеенето.
През Средновековието все още съществувало пеене от страна
на богомолците, но то било твърде семпло в сравнение със сложното пеене на солистите и хора. С времето пеенето на събранието
било напълно изключено от поклонението.
Свещената музика в Средновековието се характеризирала с
това, че била изключително вокална. Музикалните инструменти
били отхвърлени. Свещената музика била тържествена, напълно
различна от светската музика. Нямало разделение на музикалното
време (такта), нито фиксиран ритъм. Не съществувало нито хармонизиране на гласовете: песнопението се изпълнявало хомофонично
(т.е. в унисон). Мелодията била без резки промени в темпото и големи паузи.
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Музиката се изпълнявала изключително от хора, които били
членове на духовния клир и пеели единствено на латински; по този
начин хората не разбирали посланието на песента. Събранието не
участвало в хвалението. Григорианското песнопение било музикалният стил, преобладаващ през времето на римската църква през целия период на Средновековието. В този период:
1

Учението на Словото било изгонено от поклонението
„За да успее да поддържа властта си над хората и да установи
авторитета на папския узурпатор, Сатана трябва да държи хората в
невежество относно Писанията. Библията би въздигнала Бог, свеждайки ограничения човек до положението, което му се полага; ето
защо нейните свещени истини трябва да бъдат укрити и смълчани.
Тази логика била възприета от римокатолическата църква. На хората им било забранено да я четат и да я държат в домовете си, при
което безпринципни свещеници и прелати тълкували нейните учения
по такъв начин, че да поддържат своите претенции.”3
„Политиката на Рим била, да задържи Библията заключена чрез
един непознат език, като бъде скрита от хората, под претенцията да
изявява благоговение към нея.”4
Освен това литургията се извършвала на латински, така че само
духовният клир можел да я разбира, ползването и боравенето с Писанията от страна на народа било забранено и наказуемо. Натискът
бил толкова силен, че едва в последните векове от Средновековието
започнал да се извършва превод на Библията на народен език.
2
Поклонението изгубило своя характер като инструмент за общение
Свещената музика от Средновековието се задържала продължително време в ръцете на монасите. Мнозина от тях се посветили изцяло на музиката и били обучени експерти в изкуството на песнопението. При това знаели как да пишат музика, за разлика от светските
музиканти, които можели да пеят и свирят само по слух.
Монасите били музикалните „професионалисти” и имали отговорност за литургията.
Събранието имало все по-слабо и по-слабо участие. Поклонението се изпълнявало от духовенството. Никъде в йерархичната система на свещенството не фигурирал образът на редовия мирянин.
Хората били причислени единствено към категорията „ зрители”.
Църквата била в по-голяма степен една институция, ръководена
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от йерархията, отколкото общност от вярващи, които се спасяват от
Исус.
Дори архитектурата на параклисите била адаптирана спрямо новата концепция за поклонение. Вътрешната конструкция на домовете за поклонение била проектирана така, че да дистанцира олтара
от събранието, отразявайки дистанцията между духовенство и народ. Това достигнало дотам, че максималното участие, което хората
имали в църквата, се свеждало до тяхната тиха молитва.
3 Поклонението станало официално и пищно,

отдалечавайки се от простотата на евангелието
Католическите ритуали и церемонии се характеризирали с показност и външно великолепие, които, докато заслепявали и пленявали
въображението, служели единствено за объркване на умовете на хората, карайки ги да кажат сбогом на истинското поклонение.5
Впечатляващо е как Елън Уайт описва показността на католическото поклонение, предупреждавайки за опасността да се впечатлим
от външната форма и да се отклоним от истинската религия:
„Много протестанти предполагат, че католическата религия не е
привлекателна и че поклонението представлява един скучен и безсмислен кръг от церемонии. Но тук грешат. Докато римокатолицизмът се базира на заблуда, вярно е също, че той не се изявява като
някаква нерафинирана и груба измама. Религиозната служба на римокатолическата църква е една твърде впечатляваща церемония.
Нейният великолепен показ и тържествени ритуали впечатляват сетивата на хората и смълчават гласа на разсъдъка и съвестта. Окото
бива очаровано. Великолепни църкви, внушителни процесии, златни
олтари, обкичени със скъпоценности гробници за мощи, най-изтънчени рисунки и изящни скулптури кореспондират на любовта към
красотата. Също и ухото бива пленено. Музиката е ненадмината.
Богатите нотки на органа с дълбоко звучене, преливането на мелодията на много гласове, която се извисява към високите куполи и
стълбове на грандиозните катедрали, неизбежно впечатляват ума
със страхопочитание и благоговение.
„Този външен блясък, разкош и церемония, който не прави нищо
друго, освен да подлъгва копнежите на поразената от грях душа, е
доказателство за вътрешна развала. Христовата религия не се нуждае от подобни атракции, които да работят в нейна препоръка. В
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светлината, която грее от кръста, истинското християнство се явява
толкова чисто и прекрасно, че никакви украси не биха могли да засилят стойността му. Именно красотата на святостта, на един кротък и
смирен дух е тази, която има стойност пред Бога.
„Великолепието на стила не е непременно показател за чистота и
извисеност на мисълта. Често пъти високи художествени концепции
и най-изтънчен вкус съществуват в умове, които са земни и плътски.
Често пъти такива биват употребявани от Сатана, за да карат хората да забравят душевните потребности, да изгубят от погледа си
бъдещия, безсмъртен живот и да се отвърнат от своя безграничен
Помощник, като живеят единствено и само за този свят.
„Една религия, застъпена единствено от външни форми, се явява привлекателна за необновеното сърце. Великолепието и церемониите на католическото поклонение представляват една прелъстителна, омагьосваща сила, чрез която мнозина биват измамени; и те
започват да възприемат римокатолическата църква като самата врата към небето. Единствено хората, които са стъпили здраво върху
фундамента на истината и сърцата на които са обновени от Божия
Дух, са доказателство срещу нейното влияние. Хиляди, които не познават Христос от личен опит, ще бъдат доведени дотам, че да приемат формите на благочестието, без силата му. Такава една религия
представлява тъкмо това, което желаят множествата.”6

А. Упадък на папското влияние
До тринадесетото столетие Европа запада значително в социално и морално отношение.
Язвите се увеличават. Навсякъде цари глад. Стигнало се дотам,
че монасите да бъдат възприемани като една привилегирована класа, защитена в своите манастири. Те изпадат в неизвестност. Били
заинтересовани да поддържат своите притежания, без да ги е грижа
за нуждите, пред които се изправил народът. Римската църква се
развращавала все повече и повече. Греховете на папите станали известни на всички. Нечестието се разпространило повсеместно.
В края на средновековието църквата, изпаднала в дълбоко финансово затруднение, наложила продажбата на индулгенции. Народът започнал да понася по-голямо подтисничество. Именно в тази
среда на морална деградация Господ отворил пътя на протестантската Реформация.
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Макар истинската вяра да е била съхранявана от верните през
поколенията век след век7, в продължение на стотици години евангелието е било помрачено от гъста тъмнина. Сега настъпил моментът,
когато светлината на истината трябвало да изгрее ярко, подготвяйки
света за още по-силната светлина, която щяла да изгрее близо три
столетия по-късно, във времето на края.
Всички тези факти били по Божия план, присъстващи в пророческото слово от древни времена. Християните трябва да знаят
историята. Изучаването на историята е съществено, тъй като така
разбираме, че Бог държи в ръце контрола на великите факти във
всички времена. Той ги ръководи според Своята върховна воля, за
да изпълни Своите намерения.
Като виждаме Божията грижа към народа Му в миналото, можем
да бъдем уверени, че Той ще се погрижи за нас.
„Няма от какво да се страхуваме за бъдещето, освен да не забравим начина, по който ни е водил Господ, и Неговата поука в миналата
ни история.8 n

1. Великата борба, стр. 49, 50.
2. пак там, стp. 43.
3. пак там, стp. 51.
4. пак там, стp. 269.
5. пак там, стp. 235.
6. пак там, стp. 566, 567.
7. пак там, стp. 97.
8. Християнски опит и учения на Елън Г. Уайт, стр. 204.
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Принципи на музиката
при
протестантската Реформация

Г

одината 2017 стана известна с почитането и честването на
500 години от рождения ден на протестантската Реформация.
Изминаха пет века от онази паметна и историческа сряда, 31.
октомври 1517, когато един смел и неустрашим августински монах,
Мартин Лутер, най-великият герой на Реформацията, закова на вратата на църквата във Витенберг един прост документ, съдържащ неговите прословути 95 тезиса срещу фалшивата доктрина на индулгенциите.
На 31. октомври Мартин Лутер разтърси християнството из самите му основи, с което преобрази религия, образование, езици, икономика и науки, развенчавайки най-здраво вкопаните парадигми на
обществото; също така той ни учи да пеем в един нов смисъл - да
творим музика с един нов език. Онази сряда промени света завинаги.
Във връзка с реформатора Духът на пророчеството заявява:
„Измежду всички, които са били призовани да изведат църквата
от мрака на папството в светлината на една по-чиста вяра, на челни
позиции се нарежда Мартин Лутер. Ревностен, пламенен и посветен, без да знае страх, освен страха от Бога, без да признава друг
фундамент за религиозна вяра, освен Свещеното писание, Лутер бе
човекът за своето време; чрез него Бог изпълни едно велико дело за
реформиране на църквата и просвещаване на света.” 1
„Ученията на Лутер привлякоха вниманието на мислещите умове в цяла Германия. От неговите проповеди и писания се излъчва
светлина, която събуди и просветли хиляди души. Една жива вяра
заемаше мястото на мъртвия формализъм, в който църквата бе държана толкова дълго време. Ден след ден народът губеше доверието
си в суеверията на римокатолицизма. Преградите на предразсъдъка
поддадоха. Божието слово, чрез което Лутер изпитваше всяка доктрина и всяка претенция, беше като двуостър меч, прорязващ пътя

11

Музиката и протестантската реформация

си към сърцата на хората. Повсеместно се събуждаше едно желание
за духовен прогрес. Повсеместно се преживяваше един глад и жажда за праведност, каквото не е имало от векове дотогава. Очите на
хората, насочвани толкова дълго към религиозни церемонии и земни
посредници, сега се обръщаха с покаяние и вяра към Христос и Него
разпнат.”2

Лутер: музикант, певец и композитор
Връзката на реформатора с музиката винаги е била дълбоко
лична. Във време на страшни предизвикателства и най-голяма опасност Лутер съживявал слабата вяра на църквата, като пеел „Могъща
крепост е Бог наш.”
„Като слушаха вдъхновяващите строфи, мрачните предчувствия
избледняваха и много страдащи сърца чувстваха облекчение.
Лутер бил германец, човек от народа. Голямото му майсторско
умение да свири на лютня и да пее тенор будело възхищение. Ако
можело да се намери конкретна типология на човек от Северна Германия, който обичал музиката, бил енергичен, с приповдигнат темперамент, макар и напълно сериозен, то Лутер напълно се вмествал
в тази типология. Като дете, преди да даде религиозните си клетви
и да встъпи в светите чинове, Лутер получил типичното обучение и
цялостната подготовка на едно немско момче, участващо в хоровото
пеене, и подобно на всички други деца пеел, просейки за милостиня
в процесиите, които често пъти се извършвали в града, по сватби и
при погребения на тамошните знатни личности.
Неговата пълна посветеност на музиката се отразила във всичко,
не само в немската литургия, но и в неговото схващане за образованието в Германия. Животът му бил от също толкова голямо значение
за бъдещето на музиката, колкото бил и за бъдещето на религията.

Музиката и нейната тежест за Лутер
Лутер заявил, че благородният вид музика, както се заявява в
Божието слово, е най-ценното от всички съкровища. Тя завладява
всички мисли и сетива, сърцето и духа. Той обяснил: „Искате ли да
утешите огорчените, да укротите безразсъдните и да ги направите
12

по-спокойни? Какво по-добро средство от нашето възвишено, чудесно,
красиво и благородно изкуство? Светият Дух го цени толкова високо,
защото чрез него злият дух напусна душата на Саул, когато Давид твореше музика с арфата си. По същия начин, когато Елисей искаше да
пророкува, пожела да се свири на арфа. Следователно, не без причина
църковните отци и пророци са искали винаги да бъдат тясно свързани
с Църквата и с музиката, което е една от причините да имаме толкова
много химни и толкова много псалми днес. Именно чрез този скъпоценен дар, предложен изключително на човешките същества, ни се напомня за нашия дълг, винаги да отдаваме хваление и слава на Бога.”
При други случаи Лутер препоръчва на последователите си да
имат повече химни, така че хората да пеят по време на богослужение, и които да придружават всички религиозни празници, по примера на пророците и църковните отци, като пишат химни на немски за
немския народ.
През 1538 той заявил, че когато натуралната музика се усъвършенства и рафинира чрез изкуство, започваме да възприемаме съвършената мъдрост на Бога в Неговото чудно музикално дело. Когато
един глас възприеме мелодия и около него пеят още три, четири или
дори повече гласа, взаимодействайки си, водейки диалог помежду си,
интерпретирайки в изящна форма оригиналната мелодия —тогава
той чувствал, че може да чуе една прелюдия към небесната музика.

Протестантският сборник с химни
Едно от първите протестантски издания бил сборникът с химни.
Това е безспорно доказателство за тежестта на музиката в реформата на църквите.
Протестантският сборник с химни не спрял до Лутер, като бързо
бил разработен и разширен. Най-добрите мелодии неизменно заемали видно място в репертоара на протестантската музика. В същото време се добавили нови песни и много други били адаптирани за
пеенето на верните.

Процъфтяване
на протестантската музика
Лутер и протестантската Реформация довели до такова значително развитие на музиката в Германия, че тази страна се превърна13

Музиката и протестантската реформация

ла в музикален център за Европа, като останала такава в продължение на много столетия след Реформацията. Историята на музиката
отбелязва имената на велики немски протестантски композитори,
които оставили голямо музикално наследство.
„През 17-то столетие музикалният център на Европа се преместил от Италия в Германия. Тази промяна следва да се отдаде на
действието на протестантизма. Активният растеж на музиката, който
взема връх в творческото дело на Йохан Себастиан Бах, не може да
се обясни нито с политическата история на немците, нито с тяхната
философия. Това е по-скоро резултат от лютеранската реформация
и различните религиозни движения, последвали по техните стъпки.
Съществуват много силни причини, потвърждаващи, че голямото
развитие на музиката е продукт на протестантизма.”3
Изглежда, че крилете на музикалния гений са били подкастрени
през Средновековието. Оказва се, че изкуството на звуците е предимно протестантско.
Протестантското благочестие намери най-доброто си изражение
в музиката. Тържествуващата вяра на Лутер, неговата радостна опитност с Бога, неговото учение за спасение по благодат, го направиха
да издигне гласа си в хваление към Бога и чувствата му можеха да
намерят израз само в музика.
След този увод във връзка с Лутер в протестантската Реформация, както и неговата връзка с музиката, ще разгледаме параграфите, които следват по-долу, за да изучим подробно три от най-монументалните нови музикални принципа, които следва да се практикуват в църквата под божественото вдъхновение: 1) принципът на
общото пеене, 2) принципът да се пее на познатия за народа езика и
3) принципът за развитие на музикалния език и инструменти.
1

Принципът на общото пеене

Преди 1517 католическата църква контролирала с твърда ръка
религиозната музика в Европа. Участието на обикновените хора в
богослужението било сведено до нула. В църквите участието на
болшинството от хората се свеждало до слушане на григорианските
песнопения, официалния тип музика за католицизма, които се тълкували единствено от монаси и се пеели само на латински. Участи14

ето на инструменти в църквата било абсолютно забранено. Лутер
разчупил тези стриктни традиции и променил радикално участието
в християнския музикален живот, което според него не трябвало да
бъде привилегия, запазена само за свещениците и хоровете, като
при това музикалният живот се изпълнявал във вид на неразбираеми песнопения на латински, но по-скоро би трябвало да бъде представлявано също и от обикновените хора, като се има предвид, че е
„дар от Бога”. По този начин християнският музикален живот трябвало да бъде достъпен за всеки един човек.
“Като така интерпретират своите мелодии по един великолепен
начин, певците могат да направят другите да чуят небесната музика”, казвал той. Пеенето на латински било заменено с химни на всекидневен немски език и това се превърнало в ключ към идентичността на протестантската църква.
От протестантската Реформация музиката се превърнала в едно
наследство за богомолците. В църквите се организирали обществени хорове, младежки хорове, детски хорове, в които абсолютно
всички верни хора - включително жените - можели да участват, като
пеят (важно е да не забравяме, че жените в католическия свят били
перманентно изключвани от всякакви религиозни дела). Тези хорове
имали много интензивно участие в религиозния свят на протестантските общности и представлявали едно мощно средство за разпространяване на вестта. Въпреки това хоровете не се учредявали с цел
изнасяне на концерти за свещена музика, но имали предимно за цел
да съпровождат събранието и да го насочват при пеене във всички
части от литургията.
Един друг дълбоко значим музикален факт е, че през годините
непосредствено след протестантската Реформация композиторите
на Реформацията - много от които наистина известни автори, отбелязани в историята благодарение на своя огромен принос за развитието на музикалния език - променят радикално формата на писане
на музика за хор поради една много специална причина. Вместо да
съсредоточават основната мелодия в гласа на тенора, каквато често
била практиката дотогава, те я насочили към гласа на сопрана. Причината била, че за събранието било наистина по-лесно да чува основната мелодия в отчетливия и по-отличителен запис на хора, отколкото
в гласа на тенора. Този факт, както и други дълбоки фундаментални
промени в езика на музиката, достигат своя апогей в удивителното
творчество на Себастиан Бах и Георг Фридрих Хендел, най-големите
и най-почитани протестантски композитори на всички времена.
15
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2

Принципът на пеене на езика на народа

Протестантската Реформация разбрала, че за да може народът
да пее, това трябвало да стане на език, който да му бъде разбираем.
Средновековният латински език бил заменен с познатите за народа езици, средството за общуване на обикновените хора.
Лутер не само че насърчил музиката да се прилага за абстрактни
причини като вярата, но разбирал безспорната ѝ сила за разпространяване на вестта. Той добавил оригинални текстове към разпознаваеми традиционни песни. Този метод се оказал особено полезен
в една ера на неграмотност, тъй като през петнадесетото столетие
близо 85% от населението в Германия било неграмотно; но хората
можели да научат тези песни и да ги препредават много бързо.
Като музикант и композитор, лично на Лутер било поверено делото да прокара тези промени, полагайки усилия дори децата да учат
музика в училищата на собствения им език, както и като работел успоредно с други протестанти, за да издаде протестантски сборник с
химни, който да се ползва навсякъде от протестантските общности.
По този начин химните на Лутер не само утешавали неговите последователи, но наред с това привличали и новообърнати във вярата. Тази нова музика се разпространявала от град в град, преди
католическите власти да успеят да я смълчат. Паралелно с това ключова роля за целта, както и за други цели в Реформацията, изиграла
печатната преса. Химните на Лутер се размножавали като памфлети
и били преподавани на цели градове от странстващи певци. Понякога химните работели по-бързо от самия него. В Магдебург събраната
информация относно неговите песни успяла да обърне града, дори
преди теологът да пристигне там. Скоро химните на Лутер излезли
извън границите на Германия и започнали да се пеят в други католически страни, като при това даже били преведени на английски.

Принципът на развитие на музикалния език и
музикалните инструменти
3

Образователните теории, прокарани от Лутер и Реформацията,
се прилагали из цяла Германия, а по-късно и в Европа, като накрая
се разпространили и по света, което довело до едно голямо развитие на музиката. „Един учител трябва да знае как да пее,” винаги
16

отбелязвал Лутер с характерната си догматична убедителност. „Ако
не знаете как да пеете, няма да бъдете един от нас. Ако младите не
изучават и практикуват музика, никога няма да ги допусна в служенето.” Поради тази причина учителите били като цяло добре обучени в изкуството да преподават по пеене и овладяване на музикални
елементи. Музикалната база, която получавали децата, правела възможно в много малки градчета, както и в по-големите градове, да се
сформират музикални общности, хорове и оркестри.
Дори и сега откриваме няколко музикални наръчника на протестантската Реформация, както и такива от времената след Реформацията, за преподаване по музика - включително не само по пеене,
но и по теория и композиране. Много от тях разкриват, че музикалното качество на тези, които са ги ползвали, е достигало до една
удивително висока степен. Близо 1620 историци описват живота и
музикалните дейности в Германия със следните думи: „Там, където
отсъства орган, вокалната музика се съпровожда от пет или шест
струнни инструмента, някои от които даже не били познати в тези
градове преди Реформацията.”
Следователно можем безспорно да потвърдим, че протестантската Реформация била най-важният исторически фактор в развитието
на музикалния език, който познаваме днес. Създаването на енорийски
музикални училища, където децата и младежите да могат да се обучават от своята най-ранна възраст, последвало в неоценим напредък
в историята на музиката. Насърчавано било създаването на нови композиции, проучването на нови звукови източници. Парадигмата на григорианската модална музика била разчупена, за да се консолидира
тоналната система на мажори и минори, която продължава и до днес.
В процеса на проучване на нови звукови източници било благоприятствано също така създаването на музикални инструменти. Да
си припомним, че с изключение на органа употребата на такива инструменти била незаконна в религиозната музика на католицизма.
Протестантската църква силно насърчавала и мотивирала изучаването, интерпретирането и създаването на нови инструменти. По този
начин инструментите се осъвременили, придобивайки вида, в който
са ни познати и до днес. Наред с това се създали нови инструменти. Този тласък в интерпретиране на нови музикални инструменти
последвал в създаването на енорийски музикални оркестри, които
постигнали забележително техническо ниво, вдъхвайки живот на известните кантати, оратории и пасиони на Бах и Хендел например,
като музиката на Лутер продължила да бъде известна и след негова17
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та смърт. Докато католицизмът продължавал да се фокусира върху
визуалното представяне на Божеството чрез картини и скулптури,
то протестантизмът прегърнал музиката. По-късно протестантските композитори направили версии на тези химни. Йохан Себастиан
Бах разширил химна „Могъща крепост е Бог наш” в една великолепна
30-минутна кантата, докато Феликс Менделсон я допълнил към своята
Симфония No. 5, с право известна като симфония на „Реформацията”.

Какво следва да запомним

Протестантската Реформация разчупила много от традициите на
своето време, установявайки нови музикални принципи, които следвало да ръководят бъдещето на изкуството в църквите и до днес.
• Музиката и пеенето са средства за обръщане на души към Бога
и служат като мощен посредник в мисионирането.
• Музиката не е привилегия на малцина избрани. Ако е възможно,
тя следва да се интерпретира от цялото събрание без разлика на
пол, възраст или социално положение.
• Музиката трябва да се интерпретира на език, който е лесно
разбираем за всички.
• Участието на хор и оркестър има за основна цел да ръководи и
насърчи участието на всички верни в акта на поклонение.
• Пеенето на богомолците трябва да бъде със семпла мелодия,
а не сложна хармонична и ритмична разработка, така че да позволи
на всички слушатели правилно да разберат посланието й.
• Музикалните инструменти са приветствани в акта на поклонение.
Бъдете изобретателни в оформяне на оркестри и различни ансамбли
за акомпанимент на богослужебната музика.
• Полагат се усилия за музикалното образование на децата и
младежите в църквата. Така са възникнали енорийските музикални
училища.
• Протестантското изкуство и музика са предимно насочени
към човешкия ум, с цел да бъде впечатлен с истината. То не трябва
да апелира към сетивата, нито към нездраво въображение, нито е
предназначено да омайва.
• В протестантската музика няма място за демонстрация на
виртуозност. Песента се възнася към Бога като израз от всички
събрали се богомолци.
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Музикалните принципи на Реформацията,
каквито откриваме
в Духа на пророчеството
В заключение, важно би било да разгледаме някои цитати, които
потвърждават тези музикални принципи, които имаме от Реформацията, като приложими напътствия за нашите църкви днес:
„[Музиката] е едно от най-ефективните средства за впечатляване на сърцето с духовната истина. Колко често в паметта на душата,
тежко обременена и готова да се поддаде на отчаянието, изплува
някое Божие слово - отдавна забравена песен от детството - и изкушенията губят силата си, животът придобива нов смисъл и нова цел
и кураж и радост биват придавани и на други души!”
„Музиката съставлява част от поклонението пред Бога в небесните дворове. Трябва да се стараем в нашите песни на хваление да се
приближаваме, колкото е възможно повече, до хармонията на небесния хор. . . Тези, които правят пеенето част от своето богослужение,
трябва да избират химни с музика, която е подходяща за случая,
а не погребални напеви, но радостни, и при все това тържествени
мелодии.”5
„Стойността на една песен като образователно средство никога
не трябва да се губи из предвид. Нека в дома има пеене на песни,
които са сладки и чисти, и тогава ще се чуват по-малко думи на критика, но ще има повече радост, надежда и бодро настроение. Нека
в училищата се провежда пеене и учениците ще бъдат привличани
по-близо при Бога, към техните учители и един към друг.
„Като част от религиозната служба пеенето е също толкова акт на
поклонение, колкото и молитвата. И настина, много песни са всъщност молитва. Ако детето бъде научено да осъзнава това, то ще мисли повече за смисъла на думите, които пее, и ще бъде по-възприемчиво за тяхното влияние.
„На събранията, които се провеждат, нека се подберат определен брой хора, които да участват в служенето с песни. И нека пеенето се съпровожда с музикални инструменти, които се владеят умело.
Ние не трябва да се противопоставяме на използването на инструментална музика в нашето дело. Тази част от службата трябва да се
провежда внимателно; понеже това е хвалението на Бога с песен.
Пеенето не винаги трябва да се изпълнява от малцина. Колкото се
може по-често, нека да се включва цялото събрание.”6
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„Докато нашият Изкупител ни отвежда към подножието на Безграничния, потънал в славата на Бога, можем да доловим темите на
хваление и благодарение от небесния хор около престола; и когато
ехото от ангелската песен се съживи в нашите земни домове, сърца
ще бъдат привличани по-близо към небесните певци. Небесното общение започва на земята. Ние следва да научим тук ключовия тон на
небесното хваление.”7n

1. Великата борба, стр. 120.
2. Пак там, стр. 133.
3. Пол Нетл, От Лутер до Бах, стр. 7
4. Възпитание, стр. 168.
5. Евангелизъм, стр. 507.
6. Пак там, стр. 507, 508.
7. Възпитание, стр. 168.
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Създаване на химни: от Лутер до Бах
Могъща крепост: химнът на Реформацията

Р

еформацията, която Лутер започнал през 1517 г., променила
из основи религиозното разбиране на неговото време за връзката между човешкото същество и неговия Създател. Концепцията на религиозната промяна повлияла различни аспекти на човешкия опит, както в политическо, така и в религиозно измерение в
негови дни. Музика, поезия и изкуство не били изключени от влиянията, последвали от Реформацията.
Новите средства на връзка между вярващите и Божието слово
и поклонението пред Бога повлияли в значителна степен музиката
и особено създаването на химни. По тази причина протестантската Реформация открила в музиката и химните своите най-добри помощници за свързване и интегриране на хората, които идвали да се
поклонят пред Бога. Евангелието се предавало също и в създаване
и изпълнение на химни.

Лутер и неговото разбиране за музиката
Лутер високо ценял стойността на музиката. Той обичал музиката и владеел изкуството на композирането. Освен това свирел на
лютня, възхищавал се на пеенето и ценял музикалното изкуство на
музикалните виртуози на своето време. Чрез личното му влияние
музиката внесла забележителен напредък в богослужението. Въпреки това той не възприемал музиката като самоцел, а по-скоро като
средство в службата на евангелието. Поради тази причина музиката
се считала за дар от Бога, а не от хората. Не се обръщало внимание
на музикалния капацитет на изпълнителя, нито музиката се възприемала като цел сама по себе си - но по-скоро тя започнала да процъфтява от гледна точка на теологията. Лутер възприемал музиката
като едно от най-мощните оръжия в битката срещу злото.
Сам Лутер изразил в едно от своите писма: „Моето намерение,
по примера на пророците и древните църковни отци, е да създавам
псалми за хората, т.е. да пиша духовни песни, чрез които Божие-
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то Слово може да се запази живо чрез пеене.” Първият музикален
сборник на Лутер се състоял от 37 химна, някои от които произлизали от псалмите, докато други били латински мелодии в превод, а
други били оригинални композиции за съответния химн.

Първият химн на Реформацията
Химните на Реформацията били писани на листи, които първоначално били раздавани на хората. След това били отпечатани първите сборници с химни. Първият сборник с химни на Реформацията носел наименованието „Erfurt Euchiridiou” и бил отпечатан в град
Ерфурт през 1524 г. Много скоро тези издания придобили толкова
голяма известност, че четирима оператора на печатарски машини в
Ерфурт усилено работели едновременно, за да удовлетворят търсенето. Химните залели страната и оказали дълбоко влияние върху
умовете на хората. По този начин истината на Божието слово така
се разпространявала, че врагът не успял да противодейства. Лутер
проповядвал повече с химни, отколкото със своите проповеди. Един
историк по негово време отбелязва: „Интересът към протестантската вяра извънредно се засили благодарение на пеенето на неговите
песни. Това явление се наблюдаваше сред всички социални класи, а
не само сред училища и църкви. Протестантските песни присъстваха
в домове, работилници, по пазари, по пътища и в провинцията.”
По такъв начин химните на Лутер заедно с химните на Реформацията - песни със семпла музикална композиция, богато разработени въз основа на евангелските истини на народен език и адаптирани
спрямо нуждите на общностите - утвърждавали едно дълбоко разбиране за музиката и създаването на химни, учредявайки една промяна в парадигмата в историята на западната музика.

Химнът на Реформацията
„Могъща крепост е Бог наш” се отличава като химнът на протестантската Реформация. Това е музикалният флаг на църквата в нейния победоносен поход през ужасния сблъсък със злото.
Най-вероятната дата, когато е написан химнът, изглежда да е 19
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април 1529 г., денят, в който известният протест на принцовете, който дава името „протестиращи”, под което са били известни реформаторите, бил изложен пред Международния конгрес в Шпайер.
Нека да разгледаме това по-подробно, като направим кратък музикален анализ на химна на Реформацията въз основа на елементите, които можем да изследваме в партитурата, написана собственоръчно от Лутер, и последващите радикални промени в историята. По този
начин можем да се запознаем с концепцията за създаването на химни,
учредена от протестантските композитори, вдъхновени от Бога.
Тук виждаме в ръкопис автографа на Лутер. Това е най-старата
версия на химна „Могъща крепост”. Най-подходящият музикален термин, който би могъл да се отнесе за тази форма на композиция, учредена от музикантите на протестантската Реформация, е „хоралът”.

Химнът „Могъща крепост е Бог наш“

На пръв поглед откриваме два фундаментални елемента на протестантския химн: 1) линията на мелодията и 2) думите на текста.
Мелодията била изградена от много семпли интервали, интегрирани със звуци с продължително времетраене и организирани
със свободен ритъм. Това способства за лесно и бързо заучаване.
Всички хора в религиозната общност успявали да научат и разберат
23
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тази семпла мелодия. Също така можели да следят бавния ритъм на
тоновете, придружаващи думите в текста. Всички изречения завършвали с по-продължителен тон. Това позволявало своевременно поемане на дъх, преди да се започне да се пее отново при следващото изречение. Мелодията била композирана така, че да се направи
цезура (кратка пауза в края на фраза за поемане на дъх и подготовка
за началото на следващото изречение), която обозначавала края на
всеки стих от текста на химна.
Тези първи характеристики са основополагащи за разбиране на
музикалния дух на протестантската Реформация. Красотата на изкуството на музиката се изразява чрез най-семпли и прозрачни средства. Интервали, мелодии, времетраене и ритми били адаптирани
към възможностите за интерпретация на обикновените хора. Не оставало място за демонстриране на виртуозност или технически умения.

Връзката на текст и музика
Текстът на химна се помествал в партитурата точно под нотите
на мелодията. Всички строфи се намирали на едно и също място,
за да обозначат, че всичко трябва да се пее с една и съща музика.
Химнът на практика представлява сричкообразуваща структура, т.е.
за всяка сричка от текста има по една нота от мелодията. Наблюдаваме само едно-единствено изключение от тази характеристика в
централната част на химна.
За текста на думите Лутер намерил вдъхновението си от Псалм
46:1: „Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ в напаст.”
Своята поема той разработил на такъв език и с такъв език, че дори и
най-семплият човек да можел да я разбере. Структурата от строфи
позволявала повече да се пее от текст с една и съща мелодия, която
характеристика спомагала за по-лесното запаметяване на химна.

Мелодия
Мелодията е много семпла. Тя се основавала предимно на поредица от мелодии и интервали, които са лесни за пеене в синхрон.
Мелодията не е хармонизирана. Сборниците с химни от времето
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на Реформацията, които се използвали от религиозните общности,
представлявали изключително една мелодия и думи на текст. Тази
мелодия се интерпретирала всеки ден от един глас в цялото събрание. Средният запис посочва, че е била написана за мъжки или женски глас. Представлявала една семпла мелодия, мелодия за народа.

Структурата
Химнът има три части, като първата част се повтаряла два поредни пъти. Затова можем да кажем, че протестантският химн следва
структурата AABA. Това е формата на химна, която по-късно щяла да
послужи като основа за структурата на немската класическа песен.

Разработването на Лутеровия хор
В цялата история хоралът на Реформацията бил източник на
вдъхновение за много интерпретиращи и композитори. От хармониите на Йохан Валтер, един музикант и близък приятел на великия
реформатор, до гения на Йохан Себастиан Бах и известната Симфония No. 5 на Феликс Менделсон, хорът на Лутер придружавал
живота на църковната история.

Хоралът и новата тонална система
В по-голямата си част музиката на хоралите била силно тонална и онези хорали, които се запазили след модалното минало, били
изменени от тоналната система, при което много от известните мелодии претърпели същото изменение. По този начин немските композитори допринесли за тази важна промяна в езика на музиката. Не
само отношението на Лутер към музиката, но също така конкретните материали на разположение на композиторите се превърнали в
мощни посредници на осъвременяваща промяна.

Музикални композиции за хорали
Мартин Лутер и Йохан Валтер въвели хоровото пеене в литургичната служба и постановили химнът да се пее първо от хора в
църквите, а след това да се преподава на събранието. Това е един
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ключов момент в историческия възход на протестантската музика.
Хоралът, който се пеел първоначално от цялото събрание, би могъл
да заглуши хора. Но това не се случвало. Хорът също имал своето
място в протестантското поклонение. Неговата роля се състояла в
преподаване хорала на събранието, така че с течение на времето
събранието научавало да пее всички мелодии по памет.

Кантати
След мотета и под влиянието на инструменталната музика се
появила кантатата, която намерила много благоприятно място в поклонението. Кантатите и музикалните пасиони намерили непосредствен прием в службата благодарение на Лутер, който поддържал
активността на хора, а хорът направил възможно да се поддържа
създаването на хорали в лютерианското поклонение.
От Йохан Себастиан Бах имаме хармонизации за хор, както и за
орган. В неговите кантати (речетативни музикални произведения с
инструментален акомпанимент) и пасиони (музика за текстове, специално описващи страданията и смъртта на Исус) откриваме над
300 хорови хорали, всеки от които приключва с един семпъл хорал.
Несъмнено хармонизациите на Бах представляват шедьоври, тъй
като са напълно адаптирани към смисъла на словесния текст. Думите се сливат с хармониите и постигат изключителна пластичност.
Мелодиите за хорала придобиват личен характер посредством хармониите, с които Бах ги възприема, същият характер, който притежават думите, с които са свързани. Неговите предшественици, дори и
най-старшите сред тях, хармонизирали мелодиите и нищо друго. Бах
хармонизира и думите.
Към края на 17-то столетие, хоралите се превърнали в една от
най-важните характеристики на църковните кантати. Йохан Себастиан Бах написал над 250 кантати от този вид, използвайки хорали по
много различни начини. Например, кантатата, озаглавена „Могъща
крепост е Бог наш”, написана през 1730 г., стъпва изцяло на химна
на Лутер. Първото развитие представя мелодията като фраза, която
се изпълнява главно от оркестъра, докато хорът напява една полифонична структура с по-кратки тонове. При третото развитие тази
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процедура се сменя - хорът пее мелодията, докато акомпаниращият инструмент се движи бързо. Последното развитие представлява
една семпла хармонизация като химн и е една от най-характерните
черти на музиката на лютеранската църква, както и част от кантата,
при която събранието се присъединява към пеенето на мелодията.

Заключение
За Лутер художественото изразяване винаги е било в услуга на
Словото.
Нещо повече, в случая на музиката и създаването на химни, това
представлявало едно дуо, обусловено от уменията на композиторите, но най-много от истините на Божието слово. В този смисъл поклонението заемало особено важно място в размишленията на Лутер
и неговата цел била да превърне това събитие в нещо значимо за
общността.
Неговата загриженост да направи евангелието разбираемо, го
довела дотам, че да успее да предаде евангелието на народен език.
Неговото умение като музикант и поет постигнало това, че онези
ежедневни мелодии на хората навлезли в църквата и се установили
в псалмопеенето при поклонение. Новият завет бил даден чрез Писанията и новият дидактически инструмент му позволил да го направи познат и на най-семплата общност.
Практиката цялото събрание да пее се установила и оттогава нататък християнските общности започнали да участват със своя глас
на хваление, без ущърб на теологичното съдържание. Това, което
Лутер постигнал, проповядвайки във всекидневното си преподаване,
било утвърждавано от химните при поклонението. Тази характеристика на протестантизма продължила да се развива непрекъснато,
така че днешните песни, химни и мелодии се умножават в много
сборници от химни и песнарки. Те изразяват, подобно както Лутер в
миналото, мелодичното чувство на общността, украсявайки
поклоn
нението с много различни видове песни и мелодии.
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Музиката при протестантската
Реформация: от Лутер до днес

П

исанието повелява на християните „разговаряйте се с псалми
и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в
сърцето си” (Ефесяни 5:19). По какъв начин става това? Стихът разяснява, че това става, когато „Христовото слово се вселява
във вас богато”. По този начин ще бъдем укрепени не само да говорим чрез музика, но с пълна мъдрост да учим и да се увещаваме
„с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в
сърцата си” (Колосяни 3:16).
За да поучаваме и да увещаваме, имаме нужда да сме наясно с
едно нещо. Никой квалифициран учител не говори като невеж; нуждаем се да бъдем осигурени с нещо, което си струва да се предложи.
Имаме нужда да преливаме от солидно познание за Христа, както
и да бъдем осветени от истините на Неговото слово - и Господният
характер ще управлява живота ни, включително музиката, която Му
принасяме.
И така, по какъв начин музиката - един жизнено важен елемент
от християнската опитност - се съживила и развила до ранните дни
на протестантската Реформация?

Химни
Подобно на псалмите, химните вече съставлявали част от еврейското поклонение по времето на Исус. (Вж. Матей 26:30; Марк
14:26). След упадъка на църковния свят през Средновековието един
ключов елемент, възстановен от Мартин Лутер (1483–1546), касаел музиката да послужи като инструмент да насърчи приемането на
евангелието, а не да засенчи самото евангелие. Лутер композирал
химни и хорали на езика на народа, проповядвайки въплъщението,
кръста и възкресението - всичко това въз основа на истините от Писанието. Това и до днес си остава наследството от преобладаващата
част от химните. Много от тях били написани от големи стълбове на
християнската вяра и били изпълнени с мъдрост, богато доктринално прозрение и една дълбочина, родена от преживяно нещастие и
пребъдващо
доверие във Всемогъщия.
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Псалми
Джон Калвин (1509–1564), друг един ранен протестантски водител, насърчавал пеенето на псалми. Псалмите са директно инспирирани от Писанието и като се пеят, истините, които съдържат, стават
по-достъпни. Музиката на псалтирите била известна със своята семплота и скромност, излъчваща невинност и чистота.

Духовни песни
и интелигентно поклонение
Една духовна песен може да изразява радостта от спасението,
която се преживява, или да възвеличава могъществото и силата на
Христа. Ако Бог ни обдарява с музикален талант, то наш дълг е да го
развиваме за Негова слава, а не за наша прослава. Умението идва,
когато прилагаме умствени и физически сили по дадена задача - а
нашият Създател ни е поверил всички дарове именно за тази цел.
Казва ни се: „Пейте хваление с разбиране” (Псалм 47:7). „Ще се моля
и с разбиране; ще пея с духа си, но ще пея и с разбиране” (1 Коринтяни 14:15).
Йохан Себастиан Бах (1685–1750) се боял от Бога и умело хармонизирал много от всички 5,000 хорали, съществували по негово
време. След това великите композитори на химни и хорали през 18то и 19-то столетия продължили тази практика с мелодични напеви
и приятна тонална хармония. Последвали положителни резултати:
Научното изследване прави връзка между стила на музиката,
композирана от Бах (и до известна степен други в класическата ера
малко след това) и насърчаване на положителна активност на предния дял в човешкия мозък. Предният дял е тази част, която извършва
съзнателно вземане на решения, а също центърът на религиозното
убеждение.

Какво ще кажем за нашето съвремие?
Няма и съмнение относно това. Музикалните стилове са се променяли, особено през последните 50 години. Дали свещената музика трябва да се отклони от равновесното си положение и да се
залюлее с хода на времето, или вместо това следва да стъпи здраво
върху здравословни, назидателни принципи?
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Днес, във века на електрониката и въздушните вълни музиката
ни залива отвсякъде. Най-срещаният музикален стил е рокът, със
187 негови вариации в 12 категории. Не всички видове са шумни;
някои са доста неуловими, но всички носят един и същ характерен
модел на ритъм.

Откъде е дошло всичко това?
Откъде произхожда?
Всъщност рок музиката е изградена върху основата на гордост,
бунт, похотливост, наркотици, езичество, неморалност и широко
разпространено богохулство. Какви са въздействията от него? Нарастващи доказателства свързват оф-бийта на барабаните в рока
(своеобразно изпреварване или закъснение на акцента по отношение на главния удар, на бийта; в тесен смисъл този термин понякога се използва за обозначение при пренасяне на акцентите от
1-и/3-и време от 4/4 тактов размер, на 2-и/4-и) с мускулна слабост,
свръх-стимулация на адреналиновите жлези и неблагоприятен ефект
върху способността за мислене и учене. Водещият ритъм, хипнотичното повторение и чувствените „блуз” хармонии реално произвеждат
хипнотичен ефект, наподобяващ този на наркотик, върху човешкото
тяло, като води до разпад на индивидуалното съзнание.
Единствената разлика в т. нар. „християнски” рок са думите. Той е
част от поп културата, произхождаща от мас-медиите и агресивните
рекламни сили, за да насърчи по-скоро една нерафинирана емоция,
отколкото да инспирира благородство на характера. Продукцията на
съвременната християнска музика (CCM), която възлиза на стойност
от 3 милиарда долара годишно, се характеризира с лековата, често
пъти банална, уж религиозна лирика със същото непрекъснато акцентиране на второ и четвърто метрично време (т.е. на слабите времена) както светския рок, като е замислена да подмамва невинните
млади хора към една плътска атмосфера на един дързък фалшификат на вяра. Тя обещава някакво ново мистично преживяване при поклонение, но твърде често се оказва, че учредява едно тревожно не-
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почтително въвеждане на езичеството в съвременното поклонение.
Опитът да се осъвремени църквата по такъв начин е смъртоносен за
истинската духовност. Това е в рязък контраст с истинските пробуждания сред Божия народ в историята, които са бележели напредък, след
като първо са се връщали назад - назад към насърчаване на себеотричането на кръста и Божиите стандарти за моралното поведение.

Какво е нашето задължение?
По какъв начин истинските християни следва да реагират на коварните опити да се позволи на различни форми на християнски рок
да се вмъкнат в техните богослужебни практики? Исус не ни е дал
пример на стеснителност, когато се изправяме в пряк сблъсък със
злото. Той се изправи смело срещу среброменителите, които омърсиха Божието светилище, разкривайки колко е важно да проявяваме
смелост, когато трябва да вземем твърда позиция във всички случаи,
при които се излага на риск поклонението пред Светия Израилев.
Следва да не забравяме това и да не участваме „в безплодните дела
на тъмнината”, а по-добре да ги изобличаваме (Ефесяни 5:11).

По какъв начин модерната християнска
музика (CCM) успява да завлече хората
надолу в духовно отношение?
Мнозина от нас днес са склонни да приемат, че масовото приемане и толериране на привързаност към света и светското поведение е
по-важно от упражняване на библейска проницателност. Съвременните християнски песни, които си служат със софт рок, поп рок, кънтри рок и леки джаз стилове, поддържат едно лековато, удобно влюбчиво чувство спрямо Бога, за каквото всъщност копнеят плътските
умове. Въпреки това, това отпуснато, неангажиращо отношение, което идва в резултат, е особено рисково в истинския Умилостивителен
ден, тъй като „мислите и чувствата заедно съставляват моралния
характер”1, по който ще бъдем съдени.1
От едно лагерно събрание в Индиана, САЩ, при настъпване на
20-то столетие, един проповедник пише на Елън Уайт, за да изрази
безпокойство относно фалшивата доктрина там, оплаквайки влиянието, подстрекавано от музиката. Божията вестителка предвиди:

31

Музиката и протестантската реформация

„Господ ми показа, че нещата, които описваш, че стават в Индиана, ще се случват точно преди края на благодатното време. Всяко
нешлифовано нещо ще намери начин да се прояви. Ще има викове, с барабани, музика и танцуване. Сетивата на разумни същества
ще станат дотолкова объркани, че ще бъде невъзможно да им се
довериш за вземане на правилни решения. И въпреки всичко, това
погрешно ще се отдава на действието на Светия Дух.
„Светият Дух никога не се разкрива в такива методи, сред такъв
хаос от шум. Това е изобретение на Сатана, за да прикрие находчивите си методи, с които обезсилва чистата, истинска, възвисяваща,
облагородяваща, освещаваща истина за това време.”2

Здравата боязън от Бога
Ранните християни се бояха от Бога. Те не се страхуваха толкова, да не би да си навлекат Божия гняв, но по-скоро се бояха, да не
би да разочароват Господа, когото обожаваха. Те не се ужасяваха
толкова при мисълта от възможността да претърпят страдание, колкото при мисълта от възможността да съгрешат. Подобно на това,
верните поклонници в старозаветните времена проявяваха същото
благоговейно отношение, когато се прекланяха в свято страхопочитание пред Царя на царете.
Да, днес, вместо да се отдава внимание на откритата заповед на
трите ангелски вести: „Бойте се от Бога и въздайте Нему слава; защото настана часът на Неговия съд” (Откровение 14:6), повечето хора
имат по-голямо желание да насърчат самочувствие и себевъзвеличаване, отколкото смирено да угодят на Всемогъщия и да се въздържат
от плътските страсти, които воюват против душата (1 Петър 2:11).
Основното предназначение на музиката в поклонението е да
подготви умовете ни за прочит и представяне на Божието слово. Думите на Христос са дух и живот (Йоан 6:63), така че Писанието, а не
музиката, следва да бъде фокусът и основният акцент на службата. Също така приоритетът в музиката не трябва да бъде, дали се
нрави на хората, но по-скоро дали е угодна на Бога - дали отразява
Неговия свят, величествен характер. Резултатът от богослужението
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трябва да е преподаване на истината, която да убеждава души за
Неговото слово, а не да се прави опит да се провокира постигане на
повишено настроение на база забавление.

Реформация в ход:
Какво следва да се реформира?
Предупредени сме, че Надав и Авиуд, синовете на Арон, „принесоха чужд огън пред Господа–нещо, което им беше запретил” (Левит
10:1). Думата, предадена тук като „чужд”, означава също „скверен” и
ни напомня, че Бог е взискателен по отношение на приносите, които
се представят пред Него. В резултат от тяхната непочтителност „огън
излезе отпред Господа и ги пояде; и умряха пред Господа” (Левит
10:2), откривайки недоволството на Бога.
По подобен начин, решавайки подходящата музика в поклонението пред Бога, ние следва да запитаме:
1
Помага ли ми тази музика да ценя повече Писанията? (при което
поклонението се основава преди всичко на святото Божие Слово,
напр. Лука 14:16, 17; Деяния 13:27; 15:21.)
Вдъхновява ли ме тази музика със страхопочитание и желание
2
да отразявам чистия, свят и величествен характер на Бога?
3
Убеждава ли ме тази музика да се покая за греховете си, насърчава ли ме към дисциплиниран и благочестив живот?
4 Прави ли ме тази музика склонен да се отделя от света, неговите
похоти и пожелания?
5
Прави ли ме тази музика да обичам Неговия морален декалог и
да очаквам с нетърпение да видя как Исус ще се завърне?
Музиката навлиза в мозъка през темпоралния дял и незабавно лимбичната система - центърът на емоциите - реагира. И така,
първото нещо, което бива засегнато, са нашите чувства. При това
някоя музика оказва благоприятно въздействие върху предния дял
- центъра на разсъдъка, интелекта и религиозното убеждение. Това
отразява принципите във Филипяни 4:8, вдъхвайки качества, които
са истински, честни, справедливи, чисти, ползващи се с добро име,
добродетелни и заслужаващи похвала. Както вече споменахме, научните изследвания свързват бароковата и като цяло класическия
стил музика (типичните стилове, които откриваме в периода между
1600–1850, в по-малка или по-голяма степен) със здравословно стимулиране на предния дял на мозъка.
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Но музика с оф-бийт се свързва със свиване на предния дял.
Можем ли наистина да си позволим предният дял на мозъка ни да се
свие точно сега? И ако не, защо?

Божият печат спрямо белега на звяра
Живеем в един уникално тържествен час. От 1844 година нашият Застъпник умолява в наша полза в Светая светих в небесното
светилище. Случаите на всички, които са изповядвали Христовото
име, се представят пред небесния съд.
„Всички, които желаят имената им да останат записани в книгата
на живота, трябва сега, в малкото оставащи дни на благодатното им
време, да измъчват душите си пред Бога от мъка за греха и от истинско покаяние. Трябва да има едно дълбоко, вярно претърсване
на сърцето. Лекият, лекомислен дух, подхранван от толкова много
изповядващи се за християни, трябва да бъде отстранен. На всички,
които желаят да смирят злите си наклонности, воюващи за надмощие, им предстои една истинска битка. . .
„В момента горе в небесното светилище протича съдът. Това
дело тече в продължение на много години. Скоро - никой не знае
колко скоро - то ще премине към случаите на живите. В страшното
Божие присъствие на преглед ще премине и нашият живот.”3
Ние биваме съдени според делата си и подбудите, които са ги
породили.
„Мнозина не осъзнават какво трябва да бъдат, за да живеят пред
очите на Бога без първосвещеник в светилището през времето на
скръбта. Тези, които получават печата на живия Бог и биват защитени във времето на скръбта, трябва да отразяват образа на Исус
напълно.”4 Това означава, че трябва да сме развили действителния
характер на нашия Господ и Господар и нищо по-малко от това.

Предният дял на мозъка
и нашето спасение
Тези, които получават белега на звяра, ще получат на дясната
си ръка или на челото си (Откровение 13:16) - което ще рече, че или
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ще се държат по неправилния начин, или ще вярват неправилните
неща. Но печатът на Бога (Откровение 7:2, 3; 20:4) се поставя единствено на челото, т.е. установява се в предния дял на мозъка.
Какво общо има това с музиката? По-нагоре видяхме връзката
между определени музикални стилове и предния дял. Следователно, не е ли логично да избираме такива музикални стилове, които
да ни помогнат да получим Божия печат - а не да ни затрудняват?
Целта на протестантската Реформация, проведена от Мартин
Лутер, бе музиката да се превърне в инструмент за насърчаване
ясното разбиране на евангелието, а не да отвлече вниманието от
него, за да забавлява уши, които ги сърби за забавление и да приспива души в лекотата на плътската сигурност. В момента прекалено много се залага на карта! Реформацията трябва да продължи да
живее! Нека не огорчаваме нашия Господ със светски стил на живот
и музика, движена от плътски импулси. Нямаме време за губене,
„защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие;
и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия,
n които не
се покоряват на Божието благовестие?” (1 Петър 4:17).

1. Свидетелства, том 5, стp. 310.
2. Избрани вести, книга 2, стp. 36. [акцентът е добавен]
3. Великата борба, стр. 489, 490. [акцентът е добавен]
4. Ранни писания, стр. 71. [акцентът е добавен]
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Кратка история
на свещената музика
до времето на
протестантската Реформация
n

МУЗИКАТА В СТАРИЯ ЗАВЕТ

Р

елигия и изкуство са били тясно свързани още от самото начало на света. Бог има изтънчен художествен усет. През всеки
един от шестте дни на сътворението Той одобряваше това, което самият Той бе създал. Той видя, че всичко беше добро, че всичко
беше красиво. Природата, човекът и Създателят се радваха на пълно
общение помежду си. Но след грехопадението връзката на Създателя
с творението бе разкъсана и сега човекът трябваше да се обръща към
Бога посредством приноси и поклонение.
Поклонението не можеше да се провежда на простия език на ежедневието. Когато се обръщаха към Бога, от хората се очакваше да
говорят по по-различен начин. Тази форма на изразяване започна да
се нарича „кантилена”. Кантилената представлявала вид декламиран
текст с напев. В Израил Писанията не само са се четели, но и пеели,
така че да се запаметят трайно в умовете на хората и по този начин да
се предават устно от поколение на поколение. Музикалните инструменти създавали акомпанимент на кантилените.
Музиката по това време имала няколко интересни характеристики:
1 Песента се изграждала от един малък музикален фрагмент. Музикалните фрази били кратки, което улеснявало запаметяването.
2 Ритъмът варирал според думите. Музиката била изцяло подчине-
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на на текста. Ритъмът се изготвял така, че да съвпадне с пунктуацията на думите, които се пеят.
3
Музиката имала импровизационен характер, което ще рече, че
певецът би могъл да използва различни мелодични структури, доколкото се схождали с текста. В онези дни нямало нотни листи, каквито
са ни познати днес, но вместо това имало акценти, които обозначавали кога да се повиши или понижи височината на гласа, докато се
извършва прочит на Писанията. Интонацията се определяла от структурата на писаната фраза.
4 Съществувала също така известна свобода на вокалните интерпретации, разбира се при условие, че това обслужва текста.
5 Използвали се микротонове, интервали, по-малки от полутона.
6 Музиката била монофонична, т.е. пеенето се извършвало в съзвучие. Едва значително време по-късно се въвела концепцията за хармонията.

Старозаветни записи на песни
Историята на музиката в старозаветните времена включва както
светска, така и свещена песен. Някои учени изследователи твърдят,
че през цялото старозаветно време е съществувала музикална форма. Твърде възможно е това да е така, тъй като музиката била от
толкова голямо значение в Израил, колкото не била при останалите
нации. Но за съжаление не разполагаме със записи на музиката от
онези дни; всичко, което е стигнало до нас, е лириката.
Но въпреки това, в Битие, глава 4, откриваме песента на Ламех,
песен на гордост и отмъщение, в която той обяснява защо е убил
човек. В същата глава Библията заявява, че Ювал бил родоначалник
на онези, които свирели на арфа. Нито Ламех, нито Ювал били последователи на Йехова.
Първата песен, вдъхновена от Бога, се появява в глава 15 на книгата Изход, която е композирана от Мойсей скоро след освобождението на Израил при Червено море. Тази песен е от такова значение, че
ще се пее отново от изкупените на небето според Откровение, глава
15. Вдъхновението ни казва, че песента на Мойсей се е пяла от целия
Израилев народ при пътуването в пустинята.
„Докато народът пътувал през пустинята, много ценни уроци се запаметявали трайно в умовете им посредством песента. При освобождението им от фараоновата армия цялото Израилево множество се
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присъединило към песента на триумф. Далеч из пустинята и морето
се носел радостният рефрен и планинското ехо понасяло акцентите на хваление: „Пейте на Господа, защото славно възтържествува”
Изход 15:21. Тази песен се повтаряла често при пътуването, ободрявайки сърцата, като разпалвала вярата на странстващите пътници.”
Възпитание, стр. 39
При пътуването през пустинята се композирали и други песни,
които се научавали от Израилевия народ. Например, глава 32 от книгата Второзаконие, стих 43 е позната като лебедовата песен, това
е една песен, която трябвало да се запомни от всички израилтяни.
Пасажът от стих 4 до стих 5 във Второзаконие 6, наречен „шема”,
представлявал песен, която израилевите домове пеели всеки ден
през времето на сутринното поклонение в пустинята.
Старият Завет докладва за военни песни, маршови песни,
песни при жетва, трудова дейност, песен на жалеене, при сватба
и много повече. Имало светски песни за различните аспекти от обществения живот.

Музиката в Израил по времето на Давид
Историята на древната музика в Израил може да се подраздели
на времето преди и времето след Давид. По време на царуването
на Давид била установена музикалната служба на левитите. Като
цяло имало 4,000 левити, чието служение било да бъдат музиканти.
Те били отговорни за музиката и я изпълнявали при всички храмови
служби. Хорът бил в състав от 288 члена, разпределени на 24 групи
от по 12 души. Трите жертвени служби, всяка от които заедно със
съботните служби, изисквала всички групи да изпълняват музикални
произведения по един или друг начин всяка седмица. Много вероятно било всички групи да се присъединяват заедно за музикално
изпълнение при особени случаи и на по-големи събития.
Левитите музиканти можели да встъпят в храмовата служба едва
на възраст от 30 години. Продължителността на службата им била 20
години, така че на 50 години се оттегляли от служене. Периодът, който бил специално отреден за музикално обучение, продължавал пет
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години, без да включва годините на детството, през които се заучавали израелските песни. Храмовата музика се изпълнявала в съзвучие, през преобладаващата част от времето със силен и висок глас.
Също и инструменталният акомпанимент се изпълнявал в съзвучие
или в октави с певците.
Левитите носели отговорност за поддържане на музикалната традиция, тъй като притежавали музикална квалификация и технически
умения. Библията казва, че те били избрани от Бога за музикалната
служба (1 Летописи 6:31; 25: 1). Те не само притежавали природна
дарба, но се обучавали и посвещавали изключително на музиката.
Давид бил велик музикант и водител. Той лично подбирал левитите, които да ръководят храмовата музика. Певците Еман, Асаф
и Етан били избрани да ръководят инструменталните музиканти.
Всички били под ръководството на Ханания, който наред с това ръководел и хора. В допълнение към левитите-музиканти, някои свещеници свирели на тромпети.

Псалмите
Не е възможно да изучаваме старозаветната музика, без да разгледаме псалмите. Псалмите основно представлявали свещените
песни на Израилевия народ. Псалмите се пеят и до днес, т.е. са се
използвали за прослава на Бога четири хиляди години.
Главното творчество, което съдържа псалми, е книгата, наречена
„Псалми” в Библията, която се състои от 150 песни в акомпанимент
от музикални инструменти. Тези псалми били композирани през период от хиляда години. Първият от тях бил Псалм 90, написан от
Мойсей; последните, т.е. Псалм 126 и Псалм 137, били написани
след робството.
Писателят на псалми с най-богато творчество бил Давид: 73 от
псалмите са негови.
Останалите от псалмите били написани от различни хора, като
например Соломон, Асаф и синовете на Корей, освен всички останали.
Първоначално псалмите се пеели само от левитите в храма, но
след това и събранието започнало да взема по-активно участие.
Така се положило началото на респонсориума, при който свещеникът изпява един стих от псалмите, а събранието след него изпява
отговора. По-късно възниква антифоничното пеене с повтаряне на
цели рефрени.
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По време на робството във Вавилон псалмите служели за обединяване на евреите и станали много известни. Те се изпълнявали
при националните религиозни празници и дори на частни събирания.
Псалмите са един мощен инструмент за духовно образование.
Техните думи служат като основа за посвещение на много християнски семейства. Със сигурност в псалмите можем да открием много
доктрини, но преди всичко те са напътствие за общението ни с Бога,
било във време на радост, или в дни на скръб.

n

МУЗИКАТА В РАННАТА ЦЪРКВА

Ранните християни били евреи, говорели еврейски или арамейски и продължавали да посещават старите места на поклонение. По
това време съществували два основни вида поклонение: богослужебните служби в храма, които били по-организирани и в ритуален
вид, и богослужебни служби в синагогите.
С проповядване евангелието на езичниците моделът на поклонение, който присъствал в синагогите, се установил и сред християните. Нямало вече група левити, които да провеждат музикалното
представяне, нито имало някакво особено място, в което да се съсредоточава поклонението. Вместо това службите се провеждали
в по-малка и неофициална обстановка, в синагогите и в домовете
на вярващите. Тези събрания, макар и впечатляващи, приканвали
към по-голямо участие, като по този начин създавали възможност за
по-свободно музикално изразяване и позволили възникването на не
толкова формално и едно по-спонтанно пеене.
При все това все още се поддържала еврейската музикална традиция. Продължавало изпълнението на кантилени и респонсорно
пеене на псалмите. Псалмите се ползвали като църковен сборник
с молитви (молитвеник). Забранено било обаче използването на инструменти в богослужението. Песните се пеели в съзвучие.
Отсъствието на музикални инструменти по това време се дължало на това, че поклонението се съсредоточавало върху поучаване и
тълкувание на Словото, което било по-тясно свързано с вокалната,
отколкото с инструменталната музика.
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Друг един фактор бил ревността на новоповярвалите. Те разбирали, че музикалните инструменти се свързали с езическото поклонение и по тази причина не би следвало да съставляват част от
християнското поклонение. Единствените записи в новозаветно време във връзка с музикалните инструменти можем да намерим в Откровение, където става ясно, че на небето ще има инструментална
музика. Да благодарим на Бог за това!
Интересна е причината, обуславяща защо пеенето се изпълнявало в съзвучие. Ранните християни разбирали, че единствено хомофоничната музика, т.е., пеенето в една вокална линия, би могло
да изрази единството и общението на вярващите.
Промени в разбирането за поклонение
При срещата Си със самарянката Исус бе казал, че мястото на
поклонение е без значение, но че поклонението следва да се извършва в дух и в истина. По-късно апостол Павел писал, че нашето
тяло е храм на Светия Дух. Тези изявления разкриват една промяна
в разбирането за поклонението. Ритуалите и церемониите загубили
в значителна степен значението си. Това, което било от значение
вече, било послушанието на Христовите поучения. Новият фокус визирал вярата да се живее.
Освен личното благочестие сред вярващите започнало да се
цени общението между вярващите (коинония). По този начин музиката станала един много важен инструмент за поддържане и укрепване единството на църквата, както потвърждава и апостол Павел в
следните два библейски стиха:
Колосяни 3:16: „Христовото слово да се вселява във вас богато; с
пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни
песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.”
Ефесяни 5:19: „Разговаряйте се с псалми и химни и духовни
песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си.”
Преди всичко музиката трябва да се пее в сърцето. Сърцето пее,
тъй като е изпълнено с Христовото присъствие. Когато братята в събранието са изпълнени с Христовото присъствие, те се събират и
пеят. По този начин Божиите люде разкриват своето единство посредством един общ език, т.е. музиката. Пеенето на събраната църква предоставя средство, чрез което те могат да хвалят, благодарят и
да се молят заедно за благословение от Господа. Мелодиите на събранието символизират братската любов сред вярващите. Песните
винаги са имали място на християнските събирания.
Както Колосяни 3:16, така и Ефесяни 5:19 предлагат този вид
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песни, които трябва да се ползват от християните на техните събрания. Павел напомня тук за псалмите, представляващи наследството
на евреите, като също така указва към химни и духовни песни, което е нещо ново. Тези нови видове песни възникват поради няколко
причини, основната от които е потребността да се даде приоритет
на поучението. Ранните християни „постоянстваха в поучението на
апостолите” (Деяния 2:42). По тази причина нищо не било от толкова
голямо значение, както това църквата да направлява в изучаване на
новите християнски доктрини, с особен акцент върху поученията на
Словото. Следователно тези видове химни съдържали истините на
християнската вяра и служели за преподаване на посланието.
Не трябва да забравяме, че голямото болшинство от събранието
съставлявало също така неграмотни хора. Новият Завет все още не
бил организиран и свитъците на Стария Завет били достъпни само
за малцина евреи. Ето защо псалмите и химните били използвани
като ефективно средство за преподаване на християнските истини и
по тази причина се повтаряли многократно. Тази лирика била важен
ресурс за разпространението на евангелието.
Друг важен фактор за възникването на новите видове песни била
нарасналата спонтанност на събиранията. Срещите насърчавали
участие. Идеята за коинония, при което се цени взаимоотношението
между братята, станала причина за възникването на нов музикален
стил, наречен „духовни песни”.
Картината, която току-що описахме, се задържала през първите
столетия на християнската ера. В края на този период имало три
становища относно представянето на песни: кантус респонсориус,
кантус антифонариус и метрични химни. Първите две представлявали традицията. Кантус респонсориус се унаследил от еврейската
традиция: един солист, който пее песента и бива следван от събранието с рефрен или с „Амин” или „Алилуя”. Кантус антифонариус,
или амфифоничното пеене, се използвал първо от момчета и мъже,
които пеели в октави. Той бил подходящ за псалмите и се ползвал
широко от монасите. Научните работници казват, че Амброзий, епископът на Милано, бил главното отговорно лице за промяната на антифоничното пеене и оформянето му в нещо, което прилича на това,
което познаваме днес.
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Метричните химни били донесени от гърците. Както самото име
подсказва, тези песни съдържали метрум, който щял да се превърне
по-късно във важен музикален елемент.
Картината по-горе се отнася за периода на църковните отци. Името се дължи на факта, че именно по това време църквата се повлияла силно от т.нар. църковни отци, които били високо интелигентни
теолози, спомогнали за обединяване на доктрината и преодоляване на ересите. Въпреки това действието на църковните отци засяло
по-късно семена, които щели да променят картината на християнската музика и поклонение. Това настроило нагласите за нещата,
които щели да последват в Средновековието: литургията щяла да се
превърне в манталитета на духовенството, като активното участие
на миряните щяло да се изключи от поклонението.

n

МУЗИКАТА В СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Папа Григорий I, който живял през петнадесетото и началото
на шестнадесетото столетие, бил един от важните личности, отговорни за промяната на литургията в поклонението през Средновековието. Той насърчил създаването на Скола Канторум, който бил специализиран център за обучение по вокална музика. За
кратко време музиката в богослужението загубила характеристиката си да се изпълнява от събранието и започнала да се изпълнява единствено от професионалните възпитаници на Скола
Канториум.
Григорианското песнопение преобладавало в католическата
църква през по-голямата част от средновековието. То се отличавало
като изключително вокално-музикалните инструменти били напълно
отхвърлени. То било тържествено и строго, изцяло различно от светската музика. Нямало размер на музикалното време, нито метрум
или зададен ритъм. Мелодията и ритъмът били гъвкави, така че
да напаснат сричките на текста. Думите се песнопеели в съзвучие.
Нищо друго не било позволено освен мелодичният модел, създаден
от Амброзий: една линия на мелодия без резки повишения и големи
интервали.
Събранието не участвало в хвалението — по-скоро музиката се
представяла от членовете на духовенството, които пеели само на
латински, което означавало, че хората не разбирали какво се пее.
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Монашество
Ограниченото участие на събранието в поклонението се дължало на няколко различни фактора. Вероятно най-важен измежду тях
бил монашеството, което било движение, насърчавано до голяма
степен от църквата в Средновековието. Монасите се оттегляли от
градовете и се изолирали в манастири. Вярвало се, че истинското
благочестие се състои в това да бъдеш изолиран, отдаден на молитва и размисъл.
Подобно мислене повлияло и на самото схващане за поклонението: личностното измерение започнало да припокрива аспекта на
общението в поклонението. Поклонението станало прекалено духовническо. Монасите се грижели за църковната музика, понеже сега
те били тези, които знаели музикалната нотация, за разлика от светските музиканти, които свирели само „по слух”. Участието на масите
можело да се види в „литургични драми” – театрално изобразяване на
библейски истории или истории на светии и мъченици. Но „драмите”
и придружаващите ги песни се изпълнявали извън църковните среди.
За да разберем ролята на църквата в Средновековието, трябва
да отчетем църковната йерархична система, която изключвала мирянина. Хората били поставени в категорията „зрители”. Църквата
наподобявала повече институция с йерархично ръководство, отколкото общност от вярващи, предмет на Исусовото спасение.
Дори архитектурата отразявала новото разбиране за поклонението. Корабите на храмовете ставали все по-дълги, дистанцирайки
народа от олтара, както и хора от събранието. Стигнало се дотам, че
цялото участие на присъстващите в църквата се свеждало до тяхната тиха молитва.
До тринадесетото столетие Европа навлязла в един период на
сериозен икономически, социален и морален упадък. Беднотията
растяла. Навсякъде царял глад. На монасите започнало да се гледа
като на привилегирована класа, подслонила се в своите манастири.
Те изпаднали в неизвестност. Тяхната простота и благочестие безследно изчезнали. Започнали да треперят над своите имущества,
без да ги е грижа за ужасните нужди, пред които се изправял обикно-
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веният народ. Римокатолическата църква все повече се покварявала.
Греховете добили публична известност. Покварата станала широко
разпространена. По това време църквата изпаднала във финансово
затруднение и решила да спечели пари, като продава индулгенции.
По този начин хората изпаднали в още по-голямо утеснение. Именно
в тази атмосфера на морална деградация се извършила подготовката за протестантската Реформация.

n

МУЗИКАТА
В ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ

Протестантската Реформация от шестнадесети век донесла радикална промяна не само в теологията, но и в музиката. Въпреки че
различни реформатори изиграли видни роли в разпространението
на теологичните принципи на Реформацията, когато става въпрос за
музиката, заслугата следва да се отдаде основно на Мартин Лутер,
водещия реформатор в Германия.
Протестантската Реформация била ръководена от различни
души в европейските държави, които предупреждавали за покварата на римокатолическата църква и отстоявали доктрината за оправдание чрез вяра. Но съществували различия помежду им, особено
по отношение на музиката: така например Калвин не позволявал
инструментална музика в поклонението, като допускал единствено
мелодии, лириката на които стриктно представлявала само библейски текстове. Цвингли бил дори по-радикален: той напълно забранил
музиката в поклонението. Както Калвин, така и Цвингли, а също останалите реформатори били използвани от Бог в различни моменти,
но що се отнася до музиката Лутер се откроява измежду всички тях.
Той разширил приложението на музиката и съживил ролята на музиката в църквата.
Всъщност Лутер прокарал най-радикалната промяна, която свещената музика е преживявала някога: той постановил пеенето на
събранието като важен елемент на поклонението, занасяйки музиката до устните и ушите, но най-вече до сърцата на хората. Пеенето
от страна на богомолците, което било нещо новаторско за своето
време, се установило ясно, при което започнали да се компилират
сборници с химни. Тези химни били писани в мелодичната линия на
тенора, били с аранжимент за четири гласа, всички се базирали на
кантус фирмус, т.е. основната мелодия.
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Лутер разработил библейската доктрина на общото свещенство
от всички вярващи: всеки човек, бил той мирянин, беден или неук,
разполагал с пряк достъп до Бога чрез Христос. В онези дни това
било нещо напълно ново. Тази доктрина насърчавала идеята, че
вярващите не трябва да останат пасивни в поклонението. Визията
за култа се променила. В Средновековието литургията изглеждала
сакрификуум, т.е. жертва, принесена на Бога от човешки същества; в
разбирането на протестантите литургията започнала да се възприема като бенефициум, т.е. дар от Бога за вярващите.
Така Лутер успял да насърчи промяната в разбирането за култа
като нещо, което трябва „да се чува” от миряните и „да се изпълнява”
от професионалистите. Той разбирал и внушил на верните идеята,
че Божията благодат се е изявила на човешкото същество в поклонението.
Лутер конфигурирал музикалното си дело на база три основни
стълба: използването на обикновен език, на семпла мелодия и на
текст, заимстван от Писанията.
Лутер въвел пеенето на богомолците да се изпълнява на родния
език на народа. Той разбирал, че споделянето чрез пеене било един
начин за вярващите да изразят новото си положение като активен
елемент в поклонението.
Лутер мислел, че не било достатъчно хората да присъстват на
богослужебните служби: нужно било богомолците да възхваляват
със собствените си устни и с песни, които изразявали покаянието
на душите им. Според него, като пеели семпли мелодии, свързани с
ежедневието, обикновените хора можели да разберат библейските
доктрини.
Лутер ценял простотата на мелодията, тъй като искал текстът да
бъде ясно разбиран еднакво от хора, които знаели или не знаели да
четат. Този фактор бил изключително важен за успеха и популяризирането на Реформацията. Вярващият бил насърчен да идва при
Бога лично, тъй като разбирал какво се пее и говори в поклонението.
Лутер искал музиката да говори на хората директно за евангелието. Той бил убеден, че духовността на богомолците е пряко свързана с химните, които пеят. Ако искаме духовността да отразява еван-
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гелието, трябва много добре да подбираме това, което пеем.
За да постигне своите цели, Лутер потърсил помощта на най-добрите поети и музиканти по негово време, които сам той си подбрал.
Един от хората, с които установил най-близко сътрудничество, бил
Йохан Валтер, който композирал няколко от най-важните химни на
Реформацията.
Музиката на протестантската Реформация наследила музикалната традиция от Средновековието и Ренесанса, която съставлявала григорианското песнопение и полифоничност. В тези традиции
буквално нямало място за популярно участие. От друга страна, една
друга голяма музикална традиция през ерата на Реформацията,
метричната версия на Псалми, изпяна в съзвучие и cappella, разкрила големи възможности за пеене от страна на богомолците. В тази
традиция нямало място за някакво по-сложно музикално изкуство.
Лутер използвал и двата варианта, съчетавайки по-художествения и
сложен традиционен мюзикъл с популярното пеене на богомолците.
Новите песни използвали неритмична нотация, често пъти мелодиите на които се заимствали от светската музика.
Музикалният резултат от тази комбинация бил лютеранският хор,
със неговите поетични текстове, фокусирани върху евангелието и
написани на местния език, а не на латински. Мелодиите били бодри,
с височини и проточване на гласа за групово пеене (с места за пауза)
в края на изреченията. Ритмичните структури били силни и се базирали на повторение на ритмични модели.
Тези характеристики, в комбинация помежду си, довели до музикални композиции, при които текстът и мелодията образували едно
цяло, така че хоралът да се възприема като нещо познато. По този
начин общността от вярващи, както и самите музиканти не чувствали неудобство, когато пеели или свирели.
През годините реформата в музиката продължавала. Композирани били нови химни, написани и издадени били сборници с химни,
както и музикални статии. Но Лутер не бил загрижен само за музикалните резултати. Той бил възпитател и бил загрижен за музикалната квалификация и преподаване. Той отстоявал силно тезата, че
музиката трябва да се включи в образованието на децата и преподаването на учители и пастори.
Веднъж той казал:
„Нуждата налага музиката да остане в училищата. Един учител
трябва да знае как да пее, иначе няма да го считам за такъв.” Преди
един млад мъж да бъде допуснат до служба, той трябва да направи
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стаж по музика в училище.” ( До Съветите на всички градове в Германия за създаване и поддържане на християнски училища, 1524)
Според Лутер музиката, подходяща за литургия, е такава музика, която се придържа към следните принципи: първо, тя трябва да
бъде средство за хваление и поклонение на Бога; второ, тя трябва
да допринася за посвещението и благочестието на християнина и накрая, тя трябва да служи като ефективен елемент в образованието
на християнина и в разпространението на евангелието.
Химните на Реформацията представлявали един невероятен инструмент за разпространение на централната вест на движението,
а именно спасение чрез Божията благодат, чрез вяра в Исус. Тези
песни подчертавали истината, че спасението не се получава чрез
тайнства или човешки дела, но чрез заслугите на Христа.
Музиката била толкова важна за успеха на протестантската Реформация, че един йезуитски свещеник отбелязал веднъж, че химните на Лутер били по-„вредни” за душата, отколкото неговите книги
и проповеди.
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Заключения
на Международния
симпозиум
за свещена музика
3-9 ноември, 2014 – Itu SP, Бразилия
Приети чрез Резолюция 154 на 22-рата
сесия на Генералната конференция
ОСНОВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ
Ние трябва да хвалим Бога в красотата на святостта.
Той се намира на безкрайно по-възвишено ниво в сравнение със Своите сътворени създания (Авакум 2:20). Но
същевременно Бог е достъпен благодарение на Неговата близост с човечеството чрез Христа (Галатяни 4:6). Ето
защо свещената музика следва неизменно да изразява
благоговение и бодрост, ведно с тържествена сериозност
(Яков 5:13; Евангелизъм, 508).
1

2 Музиката се окачествява като свещена, когато е специално посветена на Бога, има послание, което се съгласува
с настоящата истина, а също има музикални характеристики, които са в съгласие с принципите на истинското поклонение. Свещената музика притежава „красота, патос и
сила” (Евангелизъм, 505) и се представя по начин, който
е „благороден, тържествен и впечатляващ” (Избрани вести, кн. 3, с. 333). За поклонение пред Бога е подходяща
единствено свещена музика.
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3
Музиката се окачествява като светска, когато не е
създадена за поклонение пред Бога, но не е противна на
християнските принципи. Ако такава музика има здравословно качество, тя благоприятства развитието на добри
навици за едно добро музикално образование (1 Солунци
5:21; Детско водителство, 171; Евангелизъм, 212-213).
4
Музиката се счита за скверна, когато не изразява почит
към свещените неща или се отнася към тях без благоговение. Скверната музика е противна на Бога и допринася за
формиране на примитивен музикален вкус и не трябва да
се слуша.
5
По причина на произхода, а също на ритмичните и
звуковите характеристики, музикалните жанрове, които
произхождат от скверен контекст, като рок, блуз, джаз и
поп (ведно с всичките им вариации), както и тези, които са
свързани с езически ритуали, се считат за скверни и не са
подходящи за поклонение.
6
Музикалните жанрове, които се използват от религиозни деноминации въз основа на музикални стилове, свързани със скверна музика, не са подходящи за поклонение.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО МУЗИКАТА И КУЛТУРАТА
Встъпителни бележки:
Христовата жертва прави спасението достъпно за
всички народи на земята, като привлича всички души от
всички култури към поклонение пред Един, Който е достоен да бъде възхваляван (Римляни 10:12).
Божието слово не ни дава правомощие да отдаваме
превъзходство на една култура над друга. В новозаветните времена Божиите люде са разпръснати из различни
нации и култури.
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Като се има предвид, че всички човешки същества са
Божии творения и притежават еднаква стойност в Божиите очи, независимо от техните особени характеристики,
културните различия са приемливи в музиката за поклонение, когато се съгласуват с Божието слово.
7

Свещената музика в контекста на културните различия
трябва да разкрива един християнски светоглед в съгласие с Библията и Духа на пророчеството.
8

9 Не всички културни проявления може да бъдат приемливи за богослужение. Библейската история разкрива,
че приемането на християнската доктрина е съпроводено
с отричане от определени културни обичаи. След като се
бяха обърнали към Христос, езичниците трябваше да се
откажат от онези навици, които културата беше вкоренила
в поклонението пред лъжливи богове.

Музиката, базирана на културните традиции на един народ, не се счита сама по себе си за неподходяща, ако е в съгласие с принципите, ръководещи поклонението към Бога.
10

11
Ценностите на европейската култура, които са доминиращи в западната цивилизация, стъпват върху християнски корени, като това се отразява в доброто качество
на традиционното създаване на химни. Това не означава
обаче, че единствено тези музикални произведения от определени исторически периоди и с европейски произход са
подходящи за богослужение.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО МУЗИКАТА И ИНСТРУМЕНТАЛНИЯ АКОМПАНИМЕНТ
По принцип използването на музикални инструменти
е приемливо в богослужението, при което тяхното използ12
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ване трябва да се насърчава (Свидетелства, т.9, 144).
При изпълняване на музика по време на поклонение, инструментите в акомпанимент трябва да не бъдат по-силни
от силата на човешкия глас.
13

На музикалните инструменти трябва да се свири с умение, с добър тон, правилна интонация и изразяване, по такъв начин, че поклонението пред Бога да се направи красиво (Псалм 33:3).
14

15 Човешкият глас трябва да се обучи, за да може да въздава по-добре хваление на Бога (Възпитание, 63).
16 За предпочитане е при богослужение да се използват
мелодични и хармонични инструменти.
17 Превесът на мелодията и хармонията над ритъма е основен принцип в структурата на богослужебната музика.
Инструментите трябва да съблюдават този принцип, наблягайки на мелодията и хармонията, а не на ритмичния модел.

Барабанът и други инструменти, акустични или електронни, които възпроизвеждат звук на барабан, са неприемливи за богослужебна музика по причина на силната асоциация със скверни музикални жанрове.
18

Освен това, барабанът е неподходящ по причина на
това, че се използва в противовес на принципа, че мелодията и хармонията трябва да имат превес спрямо ритъма, тъй
като той постоянно повтаря ритмичния модел на музиката.
19

20 Електронните усилватели трябва да се ползват дотолкова, доколкото да направят така, че гласът и инструментите
да се чуват достатъчно силно. Неприятно и вредно за човешкото ухо е прилагането на прекомерно усилване.

Инструментите и гласовете не трябва да се използват
така, че постоянно да акцентират на втори и четвърти мет21
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рични моменти (слабите метрични времена) в музиката,
противопоставяйки се по този начин на естествения акцент на думите във музикалната фраза.
В богослужебната музика няма място за такова вокално или инструментално изпълнение, което цели самоизява или привличане на вниманието към човешкия изпълнител. (Ръкопис 20, 187).
22

Изопачаващите ефекти, свързани с рок музиката, които се откриват в електронната китара, не трябва да се използват при богослужение.
23

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО МУЗИКАТА И РИТЪМА
24 Като елемент на музикалния език синкопът сам по себе
си не е неподходящ. Когато обаче синкопът се използва
често в музиката, той става неприемлив за богослужение.

Музиката за богослужение не трябва да се основава на повторяем (репетативен) ритмичен модел, който
акцентира на слабите метрични времена. Прекомерното
повтаряне на такива ритмични модели причинява хипнотично състояние, което намалява капацитета на умствената проницателност. Същите вредни ефекти се постигат,
когато музиката се изпълнява с бавно темпо или слаб интензитет. Употребата на такава музика не се препоръчва
дори извън контекста на богослужението.
25
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Лутер искал музиката да говори
на хората директно за евангелието.
Той бил убеден, че духовността
на богомолците е пряко свързана
химните, които пеят. Ако искаме
духовността да отразява
евангелието, трябва много добре да
подбираме това, което пеем.

