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Роздум

Щойно закінчився VIII Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва “2 дні й 2 ночі 
нової музики”. І ще триває у наших душах відлуння тих найнеможливіших звучань, що з 
них майстриня Кармела вкотре сплітала примхливі візерунки фестивальної програми. І 
напружено працює думка, щоб відкрити таємницю тих вигадливих візерунків, долаючи 
відчуття власної неспроможності у раціональний спосіб викласти собі певні музичні 
закони створення цих, для незвичного слухача взагалі не дуже вишуканих и 
гармонійних, конструкцій. Чим саме стає привабливою нова музика для непрофесійного 
слухача? Чому наша звичка до класичної ясності чи романтичної пристрасті не стає 
перешкодою до її сприйняття, а навпаки, вона охоплює усе наше єство, досягаючи 
глибинних основ нашої душі і граючи на утаємничених її струнах? Треба віднайти 
співзвучність цієї музики невловимим обертонам світовідчуття сучасної людини, щоб 
відповіді на ці запитання не виявилися випадковими.Колись Ніцше розрізнив аполонічні 
та діонісійські форми вираження розуміння смислу світу, зазначаючи, що ясні й чіткі 
аполонічні конструкції відповідають світові, що його людина розуміє як реалізацію 
раціонального закону. При такому підході зазвичай стверджується, що невмируща 
істина, що її здатний відкрити людський розум через використання раціональних форм і 
засобів пізнання й розуміння, може бути відтворена у струнких побудовах науково-
теоретичного пізнання, у виразних, рельєфних композиціях класичного мистецтва. Але 
колись людина втрачає впевненість у раціональності світу, її полишає довіра до 
раціональних засобів пізнання, бо вона усвідомлює їхню недосконалість, розуміє 
неабсолютність свого розуму, що його довгий час вважала самоочевидною підставою 
для усіх смислопокладань. Вражена тим, що її розум виявився неспроможним до 
теоретичного відтворення сутності світу, бо світ значно складніший за всі теоретичні 
схеми, людина зрозуміла, що за усталено-раціональними формами прихований той 
нескінченний гераклітівський потік, що й складає собою істину буття, що її відтепер 
вона розуміє саме як становлення, як вічний рух несвідомих діонісійських сил.Мабуть, 
людина ХХ століття є такою істотою, що відчула непевність свого існування, бо 
усвідомила себе включеною саме в такий потік, де неможливо чітко, спираючись на свій 
розум, зазначити основи, причини, цілі та закони того руху життя, де все здається надто 
плинним й мінливим, де взагалі втрачає сенс будь-яка спроба відшукати єдиний закон, 
бо усі раціональні засоби зафіксувати смисл буття вже заздалегідь визначені як 
неістинні. В такому світі людині можна жити, якщо вона відшукає засоби пристосування 
до плинності життя, до вічного руху нескінченного оновлення. Мені здається, що нова 
музика є одним з таких засобів, бо вона цілковито відповідає такому розумінню буття як 
вічного становлення. За умов відсутності наміру відтворити деякі загальні закони світу 
через використання аполонічних форм, що найкращим чином втілено в чіткі структури 
архітектоніки класичної музики (та й взагалі, як я говорила, вже діє універсальна підозра 
щодо відсутності самих загальних законів), людина скеровує свою увагу до усього 
миттєвого, окремого, намагаючись не прозріти за ним (чи в ньому) загальне, а відчути і 
насолоджуватись індивідуальним. При цьому, якщо загальносприйнятні засоби 



вираження значень (перш за все поняття, слова, словосполучення, а в музиці – мелодії, 
гармонії) вже визнані неспроможними давати істинну смислову картину, бо вони вміють 
тільки робити мертвою реальність, фіксуючи її своїми сталими формами, людина в 
межах витвору мистецтва спрямовує свої чуття і розум до таких елементів тексту, що 
традиційно визначались як незначущі (перш за все до звуків самих по собі), до так 
званої “текстури тексту”. Здається, у творах нової музики перш за все самий звук стає і 
головним митецьким засобом, і головним чинником смислоутворення, і головним об ' 
єктом слухацького сприйняття і насолоди. Окремий звук, не пов ' язаний з іншими 
звуками раціональним чином, тобто за традиційними законами ані у ладо-тональну 
систему, ані у звичні й солодко-приємні слухові гармонійні співзвуччя, мабуть, і був 
головною дійовою особою на фестивалі. Ми чули повторювання певних звучань чи 
нескінченні їхні варіації, де для нас ніби затримували певне миттєве легкоплинне явище, 
щоб надати нам можливості услухатися, угледітися в його красу й неповторність, 
відкрити нам його смисл, що втрачається при аполонічному оформленні музичної 
тканини. Така музика наочно фіксує природу буття як становлення, коли важливим стає 
не закон руху, а самі миттєві елементи потоку життя. Від такого оприлюднення суті 
буття, де людина втратила певні основи свого існування, із такою музикою та всередині 
її перебувати непросто. Але, з іншого боку, подорожуючи такими моментами і 
усвідомлюючи смисл кожного окремого елемента, людина може здобути звичку 
пристосовуватися до такого життя. І тому мати звичку жити. 
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