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СУЧАСНЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 
 
Наше життя було б нудним, безрадісним, безбарвним, якби в ньому 

не було місця мистецтву. Мистецтво – це один з найважливіших щаблів у 
моральній, духовній еволюції людини. Мистецтво допомагає людині 
дивитися на світ з різних точок зору. Багато з людей, познайомившись 
один раз із цим чудом, із цією незбагненною загадкою, уже не можуть 
розлучитися з світом мистецтва до кінця життя. Деякі навіть ставляться до 
нього як до священної релігії [1, c. 23]. 

Із всіх видів мистецтва для мене головним є музика. Музика звучить 
скрізь: на радіо, телебаченні, концертах. За допомогою музичного здобутку 
композитор вихлюпує назовні свої думки, переживання, свої почуття. 
Музика допомагає нам в повсякденні. Вона розвиває пам’ять, робить 
людей кращими, чистішими, гарнішими душею. 

Музичне мистецтво постійно розвивається, з’являються нові стилі 
музики й нові способи її подачі. Останню третину XX ст. в музиці домінує 
постмодерн. Якщо музика епохи модерну розглядалася, як спосіб 
вираження, то в епоху постмодерну вона стає видовищем, продуктом 
масового споживання та індикатором групової ідентифікації, наприклад, 
знаком, що допомагає встановити свою приналежність до тієї чи іншої 
субкультури. Стає характерним поєднання різних музичних стилів та жанрів, 
стираються кордони між «високим мистецтвом» та кітчем [4, с. 137]. 

Сучасною музикою зазвичай вважають лише музику теперішньої 
доби, але й сьогодні хвилюють наші серця музичні шедеври минулого, з їх 
вічними темами Добра і Зла, Любові і Ненависті, Життя і Смерті [3, с.12]. 

Існування «легкого» і «серйозного» жанрів у мистецтві є таким же 
природним, як і різноманітне емоційне життя людини: в одному випадку 
вона відчуває потребу відвідати храм, а в іншому – відпочити в колі друзів. 
Таким же природним є бажання послухати симфонічний концерт або 
проспівати модний шлягер. 

Академічна музика – це мистецтво глибоке і змістовне, до якого 
зазвичай відносять твори академічних стилів, жанрів і форм, а також кращі 
зразки народної творчості. Вплив, який справляє академічна музика на 
слухача, можна порівняти з враженням від шедеврів світової літератури і 
живопису [2, с 152]. До жанру розважальної музики належить 
розважально-танцювальна, поп-музика. 

«Легке» й «серйозне» в мистецтві, як і в житті, не завжди існують 
окремо, вони взаємодіють, взаємопроникають, взаємовпливають одне на 
одного. Іноді важко визначити, до якого жанру – легкого чи серйозного, 
академічного чи розважального – належить той чи інший твір. Тому 
поняття «легка музика» теж можна розглянути у двох значеннях: музика, 
легка за змістом та музика, легка за сприйняттям. 

Саме завдяки музиці, «легкій за сприйняттям», багато слухачів 
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наближаються і до розуміння глибин «серйозної музики» [4, с. 29]. 
Класична музична культура й надалі залишається спрямованою на вічні 
духовні цінності. Як і раніше, її фундамент – строга, відшліфована часом 
система жанрів: опера, симфонія, ораторія, жанри вокальної та 
інструментальної камерної музики. Розуміння класичної музики залежить 
від загального рівня культури слухача, ступеня його внутрішньої 
незалежності від впливу моди, реклами та думки оточуючих. Поряд з 
мільйонами любителів рок- і поп-музики прихильників класики завжди 
буде менше. Через це деякі композитори другої половини ХХ-го століття 
намагались зробити класичну культуру об’єктом сенсаційного інтересу й 
вносили в неї найоригінальніші засоби художньої мови фольклору, джазу 
та року. Подібні спроби нерідко ставали причиною появи нових течій. Так, 
застосовуючи технологію року з використанням електронної апаратури, 
класичні музиканти створили «електронну» музику. В свою чергу, увага 
рок-музикантів до класичних музичних жанрів, форм та інструментів 
спричинила виникнення арт-року і рок-опери. Це ще раз підтверджує 
внутрішню єдність всіх жанрів музики в контексті сучасної культури  
[2, с. 7]. Разом з тим, специфіка розвитку музики як масової «культури» 
призвела до того, що вона значною мірою стала частиною індустрії, в якій 
музикант відіграє роль ефектного сценічного персонажа, а музика не більш 
ніж засіб одержання прибутку.  
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