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Питання для самостійного вивчення
Основні аспекти метафізичного бачення історії музики Нового
часу.
Сутність кардинального п о в о р о т у
в процесі розвитку
західноєвропейської музики у XVII ст. Відкриття емоційного світу
людини та його відлуння у новій жанрово-естетичній системі XVIIст.
Метафізичні мркування Р.Декарта та їхнє відлуння у музичній практиці
XVII ст. Трактування категорії субстанції в метафізиці Декарта. Погляди
на музику в трактаті «Компендіум музики». Теорія афектів Декарта. Нове
розуміння музики як мови почуттів.
Унікальність вирішення метафізичних запитань в українській
культурі XVII ст. Партесний концерт та кант у системі світоглядних
орієнтирів української людини Нового часу.
Тема: Категорія порядку в музиці XVIII століття.
Роль музики у філософській системі Лейбниця. Поєднання механічних
(математична основа музики) та метафізичних (Бог як творець Всесвіту)
чинників у музиці за Лейбницем. Математична сутність музики та інтуїтивність
її сприйняття. Універсальність зв’язків музики із Всесвітом. Музика як
«фрагмент» порядку, пропорції, краси, створених Богом. Лейбниць і Бах.
Трансцендентальний метод Канта у спрямуванні на музику. Музика як
«явище само в собі», ноуменальне та трансцендентне. Роль суб’єкта у процесі
трансформації трансцендентної музики у феномен, який сприймає душа та
розум. Категорія музичного смаку. Критерії аналізу суджень музичного смаку.
Проблема новаторства та геніальності у мистецтві. Вплив концепції Канта на
сучасників. Кант і Бетховен.
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