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МУЗИКА І ФІЛОСОФІЯ: ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ 

Наприкінці ХХ століття терміни «емоція» та «інтелект» опинилися в межах 
одного поняття. Вперше його сформулювали Джон Маєр та Пітер Саловей, проти-
ставивши популярному тесту оцінки інтелекту людини IQ [22]. Обмеженість такого 
підходу до оцінювання людини виразно підкреслює теорія «множинного інтелекту» 
Говарда Гарднера, який визначив сім його критеріїв. До цього списку ввійшли 
лінгвістичний, музичний, логіко-математичний, просторовий, тілесно-кінестетичний, 
внутріособистісний і міжособистісний [5]. В цьому контексті варто осмислити 
значення емоційного інтелекту як важливого чинника у розвитку особистості.  

Цікаво, що суспільний запит на дослідження емоційного інтелекту прийшов із 
сфери бізнесу, де було помічено, що у вирішенні конфліктів будь-якого рівня 
пріоритет належить не розуму, а емоціям. Від того, наскільки точно й уміло людина 
може розпізнавати свої емоції та керувати ними, значною мірою залежить її життє-
вий успіх [18]. Відтоді про емоційний інтелект були написані книги [2, 4, 6], прове-
дені дослідження і зроблені висновки щодо здатності людини до самопізнання, ем-
патії, командної праці, соціальної адаптивності чи навіть до осягнення буття через 
інтенсивне емоційне прозріння. А в основі усього переліченого лежить група мен-
тальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і 
емоцій оточуючих, що сукупно впливає на поведінку і суспільне середовище. 
Уцьому контексті особливо важливою рисою людини є здатність розвивати емоцій-
ний інтелект, і цей досвід віднаходимо набагато раніше за появу самого поняття. 
У цьому особлива роль належить двом чи не найважливішим маркерам людського 
існування – Музиці та Філософії. 

Сучасна переконаність у тому, що осягнення буття можливе через інтенсивне 
емоційне прозріння, не є випадковою і має глибоке закорінення в минулому, зокрема 
у Стародавній Греції – батьківщині знаменитих філософів і митців. 

В античну добу музика і філософія були чи не найвеличнішими і водночас най-
загадковішими формами самовираження людини в контексті сприйняття світу і себе 
самої. «Homo parvus mundus est» або «людина – це малий світ» – так трактувалася 
людина в античні часи, що буквально ототожнювало її з Універсумом. Відтоді роз-
почався процес пізнання величної світобудови, відображений у формі «філософії» 
(φιλοσοφία), що буквально означає «любов до мудрості», зосередженої на вивченні 
фундаментальних принципів реальності, буття людини та її ставлення до світу. 
Філософія ототожнювалася з людським мисленням і світоглядними моделями. 
Натомість музика вважалася божественною іскрою, здатною воскрешати мертвих 
(Орфей) і відображати невидимий лад Всесвіту (гармонія сфер). Тому невипадково 
серед дев’яти Муз античності не виокремлена «філософія» чи «музика» – вони 
обидві вміщали все розмаїття форм інтелектуального пізнання й емоційного відоб-
раження людського буття, гармонізованих (συμφωνία) у людській свідомості. Відтак 
давньогрецький поет Гесіод (V до н. е.) розпочинає свою епічну поему «Теогонія» [7] 
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про походження грецьких богів з народження дев’яти Муз – доньок Зевса і Мнемо-
зини (богиня пам’яті): Кліо (історія), Уранії (наука й астрономія), Калліопи (епічна 
поезія), Мельпомени (трагедія), Талії (комедія), Терпсіхори (танець), Полігімнії 
(гімнічна поезія), Ерато (любовна поезія) чи Евтерпи (лірична поезія). А Мусейони – 
храми, де звеличувалися Музи, – уславилися як знамениті центри науки і культури. 
Зокрема, найвідомішим в елліністичному світі став Александрійський мусейон (ІІІ), 
де жили і працювали представники різних ділянок науки. 

Варто відзначити, що вже у постатях небесних «батьків» дев’яти Муз вбача-
ється символічна єдність досвіду, збереженого у пам’яті (Мнемозина), а також емо-
цій, проявлених у громі і блискавках (Зевс). Завдяки Арістотелю терміном «досвід» 
позначали пізнання зовнішньої дійсності, а саму філософію трактували як роздуму-
вання про саме мислення, обумовлене досвідом [14, c. 80]. Натомість пізнання внут-
рішнього світу емоцій досягалося шляхом емоційного вивільнення через катарсис і 
афективні пережиття. Так, з одного боку закладалися основи осмисленого пізнання 
світу, а з іншого – віталися несвідомі прояви душі, що завдяки мистецтву досягала 
емоційної стабільності. Така гармонія виразно апелює до сучасного трактування 
засад емоційного інтелекту, базованого, як ішлося вище, на осягненні різних проявів 
буття через інтенсивне емоційне прозріння. Це засвідчує той факт, що пов’язаність 
музики і філософії віддавна осмислювалася античними мудрецями. Зокрема, Платон 
(V–IV) ототожнював із філософією музику як найвеличніше мистецтво, оскільки 
мудрість (σоφία) також означала найпрекрасніше і найдосконаліше співзвуччя – 
гармонію, або симфонію (συμφoνία) світу, що в ній сприймався та відображався. 
Псевдо-Плутарх (ІІ) визнав Музику винаходом богів, і це твердження не лише санк-
ціонувало її силу, але й сприяло стабільному зростанню її прав, що в різні епохи 
набували визначених норм музичного мислення [21]. Подібне розуміння музичного 
мистецтва знаходимо також в Артура Шопенгауера (1788–1860), який трактував 
Музику не як просте відображення ідей або ступенів об’єктивації волі, але як безпо-
середню об’єктивацію і знімок самої волі, яка виявляє нам весь цей світ через ідеї, 
множинний прояв яких і складає світ окремих речей [13, c. 29]. «Стаєш тим більше 
філософом, чим більше стаєш музикантом» – до такого висновку прийшов Фрідріх 
Ніцше, через тисячоліття перегукуючись з Платоном. А відомий німецький філософ 
і музикознавець Теодор Адорно трактуватиме філософію і музику як своєрідні «спо-
лучені посудини», в яких навзаєм відображені музично-філософські гармонії. На його 
думку, особистий досвід слухання і пізнання музики тотожний філософській екзеґезі 
і філософським висновкам. Філософія віднаходить в музиці силу пояснення дійснос-
ті – музика стає її рупором та її шифром. Одна й інша поєднуються в процесі невпин-
ного розвитку дійсності, осягнутої ними завдяки властивим їм засобам. Ця теза 
визначила сутність музичної філософії Адорно [15, c. 292]. 

Особливе ставлення до форм осягнення світобудови крізь призму музичних якос-
тей віддавна спостерігається у давній китайській філософії. За китайськими віруван-
нями Дао-деміург породжує гармонічні коливання, які виходять з центру світу і 
заставляють коливатися всі речі в такт вихідним частотам, немов коливання струн, 
що стало основою виникнення теорії космічного резонансу. Це також означало, що 
вже в самому тілі космосу закладені певні пропорції або числові співвідношення, 
аналогічні звуковисотним співвідношенням тонів у звукоряді, тож природа «косміч-
ної» музики порівнювалася із зразками гри на музичних інструментах.  
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Враховуючи подібність людського тіла космічному, давньокитайські філософи 
порівнювали реакцію людського організму на зміни космо-енергетичної ситуації 
аналогічно до реакції струни, налаштованої на певну висоту звуку згідно світового 
джерела космічних коливань – Дао. Відповідно й космічний ефір став музичним 
тілом, яке піддавалося числовому відображенню, а музика – втіленням порядку і 
гармонії. Відповідно надзвичайний вплив в Китаї мала ритуальна музика, що відобрази-
лося у твердженні Конфуція: «Церемонії – це порядок, а музика – гармонія» [20, c. 20]. 

Вважалося, що звук, посланий у всесвіт, продовжує подорожувати по ньому, і 
завдяки енергії звуку музика впорядковує космос і людину. У такий спосіб і сама 
людина ставала мірою музики, а, водночас, і резонатором вселенського Дао, що 
творило три пов’язані між собою системи: космосу, соціуму та індивіда, де музика 
була символом мудрості, краси та гармонізуючим началом [1, c. 50]. Певну паралель 
вбачаємо у сенсаційній для фізики ХХ століття теорії суперструн, яка претендувала 
на об’єднання Ейнштейнівської теорії гравітації з квантовою теорією [10]. Ця 
метафора виникла завдяки тій особливій ролі, яку природа відвела струні – бути 
основним структурним елементом інших форм і найкомпактнішим засобом для збе-
рігання великих обсягів інформації, здатної до самовідтворення. Певною мірою цю 
тезу можна прочитати крізь призму існування вселенського досвіду, проявленого у 
багатовимірному просторі. Натомість сучасні дослідники штучного інтелекту відзна-
чають емоції як ключ до свідомості і головний важіль у прийнятті ціннісних рішень. 

Відтак, повернувшись до вихідної тези щодо актуальності і вагомості для сучас-
ного суспільства якостей емоційного інтелекту, підкреслимо його особливу функ-
цію – гармонізацію психічних явищ та інтелектуальних процесів.  

Гармонія є одним із найважливіших принципів існування життя. Вона по-різно-
му трактувалася з давніх часів, зокрема, як принцип Інь-Ян в Давньому Китаї, єд-
ність у багатоманітності в Аристотеля, як джерело прояву, причина і посередник 
поміж Богом і людиною в суфізмі тощо [11, c. 121]. Гармонія лежить в основі «тео-
дицеї» Готфріда Лейбніца, який, поєднавши грецькі поняття «Theos/Бог» і «dike/ 
справедливість», утвердив досконалість сотвореного світу. Вчений ввів поняття 
«harmonia praestabilita» або встановлена гармонія, згідно з якою всі тіла у Всесвіті 
перебувають у гармонійній взаємодії. Це принцип «заздалегідь визначеної гармо-
нії», мудрість якої полягає також у свободі вибору недосконалої людини, здатної 
змінювати себе і світ [3, c. 254]. Відтак розуміння й узгодження емоційного та інте-
лектуального формує в людині цілісне сприйняття себе, світу та реакцію на нього. 

У цій співпраці розумовий інтелект зростає так само як емоційний, стираючи 
напруження поміж раціональним мисленням і почуттями. Так, згідно з С. Рубін-
штейном, емоційність і афективність є специфічними пізнавальними процесами, тому 
не можуть протиставлятись інтелектуальним пізнавальним процесам як зовнішні 
протилежності, що виключають одна одну. Відповідно, слід говорити не просто про 
єдність емоцій і інтелекту у житті людини, а про єдність емоційного та інтелекту-
ального всередині самих емоцій, так само як і всередині самого інтелекту [19, c. 562]. 
В цьому контексті Музика і Філософія є чудовими засобами корегування та роз-
витку цих показників, оскільки найвиразніше уособлюються з самою природою 
людини.  
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Вміння насолоджуватися і розуміти гармонію звуків віддавна вважалося неод-
мінною умовою духовного становлення людини. Тому музика сприймалася як ваго-
мий індикатор і чинник саморозвитку індивіда, що особливої ваги набуло в Європі 
в добу романтизму. В ті часи здійснювалася особливо плідна співпраця поетів і 
музикантів, базована на серйозному філософському фундаменті. І саме в річищі 
романтичної культури визріло усвідомлення глибинної спорідненості філософії і 
музичного мистецтва. Музика, як і філософія, орієнтувала на розуміння найбільш 
важливих питань існування, що виражаються зіставленням традиційних для люд-
ства аспектів: буття-небуття, життя-смерті, добра-зла. При цьому музичне мистецтво 
порівнювалося з філософією на рівні історичного процесу [9, c. 84]. Все це й зумо-
вило плекання романтиками тих форм міждисциплінарності, що уможливлювали 
дедалі глибше проникнення і розгадування таємниць людини [8, c. 50]. 

Вагомість впливу емоцій на людські вчинки відзначав у своїй книзі «Ранкова 
зоря» Фрідріх Ніцше (1844–1900). Філософ писав: «Настрій як аргумент. – Що є 
причиною радісної рішучості діяти? – Це запитання дуже непокоїло людей […] 
Отже, вирішували вчинити не найрозумніше, а втілити той намір, образ якого спов-
нював душу сміливістю і надією» [17, c. 90]. Фрідріх Ніцше разом з Артуром Шопен-
гауером і Ріхардом Ваґнером були тими найвідомішими представниками європей-
ського ірраціоналізму ХІХ століття, що визнавали музику дієвим засобом пізнання 
дійсності. Вони виокремили музичне мистецтво з «сім’ї» інших видів мистецтв, 
зокрема, трактували симфонізм як вищий ступінь музичного мислення, що став 
одним із найбільш значних раціональних проявів у художній культурі [13, c. 6]. 

Згідно з переконанням сучасного філософа Сьюзен Ланґер (1895–1985), музика 
є «моделлю емоційного проявлення людини», або ж «звуковою аналогією нашого 
емоційного життя» [12, c. 36]. В цьому й проявлялася найбільша сила впливу музики 
на людину, яка відгукувалася «на звук, силу, модуляцію, темп, тобто на пристрасть 
за цією музикою і особистість за цією пристрастю» – так стверджував Фрідріх 
Ніцше [16, c. 22]. Натомість філософія зосереджувалася на визначенні дієвих кон-
цепцій і законів, за допомогою яких можна збагнути сутність речей і трактувати 
науку. Зокрема, визначний фізик-теоретик ХХ століття фізик Девід Бом (1917–1992), 
який вніс неортодоксальні ідеї у квантову теорію, нейропсихологію та філософію 
розуму, звернувся до філософії, щоб пояснити рух електронів під мікроскопом [6, 
c. 9]. Він вважав, що «матерія, це маленьке «квантоване» хвилеподібне хвилювання 
на поверхні неймовірної кількості фонової енергії, розміщеної у тому, що ми нази-
ваємо порожнистим космічним простором» [6, c. 96].  

Відтак, Музика і Філософія у своєму взаємозв’язку постають певними джере-
лами особливих енергій, що інспірують нові способи мислення і дій. Вібруючи на 
цих енергіях, людська свідомість виходить за межі раціонального й отримує здат-
ність відчувати єдність з Універсумом. Чи не про це йшлося у християнському віро-
вченні, де найвищий і найдосконаліший стан людини вбачався в її «обожненні»? 

Відтак поняття емоційного інтелекту, сформульоване наприкінці ХХ століття 
підсумовує й уособлює тисячолітні пошуки людиною шляхів до самої себе. Це 
зумовлює переосмислення освітніх програм і поглиблення в них насамперед гумані-
тарної складової. 



18 УКРАЇНСЬКА МУЗИКА 2020/3 (37) 
 

Natalia Syrotynska. Music and philosophy: emotional intelligence. 
The article examines the connection between music and philosophy in the context of the historical 
experience of humanity. Their connection with the emotional and intellectual state of the human 
is considered. On this basis, a person’s ability to self-knowledge, empathy, teamwork and social 
adaptability or even to the knowledge of being is formed. At the heart of all this is a group of 
mental abilities that participate in the awareness and understanding of their own emotions and 
the emotions of others, which collectively affects behavior and the social environment. This 
defined the term "emotional intelligence" in the 21st century. We are convinced that a special 
role in this process was played by the continued experience of the development of philosophy 
and musical art. 
Key words: emotions, intelligence, mental abilities, philosophy, musical art. 
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