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Якщо ми намагались охарактеризувати ідеї чи нормативні засади у творчості 
Баха, то можемо тепер іти далі і пробувати інтерпретувати ці ідеї (засади). Муси-
мо розвинути думки і настанови, котрі в цих ідеях — схематично, ескізно й узагаль-
нено сформульовані — містяться. На що наштовхують, що нам підказують вищео-
писані ідеї чи регулятивні за сади?

А вказують вони нам на певну спорідненість, співпадіння, паралелізми, аналогії 
зі світоглядними течіями, з великими філософськими і релігійними ідеями. Таким 
чином ідея поліфонії, як нам здається, вказує на гармонійну концепцію світу (уні-
версум), який слід розуміти як погодженість різних елементів; ідея засадничої фор-
ми відсилає нас до поняття сутності, єдності, однорідності світу, до монізму; ідея 
систематизованої тональності вказує нам на логічну (логічно витлумачену) систему 
засад, правил існування; ідея експресивної хроматики навіює нам той динамічний 
і драматичний образ світу, що сприйнятий творцями епохи бароко, і, врешті, ідея 
дидактики говорить нам про зв’язки з великими ідеями виховання, впливу, перетво-
рення, вдосконалення... Так, зрештою, відкриття «регулятивних» ідей, відповідно до 
яких ця музика зформована, — ідей, що, здавалось би, торкаються виключно зву-
кових конструкцій, — відкривають нам зв’язки між самою музикою і цілим світом 
культури, світом найістотніших вартостей людини.

Музика Баха виявляється особливо міцно і глибоко вплетеною в цілість духовно-
го життя. Вона є однією з найістотніших часток цього життя, а водночас може бути 
визначена як особливе дзеркало, що вбирає і відбиває в собі цілісність динамічно 
й активістично представленої духовної істоти людини. Людина ж думає, пізнає, по-
стійно забігає наперед себе, вірить, кохає і творить...

Подаючи суть якнайстисліше: тільки три терміни визначають істоту і водночас 
повноту людства — мисль, віра, почуття. Ці терміни водночас вказують на джере-
ла активності людини, окреслюють її устремління.

Людина є тільки тим, хто тлумачить світ, улогічнює його і пояснює, об’єктивізує. 
А водночас людина відчуває світ інший, вищий, ідеальний, Абсолют; вірить у те 
«понад» і «вічно» або сумнівається, випробовує чи заперечує, ніколи однак — якщо 
є справді людиною — не залишається стосовно того «чогось», що її від природи без-
конечно переростає, байдужою. І, нарешті, людина є кимось, хто судить, оцінює, хто 
схиляється до чогось, і в той же час кимось, хто кохає...

Музика Баха може бути розглянута в стосунку до цих трьох фундаменталь-
них понять. Розглянемо ж по черзі: а) те, що в мистецтві Баха об’єктивне, логіч-
не, конструктивне, мислительне; б) те, що трансцедентальне й абсолютне; в) те, що 
суб’єктивне, впливове.


