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Homocreatorта звук «на видиху» культуротворення 

Роль звуку в житті людини як кожної живої істоти є багатогранною і 

зусиллями сучасної науки навряд чи до кінця осмисленою. Важливо також 

зазначити, що й наявні знання, навіть відомі фактине завжди вберігають від 

невігластва, недбалого ставлення до себе ж з точки зору сили можливостей 

звуку, в тому числі й руйнівних.Тут достатньо сказати, що акустично нищівним 

(у характеристиках звукового тиску, звукової хвилі тощо) для свідомості може 

виявитись саунд-трек з «нешкідливого» компакт-диску. Проте, з безлічі питань, 

що виникають у зв’язку із фоносферою як фактором нашого буття, можливо 

виокремити сенсоорганізуюченачало по відношенню до світу культури. Це 

значення звуку в становленні комунікації, отже його роль в соціальних засадах 

– самої природи людини.Дуже хотілося б закінчити попереднє речення 

словами: «…людини, людей, людства», власне це і є метою звернення до 

даного аспекту культуротворення. Однак для того, щоб мати підстави, 

необхідними є смислові наголоси у постановці проблеми. 

Звук, як спосіб комунікації,на думку антропологів, культурологів 

належить до початку соціогенезу. Так, наприклад, М. Маклюен називає 

аудіотактильний тип комунікаціїісторично-першим механізмом спілкування. 

Автором надаються аргументи щодо первинної нерозчленованості – 

синкретичної єдності дотику та звуку. Це є важливим, оскільки більшість 

сучасних вчених і досі сперечаються, який же із цих способів взаємодії був 

першим. Однак унікальним є інше – сама анатомічна можливість формування 

звукового апарату людини з перспективою фонетично-морфологічного, отже 

лексичного потенціалу спілкування. Жодним чином не спрощуючи еволюційну 

складову цього питання навіть в аспекті фізіологічного виміру проблеми 

(гортань, артикуляція тощо), не кажучи вже про соціокультурний (хоча вони 

діалектично взаємообумовлені), все ж свого роду точку відліку необхідно 

зазначити. Це розташування так званої повітряної подушки стосовно дихальної 

системи людини, іншими словами – сама можливість звуковідтворення на 



видиху. Слід вказати, що наші найближчі біологічні «родичі» далекі від нас 

щодо цього (сподіваємось, що і не тільки до цього). Аби нам раптом спало на 

думку дресирувати мавп говорити (чого тільки не очікувати від сучасної 

креативності?), вони фізично не змогли б цього зробити. 

З точки зору аудіо-капіталу сьогоднішньої цивілізації: існування тисяч 

мов світу, поезії, музики, цифрових технологій, а головне тих комунікативних 

можливостей, які відкриваються для нас за умов засвоєння цих форм культури, 

починати розмову з того, що ставити питання про анатомічні особливості 

людини на перший погляд здається наївним, й аж ніяк не сприяючим 

соціальному контексту проблеми. До того ж несумісною є абсолютизація цієї 

теми на предмет того, що, нажаль, не кожна людина за станом здоров’я має 

саму можливість чути. Необхідно зазначити, що роль звуку в комунікації, 

зокрема в аспекті творчості, на нашу думку, не зводиться лише до 

спроможності чути. Тим більше, що дивлячись очима, людина здатна побачити 

лише розумом. Так само й слухати шуми – це ще не гарантує сприйняття сенсу. 

Але, оскільки ми торкнулись питань біологічної природи людини, важливо 

вказати, що ритм, звук існує в серці, диханні, органіці, а отже - свідомості 

кожного. Варто також зазначити, що людина, яка позбавлена слуху,за умов 

відповідного навчання здатна говорити, орієнтуючись виключно на 

артикуляцію, міміку тощо.  

Отже головним є те, що звуко-ритмічна органіка людини та соціальна 

спрямованість творчості, власна креативність пов'язані зіншим 

аспектомпитання: сама людина для себе і є основним музичним інструментом – 

джерелом культуротворчості, причиною й можливістю комунікації, в тому 

числі звукової.Біосоціальна природа людини кореспондує як з буквальним, так і 

метафоричним сенсом даного порівняння. Щодо першого – одразу на думку 

спадають приклади авангардного мистецтва, арт-практик, починаючи від саунд-

скульптур братів Баше, закінчуючи експериментами з використанням сучасних 

цифрових технологій. Відносно символічного розуміння людини як 

унікального музичного інструменту неможливо не згадати твір датського 

письменника Пітера Хьога «Тиша». Прийоми постмодерністської літератури не 



дають можливості сформулювати фабулу або прослідкувати чіткі сюжетні лінії. 

Однак ідеєю того, що кожна людина, яка зустрічалась на життєвому шляху 

головного героя, має свою мелодію, просякнута сповідь одинака. Його 

самотність «шукає» тишу, але не ту, яка є мовчанням, адже такого не існує. 

Сенс полягає у тому, що мелодія (поліфонія …шизофонія) звучить не лише в 

голосі. Кожна людина і є цією музикою. Іншими словами це Одіссея, адже 

сучасний мандрівник, «видихаючи» власну життєву кризу шукає самого себе.  

Важливість питання культури звуку, унікальності голосу людини, 

проблеми сенсу (Ж.Деррида «Голос та феномен») та інших комунікативних 

аспектів творчості тим гостріше звучить сьогодні, чим більше навіть не 

«видихом», а «вихлопом» сучасної цивілізації є її аудіосфера. Навряд чи 

потребує аргументів той факт, що такої кількості технічних «штучних» звуків, 

які наповнюють простір нашого буття, не знали попередні історичні епохи. 

Просякнуті звуковим сурогатом, ми відчайдушно намагаємось зберегти 

джерело дійсної творчості в людині – людях – людстві. Для цього такою 

необхідною важливою та незамінною є готовність почути мелодію кожного. 

 


