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Яркость имиджа, театрализованное шоу, привлекающие зрителей. Общественное
мнение (или групповое настроение) отличается высокой степенью заразительности и
способностью мгновенно проникать в сферу другой социальной группы. Стандарты
внешнего облика, поведения, эмоционального реагирования «копируются» и в
дальнейшем — культивируются, что зачастую закладывает основы формирования
художественных вкусов низкого уровня.
Функции массовой музыкальной культуры. В процессе восприятия поп-музыки в
первую очередь реализуются такие функции, как коммуникативная, связанная с общительностью, соучастием, сопереживанием по поводу музыки; пронологическая,
предполагающая закрепление определённого поведенческого стереотипа; релаксативная, отражающая характер психической и физиологической разрядки; рекреативногедонистическая, то есть получение удовольствия от слушания музыки; эскапистская,
сущность которой заключается в уходе от действительности в мир иллюзий. С этими
функциями связаны унификация художественных интересов и торможение развития
креативности личности в юношеском возрасте.
Всё вышеизложенное представляет достаточно серьёзную педагогическую проблему: ведь формирование музыкального опыта и эстетического сознания большинства
школьников происходит под мощным воздействием «массовой культуры». Именно по
этой причине музыка, которая транслируется с помощью СМК, наполняя их жизнь,
воспринимается как понятная, правдивая и доступная. Взрослея, ребята начинают интересоваться только теми произведениями, которые не противоречат их представлениям о музыкальном искусстве. Образцы китча начинают заменять им художественную
коммуникации с высоким искусством.
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РИСИ К1ТЧУ В УКРА1НСЬК1Й ШЗНЬСШРИЧШЙ ТРАДИЦ11
У cmammi розглядаються украшсьт традицтш .tipu4Hi nicHi тзнього шару (dpyeoi половини XIX ст.), позначеш новыми музично-поетичними якостями. Простежуються риси eidмтностей соцю-культурного та музично-поетичного плану цих тсень 3i старовинними протяжными пкнямы, з якими тзньолгрычт nicni генетично пов'язат. Також досл!джуються
причыни ix появы, анал1зуються музычно-поетичш ознаки. Простежуеться зв'язок цих тсень
з масовою культурою. Уперше подаеться жанрова класифшащя цих тсень.
Ключовг слова: ктч, украшська традыщя, тзня л1рика.
His article is devoted to Ukrainian lyrical songs of the late period (beginning from the 2nd part of
the 19th century) marked by the new musical and poetical principles. Socio-cultural and music-poetical
features which distinguish these songsfrom the more ancient and genetically-predecessing long-drawn-out
songs are retraced. The reasons of such specifical lyrical songs'appearance are reviewed in our research.
Also we give an analysis of musical and poetical factors of these new songs and retrace their connection
with mass culture. For the first time in Ukrainian ethnomusicology a genre classification of the late lyrical
traditional songs is presented in our research.
Keywords: kitch, Ukrainian tradition, late lyric.
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Проблема м1жетшчних процеав та, зокрема, роайських вплив!в на укра'шський niсенний фольклор не широко розкрита. Адже в украшськш етномузикологп склалося
апологетичне уявлення про украшське селянство. Згщно з ним, украшський традиш'йний фольклор — це такий, що побутуе в сшьському середовищк де селянин працюе на свош земл1, живе патр1архальним життям сошально замкненоТ громади. Тому й
nicHi його — лише питом1 й архаТчш, а також raKi, що пов'язаш з д а в т м и юторичними
под1ями, обрядами, мають високохудожнШ 3MicT та форму. A Ti, що не вписуються в ш
уявлення, вважаються такими, шо потрапили до oöiry випадково та е чужими для народного св1тогляду виконавщв. Тому останш новотвори нещадно критикувалися, оминалися увагою етномузиколопв як у теоретичному, так i у практичному розумшнях.
У шй CTaTTi ми розглядаемо nicHi, що побутують на теренах Центрально! Украши
серед сьтьського населения. Основою матер1ал1в стали переважно експедицшш записи
автора. Не ставлячи co6i за мету дати aнaлiз niceHHoro фольклорного кггчу як культуролопчного явища, ми аналвуемо сучасну л1ричну традишю в аспект! вщнайдення в
Hiii нових, «нетрадицжних» якостей, що за музичними, поетичними та психолопчними характеристиками багато в чому вщповщають описаним культурологами явищам
музичного та культурного ютчу.
Дослщники укра'гнськоТ та росшськоУ л1ричноТ традици вщзначають, що nicHi нового гатунку стають особливо помггнимн в перюд т е л я 60-х рокгв XIX ст. Це пов'язано з
низкою юторичних, економ1чних та сощальних причин.
Ось що пише про них росшський дослщник М. JlonaTiH у 1889 рощ (у 36ipui «Русские
народные лирические песни», укладенш разом з В. Прокуншим, який був автором форTeniaHHoro супроводу пюень) [4, с. 51]: «Такие песни не составляют даже искажения настоящих русских народных песен; это совсем новый элемент, вооружившийся на разрушение их. В большинстве на новомодных песнях лежит печать арфисток, шарманок,
городских трактиров, именно всего того, что не имеет ничего общего с нравами и бытом
русского народа, коего жизнь совершается в деревне. В тексте этих песен нет уже и следа
истинно народных, сильных, поразительных своими яркими красками картин в соединении с краткостью и простотой выражений и оборотов речи, напротив: бессмыслие,
уродство, безобразие формы — главная их принадлежность. В напевах полное отсутствие
классической строгости, глубины, музыкальной красоты и того свежего, чарующего, совсем иного мира поэзии звуков, который поражает в истинно народной песне, и тем сильнее, чем песня стариннее. Тратить силы и терять время на сохранение этих новомодных
произведений, не только не стоящих внимания, но часто и просто оскорбляющих художественное и нравственное чувство — не следует собирателю, когда каждый год дорог в
интересах сохранения древних памятников истинно-народной поэзии».
Також М. Лопатш виявляе одну з головних ознак цих пюень. Вона полягае в i'x надз в и ч а й т й популярное^, зумовленш таким скороминущим чинником, як мода: «Правда, что эти новомодные песни, благодаря, вероятно, своим уродливым формам и ничтожности содержания, хотя бродят среди народа и, делаясь модными, хотя поются постоянно, однако долго не удерживаются в нём: нынешний год в моде одна песня, на
другой год другая» [там само, с. 51].
М. Лопатш також визнае, що «низкопробш» «новомодш» nicHi фольклоризуються та
укоршюються в традицшнш культур!: «Эти новомодные песни только потому можно
рассматривать в связи с народными произведениями вообще, что они скоро воспринимаются народом и, следовательно, как бы делаются народными» [4, с. 51]. Саме цей аспект е одним з головних та обумовлюе наукову зашкавлешеть цим шаром фольклору.
В Украпн це явище одним з перших помгтив М. Лисенко: «Як оперета понижа смак
до правдиво! музики, так у нашому людов1 нахил до солдатськог nicHi зшеував смак до
CBoei рщно!» [3, с. 56]. Цжаво, що М. Лисенко дав влучну назву «меланж-культура» цим
новотворам (зм1шана культура), яка не увшшла до наукового o6iry.
С. Людкевич, що також звернув увагу на Hi nicHi, зазначив, що творцями та н о а я м и
«мелодш культурного походження» стали церква, школа й виховаш ними шетитуцп
211

http://www.etnolog.org.ua

письменно1 та нагпвписьменноУ штел1генци. Сюди також належали сшьська шляхта,
мюький пролетар1ат, рекрутчина та MicTO. Саме м1сто, на думку С. Людкевича, завдяки
захожим музикантам «кольпортувало свою культурну музику, щоправда, найпршого
сорту».
У сво1й вступнш статт1 до «Галицько-руських народний мелодш» [5, с. XVII] вш
пише: «Ясна pi4, що Ti р1жнородн! етнограф1чн1, а особливо культурш впливи, я ю несуть з собою чимало см!ття та вщпадк!в, не дуже корисно, як усюди, вщбиваються на
питомш народнш творчост!, яка... через це тратить усю питомють та оригшальшсть».
Уже на матер1ал1 цього зб!рника BiH cnocTepir ознаки переймання «HOBiTHix» niceHb та
визнав, що напливов1 мелодй' «культурного походження» становлять значну мениисть
пор1Вняно з «консервативно-народними» i зосереджеш навколо великих MicT.
Чинниками появи л1ричних т с е н ь з рисами кггчу в укра'шському фольклор! стали,
насамперед, гсторико-сощальш змши. Законсервоване до останным третини XIX ст.
альське середовище стало вщкритим для зовшшшх вплив1в. 3 одного боку, це сталося
завдяки реформ! 1861 року, а з шшого, у зв'язку з демограф1чним вибухом в УкраТш.
що загострив земельну проблему. Тобто якщо н а п р и ю н щ XIX ст. TaKi nicHi становили
малу частку репертуару села, то у Haiui д ш посши в ньому значне Micue.
Серед шших причин появи нового фольклору варто згадати традишю друкувати авT o p c b K i B i p m i з посиланням на певний народний насшв чи, як його називали, «голос».
Вона юнувала в росШськш поезп ще i3 XVIII ст., наприклад, у Ломоносова, КантеMipa,
Сумарокова, а ш з н ш е в Державша, Крилова, Жуковского. Декабристи продовжили п
у сво1Й революц1йн1й пропаганд!, склавши нов1 революц1ЙН1 слова на селянсый Hacniви. У XX ст. цим прийомом скористалися бшьшовики шел я Жовтневого перевороту
1917 року.
Фольклорш експедицп останнлх poKiß заевщчили живучють п1зньол1ричних niceHb,
як1 зберегли свою популяртсть, передаючись в1д покол1ння до поколшня («Це ще моя
бабуся спiвала!»). Селяни сп1вають i'x натхненно, п1дкреслюючи актуальн1сть поетичного тексту («Жизненна песня!»).
Народ Hi виконавш люблять ш твори й за «легюсть» у enißi, адже давня л1рика, на
1хню думку, це «важю nicHi», як1 вимагають певних ф!зичних зусиль та високо'1 виконавськоУ майстерност1, не обов'язкових для озвучення п1зньол1ричного репертуару.
Ц1каво, що старил люди з патр1архальним св1тоглядом, якл народилися до 1940 року,
не посп!шають виконувати ni nieni, а то й узагал1 не знають таких. А от мешканц1 с1л
повоенних poKiB народження починають саме i3 зазначених вище niceHb й сшвають ix
i3 задоволенням.
HwHi на змшу запереченню та негативному ставленню д о народних niceHb з рисами
KiT4y приходить уевщомлення необх1дност1 ix осмислення та детального вивчення.

У наш час ця тема е актуальною, оскшьки вщкривае шлях до всеб1чного вивчення
фольклору як явища, що, не зважаючи на юнування стабшьних елемент1в, характери- _
зуеться постшним розвитком, динам1чн1стю та чутливою реакц1ею на юторичн1 та сощальш обставини.
Як було описано вище, результатом процесу руйнування патр1архального св1тогляду укра'1'нських селян та р1знор1дних контактов села з MICTOM стала поява в шеенному
фольклор! нових л!ричних TBOpiB. У цьому вщображаеться i певна «музична мода». Про
це у 1905 poui пише збирач украшських пюень, фольклорист В. Данилов: «Шсенний
матер!ал скоро починае пршдатися, i з'являеться прагнення до нового. У селах ... завжди вщбуваеться обм1н п1снями, i таким чином репертуар села постшно оновлюеться» [2, с. 215]. Серед защкавлених у таких шенях i ix виконавц1в BiH називае сшьську
молодь 1 . Що ж стосуеться селян, яю потрапили до мюта i залишилися там, то для них
одним з джерел нових niceHb стають лубочш niceHHi зб!рки (без нот): «MicTO, у силу
зрозумших умов, скор1ше втрачае свое нацюнальне духовне багатство. A Mix тим, потреба у рщнш nicHi, потреба у вислов! свого почуття, хоча би i старими словеси, icHye,
i ось тут на пщмогу з'являеться пшенник» [2, с. 215]. Якщо старовинна протяжна т е н я
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мала досить жорстку регюнальну закршлежеть музики за певним текстом, то у шсняхновотворах цей фактор необов'язковий. «Коли слова BiflOMi, молодь сама гпдбирае до
не! який-небудь, такий, що вщповщае po3Mipoei nicHi, вже в!домий, мотив, або створюе
щось свое, нове» [2, с. 216].
Доля етаровинноГ протяжно!' nicHi теж може складатися по-р1зному. Або т е н я живе
в музичному побут1 виконавщв з! збереженням yeix музично-поетичних особливостей,
або ж розсшвуеться молоддю на п р о с т ш и й i н о в ш и й «мотив». Часто це вщбувалося
пщ впливом набуваючих поширення танцювальних жанр1'в: «протяжна ш'еня не зникала зовс1м, а лише трохи перероблялася, т д л я г а ю ч и скороченням та пристосуванню
до нового танцювального, схематично правильного насшву» [7, с. 206]. (Прикладом новотвору на «частушечний мотив» може бути записана нами у 2006 рощ т е н я з ЧеркасьKo'i облает^ де за сюжетом дв1 сестри сваряться через кохання до одного хлопця, i одна
з них убивае шшу та потрапляе до тюрми. Поетичний текст мае росШськомовне походження, а н а с т в такий самий, як насшв поширено! в PociY частушки «Семьоновна».)
Отже, одшею з головних ознак т с е н ь з рисами ютчу е вщеутшеть мовного та музичного д1алект!в, «загальшеть» та «зрозумшють» текст!в, шо спричиняе i'x подальшу
MacoßicTb та популяршеть. Не останню роль у цьому в ш г р а е й соцюлопчний критерШ:
т е н я повинна вщповщати «настроев! тих, хто i"i сшвае, i'x потребам у дан!й життевш
еитуацп» [6, с. 239.].
Сюжети т з н ы ш р и ч н и х пюень залишаються присвяченими людським стосункам,
коханню. Змшюеться ix психолопчна забарвленють. Зак!нчення б!льшост! niceHb — траг1чне, зубивствами, самогубствами чи загибеллю. Ноти надривно1'туги або нудьги, яких
школи не було в старовинних т е н я х , вщчуття безвих!дност! ситуацп, знец!нення людського життя — ось неповний перелж психолог!чних характеристик цих новотвор!в.
Важливим фактором, що «допом1г» л1ричн!й nicHi перейти до нового стану, стала змша в!ршування i3 силаб1чного на силабо-тошчне. В!дбулося це завдяки впливу
л!тературно'1 поезй' та розповсюдження ii' твор1в у народному побут1. Через панськ!
маетки до селян потрапляють nicHi-ромаиси та друкована л1тература.
Пристосування та асимшящя в Украш1 niceHb шшомовного (переважно pociftcbKOго) походження зумовлюе появу в niceHHift лексиц! неолопзм1в соц1ально1 сфери (тракторист, г1мназист, дохтор, больниця), зменшувальних форм сл1в (псевдосентиментальHicTb) («малолетняя крошка»), нових парадоксальних ештеив («Володя ти, Володя, ти
розовий цветок»), смислових невшповщностей («А в дерев'ях шумела луна») та неправ и л ь н а , деформованих лексико-граматичних конструкщй.
J1 !ри чн i nicHi зм1нюються й у 6iK втрати eni4HOCTi onoei дання та набуття об'ективност1.
Якшо рашше тсент персонаж! поставали в текстах як без1менш («д!вчина», «козак»),
то в ni3Hix п!снях у них з'являються конкретн! власн! !мена («Коля», «Вера»).
Шсенна опов1дь часто ведеться вщ першо!' особи («Вот сейчас, друзья, розкажу я
вам»), що також пщкреслюе «звичайшеть» та «реальшеть» ситуацй', на вщм!ну В1Д колишньо1 об'ективно\' та в!дсторонено\'.
Ще одна важлива ознака тзньол!ричних niceHb — виникнення морал!затореького
зак!нчення тексту з уст головного героя, висловленого через пряму мову, часто з п р к и м
та цишчним BiflTiHKOM («Ой ви, мужчши, ви, мужч!ни, у вас неверние серца, / В и только люб!те словам!, душой i серцем — н!когда», «Ви не делайте, как я»).
Tpari4Hi поди починають описуватися конкретно та детально: «Коля вийняв нож»,
«Двенадцать пуль ей в грудь влетело», «Взяв верьовочку i повес!вся на простором свойом чердаке». Тод! як у стародавнш nicHi найетрашн!ш1 поди та вчинки зображалися
натяками, символьно та цнотливо.
На музичному p i B H i тзньоллричш nicHi характеризуються значним впливом мюьKoi niceHHoi культури. Серед жанрових виток!в вкажемо кант, романс, солдатську nicню, частушку. Нове пор1вняно 3i старовинними п1снями вщчуття часу провокуе появу
швидких т е м т в та, вщповщно, метр1в i ритмжи. У метриц! з'являеться тридольн!сть, у
р и т м Ы — синкопи та ч1ткий, простой до прим1тивност! ритм!чний малюнок.
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У виконанш зникае рубатшсть, складорозсшви, шдголоскова фактура, aroriKa, ваpiaHTHicTb у засшвах, тобто Bei прояви iидиßiдуального в майстерного народного виконавця. Зам1сть багатоголосся з елементами шдголосковоУ пол1фонн з'являеться одноголосна фактура сольно!' л1рично! nicHi. Пристосована до потреб колективного виконання, вона може ставати i дво-, i триголосною за рахунок додавання до основного голосу
терцп у верхньому та функшйного, «кантового» голосу в нижньому. Тут спрацьовуе
один з п р и н ц и т в музичного мислення виконавшв, що в такий cnociö намагаються
асимщювати та наблизити чуж1 для них зразки до сво'/х «старих» niceHb. У л адов ш сфеpi констатуемо мажоро-м1норшсть з перевагою MiHopy.
HoBiTHi nicHi могла сшвати будь-яка людина, яка здатна була запам'ятати мотив.
Лепасть у виконанш та сприйнятп робить щ nicHi спорщненими з таким явищем, як
«xiT» у масовш культур!. Псих1чна одном1рнють та щфантшпзм поетичних текспв,
сентиментальшсть та чуттевють викликають асошаци i3 сучасними зразками попкультури.
Розглянувши зразки шзньол1ричних украшських niceHb з рисами кггчу, зазначимо, що зм1ни, nopiBHHHo з традищйною протяжною шснею, вщбулися фактично на
Bcix р1внях:
- на piBHi поетичних ознак тексту (силабо-тошчне в1ршування);
- у поетичних текстах з'явився суржик, зумовлений пристосуванням росшського
тексту до украшомовного середовища. У випадках, коли текст-першооснова лишаеться незмшним (вщсутш спроби перекладу сл1в), украшська вимова формуе суржик на
piBHi фонетики та орфоепн;
- на piBHi виконання — простота, необов'язковють волод!ння «в1дкритим» голосним
звуком, вщсутнють мелодично! eapiaHTHOCTi в куплетах, вщсутшсть a r o r i K H ;
- у метрищ та pHTMiui — поява тридольносл, «танцювальноУ» ритм1ки, синкоп, вщсутшсть складорозств1в;
- у мелодищ — наявн1сть секвенц1й, повторив;
- у ладовш сфер1 — панування мажоро-MiHopy;

- на piBHi форми велику роль в ш г р а е повторн1сть — як мотивна, так i повтор рядKie;
- на p i B H i фактури — одноголосся чи «штучне» двоголосся;
- на piBHi мовного та музичного д1алекту — його вщсутнють.

1Дi риси, на наш погляд, св^дчать про великий вплив мюько! масовоТ культури та
змшу св!тосприйняття як виконавцями, так i слухачами. У селянському середовигщ
вщбуваеться поступове витюнення та пщмша niceHb староУ формацп на «HOBi».

1
Цю думку пщтверджують також росшсью етномузикологи: «...более ранний слой местной песенной
лирики культивировался ансамблями мастеров, а поздний — молодежными обиходными группами»
(Народное музыкальное творчество / отв. ред. О. А. Пашина. - С.Пб., 2005. - С. 280).
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