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ФЕНОМЕН К1ТЧУ В МУЗИЧН1Й ТВОРЧОСТ11990-Х POKIB:
ПРОБЛЕМА АНАЛ13У
У музичнш творчост'г90-хpoKie XX ст. ктч розглядаеться як засгб 1деал1зацП национальных традицш, що творить специф'тний резонанс з eidoMUMu дотепер методами опрацювання
нацюнальних культурных джерел. Уткальшсть культурного резонансу ктч здобувае на тл1
неофольклорызму 20-х та 70-х pp., пор1вняльна характеристика з якыми виявляе ociöni настановм npiopumemu та методы опрацювання фольклорно! лексемы.
Ключов1 слова: iдеал1зац1я нацюнальних культурних традицш, постмодерна ситуащя, методы опрацювання фольклорно!лексемы.
In musical creation works of 90h years XX сепШгу Kitch is examined as a mean of idealization of
national traditions, which creates a specific resonance with known processing methods to date the national
сыНыга1 sources. Kitch obtains the uniqueness of cultural resonance on a background neofolk-lorizm 20th
and 70th, comparative description with which finds out the separate adjustings priorities and methods of
working offolk-lore lexeme.
Keywords: idealization of national cultural traditions, post-modern situation, methods of working of
folk-lore lexeme
«Культурт феномены — це "маски " духу в подвшному значенш:
вони е котямы нашего духу i "посмертными маскамы "
духу космЫного, прыродного;
... це mi обличчя, в яких постаемо ми перед собою
i вякихможе та хоче з'явытись нам сутне».

BiKTop Петрушенко1

Судження в enirpa<i)i належить до царини фшософськоТ ейдетики, що е найефектившшим засобом штелектуальноГ д1яльносп в арсенал! фшософськоТ методологи: «Феномен — це едина реальшсть, але зрозумыо, що це — реальшсть свщомосп. Оскшьки це так,
noTpiÖHO дШти до тих чистих акт1в, якими феномен створюеться у свщомост1, тобто дшти
до чисто! свщомость Лише в такому випадку ми отримаемо чистий предметний смисл i
лише за такоТ умови ми будемо спроможш отримувати надШш окреслення у шзнанш
будь-яко! сфери реальность 2 . Саме тому найважлившу роль у цьому npoueci ввдграе дослщження сенсоутворюючих та символ!чних а с п е к т «знания». Це й елемент культури,
завдяки якому навколо людини утворюеться поле видимосп будь-чого сутнього 3 . При
цьому власне «знания» (ешстема) е единим полем рефлексивного бачення, а культурт '
артефакти — буттевими формами, як1 до певно\" Mipn було т д д а н о «ограненню» та обмеженню в зазначеному поль Тому виокремлення феномену ютчу — не лише питания його
«технологи». Вир1шальне значения мае розум1ння та смислове (на cnociö) його означения як певного досвщу культури. А отже, важливим е також застосування ешстемолопчно
адекватного пщходу щодо певного «предмету» узагальнення.
Мета запропонованого викладу — представити феномен ютчу як 3aci6 щеал1зацп нацюнальних традиц1й, що, як певний метод опрацювання фольклорних джерел, склався в професшшй музичнш творчост190-х роках XX ст. OciÖHicTb цього методу визначилася на тл1 постмодерного характеру культури з и морально-етичними акцентами.
Специф1ка юнування к1тчу наприк1нц1 XX ст. полягае в його пов'язаност1 з процесом спадкоемност1 в npocTopi «стил1стично1 гри» (визначення I. Юдюна). При цьому
у KiT4i поглиблено виб1рков1 тенденци щодо «наслщюв» модерн1зму з таким його eniцентром як «авангардизм», витворюючи властиву «гедошстичну» (а не «аскетичну»)
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особливють свгговщчуття. Мусимо, вщтак, вести мову про умисну вмотивованють
постмодерного ютчу — як певного «св!товщчуттевого звороту», де значно менше пщстав для модершстично! аскези штелектуал1зму. Зрештою, постмодерна « к г т з а ш я »
вже не пов'язуеться з гротескшстю (умовою радикального авангардистського ютчу).
KpiM того, к1тч 36epirae «типово украшську» маргшал1зашю, замкнену на регюнал1зм фольклору, й у такому «нашональному» вираженш виявляе свою причетшсть до
культурно! спадщини.
Важливо усвщомлювати, що йдеться вже не про «фольклоризм у контекст1 неостилютики» (власне процес фольклоризацн), що як тенденщя визначав (за висловлюванням I. Юдюна) специфжу укра'шських «фольклорних хвиль» та народницьких
напрям1в творчост1 (М. Ревуцький, наприклад) i зумовлював фактичне дифузне розчинення меж стшпстичних компоненте. Мова йде про шновашйний крок, що долае
«очуження» та експресивно-ппербол!зоване дистанщювання «новггнього» фольклору
з архапсою автентичного (як у Б. Лятошинського, €. Станковича, Л. Дичко, М. Скорика). Адже «архаТзащя поставала як зворотний 6iK модерн i3auii» (вислiв I. Юдюна),
а саме: «Архажа перетворюеться з н о а я 1сторично конкретизовано! семантики у 3aci6
та символ ушверсал1зацп художньо! мови вщповщно до авангардистського спрямування» 4 . Сутнють iHHOBaui'i, внесено! в постмодерну нацюнальну музичну творчють
саме ютчем, закладено, знову ж таки, у характер! сшввшношення «консервашйних» та
модершзацШних npoueciß культуротворення. Це тип «друго! рефлекси» (В. Петрушенко), яка продовжуе, пщсумовуе безпосередньо ретроспективну художню р е ф л е к с т :
«...фольклор постае могутшм консерващйним чинником, що сприяе стацюнарност1
культуротворення... Звернення до його архажи в контекст авангардистськоТ художньо!
практики стало випробуваним знаряддям витворення дистанцп до сьогодення, знаком
вщдалення вщ нього у давнину», — стверджуе I. Юдюн 5 .
Звершмо також увагу й на таке судження: «Регюналютичш характеристики не завжди несуть вщ'емне смислове забарвлення, виявляючи не стшьки обмежешсть досвь
ду, сюльки специф1чну позицш, свщомо обрану под1бно до того, як навернення до стилютики "ретро" авангарду було не його самозапереченням, а результатом внутршньо!,
{манентно притаманноУ йому логики розвитку» 6 .
А отже, сутнють питания про феномен ютчу в музичшй творчостс90-х рою в XX ст.
зведено, знову ж таки, до визнання багатоплановост1 у част! фольклору в процесах культуротворення. Проте ситуащя як минулого, так i сьогодення (!), «духовна ситуащя часу»
(К. Ясперс) сприяла ностальпчним ретростилгзащям. Постмодерн пропагуе щеал1защю «консервативно-!» (фольклорно!) минувшини i цим дае нагоду для його атрибуцн
в категорн ютчу. Чи це свщчить про те, що у такому значенш ютч виявляе здатшсть
до продуктивного стилетв1рного профшювання? Вщповщь на таке запитання спробуемо вщнайти, вдаючись до анал1зу 3MiHHOCTi самого методу опрацювання фольклорних
джерел, що його репрезентуе нацюнальна музична творчють доби постмодерну.
Симптоматично, зокрема, що наприюнш XX ст. фактично вщроджуеться й нав1ть гшербол1зовано акцентуеться настанова Миколи Лисенка, класика укра'шсько!
нацюнально! композиторсько! школи, щодо важливост1 фольклорних (як народних)
культурних джерел, обачного пристосування до них 3aco6iß академ1чно! спещал1заliii" музичного вислову та пильного дотримання автентичного виразу фольклорного
зразка. У 90-х роках ця настанова подекуди виражаеться як буквальне цитування
фольклорно! лексеми в i! початковому виглядц вщтак диктуе параметри художнього задуму 7 . У цьому випадку доречно назвати, наприклад, такий творчий проект, як
камерна кантата № 5 «П'ять весшьних ладкань з Покуття» (орипнали взято 3i зб1рки
Оскара Кольберга) для народного голосу й камерного ансамблю Олександра Козаренка (1992)8: «чистЬ (не контам1новаш академ1чними нормами) фольклорш насшви
в фольклорному сшвочому вигляд1 (народна манера с т в у «високим» та «низьким»
ж1ночим голосом) складають автентичну модель «ладкань» — найважлив1шого за
смислом фрагменту весшьно! драми (моральш настанови наречешй з уст жшок стар-

227

http://www.etnolog.org.ua

т о г о BiKy), що становить семантичну аналопю до камерно! кантати (семантема ocniвування, возвеличування щеалу) 9 .
Проте, аби пояснити сам момент зрушення в практицд опрацювання фольклорних
джерел, доведеться дещо детальшше роз1брати специфжу метай в «фольклоризацп» музично'1 TB0p40CTi. I в 1920-х (М. Колесса, Н. Нижанювський, В. Косенко), i в 1970-х роках
(Л. Дичко, М. Скорик) це був 3aci6 модершзацп нащонального музичного стилю, заснований на конструктивному сполученш HOBiTHix cnocoöiB компонування та фольклорних
«знаюв» — методом етнонацюнальноУ щентифжаци академ1чного досвщу. Вщтак на тл1
становления класично! (лисенювсько'О нацюнальжн композиторсько! фази, що пропагувала «адекватний» та «резонуючий» тип стввщношення в систем] «композитор —
фольклор», було осягнено р1вень «альтернативних» стввщношень з умисним видшенням «архаТчного» та «нов1тнього»: у цьому — алгоритм «ново! фольклорноТ хвилЬ, ракурс
етнонацюнально! самощентифжацн в npocTopi «в1чностЬ. Шд час тако'1 «фольклоризацп» доречними, зокрема, були апелювання до народно! манери сшву взагалi (наприклад,
у фольк-onepi « Ц в т н н я папорот1» Свгена Станковича (вик. хор iM. Г. Верьовки)), або
присвячена Him Матвиенко (та неперевершено виконувана саме шею сшвачкою) камерна кантата № 3 Олега Киви (на Bipnii Павла Тичини). Перелж доповнюють кантата-дума
BiKTOpa KaMiHCbKoro (вик. Василь Жданкш), «Псалми» та «Молитва» 1рини Кирил1но!
(вик. Н. MaTBieHKo). Проте у кожному наведеному приклад1 переважно йшлося про «стил1защю» фольклоржн фонеми. Ii ж реальна присутшсть (саме як фонеми) «знаково» засв1дчувала саму «фольклоризац1ю»|0. Що шшого мютить в co6i те, що у творчост1 самого
Олександра Козаренка означуеться його ж тезою: «Геть вщ абсурду!»". Маючи чималий
досвщ оперування нов1тн1ми стилютиками та набутий 1мщж щодо вельми неординарного за способом творчого мислення (згадаймо хоча б його епатажну камерну кантату на
слова Михайля Семенка «П'еро мертвопетлюе»), О. Козаренко i3 замилуванням та поважним шететом висувае ц ш с н и й артефакт — весшьш ладкання в ix первюно живому
вигляд1 та лише «акустично» (засобом сонорно вишукажм 1нструментально-ансамблево-1
тканини) долучае до i'x смислово'1 значущост1 «обертони» Bi4HOCTi.
«Геть в1д абсурду з його дорогою в н1куди! Назад до здорового глузду, ново! Краси та
Гармони — тшьки в них над1Я на Спас1ння!» — проголошуе автор «Ладкань», моделюючи в них «статику в динамщЬ. При цьому сама жанрова форма ладкань розглядаеться
як одна з гешально оргашзованих «консервашйних» форм народного св1Торозум1ння.
У тому можна вбачати певну аналопю з ознаками м1фотворчост1, репрезентовану, наприклад, фортетанними (шструментальними!) обробками колядок i щедр1вок В. БарBiHCbKoro, коли фольклорний жанр постае семантичною алегор1ею в координатах загальнолюдського культурного досв1ду12. Под1бш pe4i обговорюються, мовою культурологи,
як «успадковуван1 прикметн! ситуативн1 ознаки д1алогу традиц1й»13. У В. Барвшського
(перша третина XX ст.) це свщоме розмикання кордон! в етн1чно'1 форми щентичносл (ix
дотримання вбачаемо у творчому метод1 Ф. Колесси, М. Лисенка), змша «псих1чно\' самооргашзацн нацюнально1 культури» (Я. Ярема) з штровертжм на екстравертну та су- '
провщна щодо цього модершзащя творчост1, яка була вкрай необхщною для фахового
покр1плення нац1онально-1 композиторсько!' творчост114. Що 1ншого криеться в понягп
«д1алогу» в ситуацп постмодерну? За переконанням Н. Коршенко, це «ре1нтерпретац1я»
св1ту художнього, його «неореставращя» та герменевтична рецепц1я, коли безпосередньо
«розум1ння» та смислове оперування «текстом» (культурним феноменом) покршлюеться
актом витлумачування вторично складено"1 «форми» цього тексту (як «знаку») й опановуеться сучасною свщомктю як «символ» (сенс). А отже, «предметом» розгляду мае бути
«духовне осереддя» цього «тексту». Художня культура — це генетично потужна форма,
що сьогодш покликана здшснювати Miciro вщновлення ц1лост1 через свою ж peiHTepnpeтацш 15 . Сама ж «згадка» про фольклорний артефакт — це як ув1мкнення мехашзму генетично! пам'ят!, що покликана «надавати Ш б}льше збалансовано! енергй' в картинах свпу
i гуман1тарно-гуман1стичних ор1ентащях»16. Повнота «друга рефлексп» (В. Петрушенко), яку репрезентуе концепт «Ладкань» О. Козаренка, полягае в ефект! в1Днаходження
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духовно-генетично! шлюноеп та е одночасно фактором структурування: жанрова форма
ладкань, уведена (цитована) у и перв1сному вираженш,1деал1зуе глибинш й Bi4Hi змютиacouiauii нашонально! культури. При цьому саме введения автентичного фольклорного
зразка до лона академ1чно'У творчосп знаменуе його пощнування як «катал!затора моральних ycToi'B» (виcлiв С. Грици).
Yci наведет зрушення в практищ опрацювання фольклорних джерел та виокремлеHi аспекти в методах рештерпретаци надають пщстави для i'x зютавлення з юнуванням
к1тчу — як засобу виокремлення самощнноси звичайного людського буття, традищйHocTi побуту, особистого життя та iH. «Поб1чний», так би мовити, статус кггчу щодо суперечностей пом1ж «старими й новими часами» зумовлено його здатнютю «консервувати» neBHi традицн. Тому «Ладкання» О. Козаренка — це акт усвщомленого «включения
у к]тч», але не саме ... «ютчування» (тобто «пародгювання»). До того ж усвщомленим е
включения механ1зм1в не «особово!», i не «нацюнально!», а саме етшчно! (!) форми 1дентичност1 (принципово замкнено!, коли «свое» принципово вщмежовуеться вщ чужого
(етнограф1чна парадигма свггогляду, що межуе з шстинктом самозбереження)), коли
актуал1зуються духовш вим1ри св1тобуття етносу та архетипальний сенс феномена етшчно! дуди як «дупл в co6i». Адже етшчна форма щентичностс (супроти «нацюнально!»
форми) вщр1зняеться культурно-генетичною програмою матер1ально! та духовно! д ь
яльносп етшчно! спшьноти, що встановлюе духовш меж1 етшчно! автономп та кордони самодостатност1 культури етшчного типу 17 . При цьому к1тч е найбшьш адекватною
формою етшчно! самощентифжацн (з його оргашчною здатнютю до етноспецифжацн
та етнодиференщацн 18 ). Також рефлексивно позначена самощентифжащя, як рефлекcifl до власно! самоц1нност1 (грунтуеться на зютавленш «Я» з якюною сутнютю одше! з
культурних систем, i це зютавлення виходить за меж1 ощнок i вподобань), piBHeeo забезпечуеться символьно-смисловою вщповщнютю (у веальних ладканнях це образи
«калини, що мае ломитися», «коровай, що мае сюти до печЬ> тощо; caMi ж ладкання —
артефакт арха!чно! культури, фрагмент icTopii роду).
I к1тч, i постмодерн - явища одного часового перюду, коли виявляеться конфлжтшсть культурних норм, стереотип1в та «картин св!ту». Похщна вщ цього реструктуризащя «в зон1 потреб та iHTepeciB» (Н. Коршенко) зумовила проблему конвенцюнального ставлення до «масового» та «елп-ного»: «Масова культура працюе 3i стереотипами, шерцшними формами, спрощеними, адаптованими вартостями, вона створюе ix i
шдтримуе. Ел1тарна культура працюе з факторами, «що вщхиляються», з екстраординарними ситуащями, евристичними, пошуковими моделями ...»'9. Водночас камерна
кантата «П'ять весшьних ладкань з Покуття» О. Козаренка — це живий компромю м1ж
академ1чною (класичною) жанрово-композицшною формою та фольклорного (акласичною) лексемою звичаево! норми весшьного обряду. 3 чого отримуемо щеальну верciro духовного зцiлeння (через щентифжашю з найстшюшими матрицями, вщомими
з историчного досвщу).
Таким чином, як реалiя культури та як 3aci6 щеал1зацп нащональних культурних
традишй феномен постмодерного кггчу — це його «маска» в подвшному розумшнк вона
е когпею оц1нного морально-етичного характеру нашого часу (цшнюш стереотипи —
запорука жорсткост1 форми етшчно! щентичностО та наближеним виразом духу незбагненно! Bi4HOCTi. Це той «обличчя вираз незагальний», за яким ми шзнаемо себе та
намагаемося збагнути «вище» як ютинне.
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