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Глобалізаційні та периферизаційні
процеси в культурі як чинник організації
художньої цілісності в сучасній музиці
До читача
Ця розвідка виникла як один із розділів нашої монографії «Про
блеми організації художньої цілісності в українській музиці другої по
ловини XX століття», завершеної 2003 року. Із незалежних від автора
причин до основного тексту виданої 2004 року книги даний розділ не
увійшов. Зважаючи на вагомість заторкуваних проблем та враховуючи
побажання й рекомендації рецензентів і наукового редактора книги, ми
продовжували працювати над текстом. Після додаткової апробації ма
теріалу на наукових конференціях та круглих столах, а також у перебігу
науково-творчих дискусій із членами Національної спілки композиторів
України було вирішено видати оновлений текст у формі невеликого
самостійного дослідження. Власне його й пропонуємо читачеві.
Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку тим нау
ковцям, поради яких та бесіди з якими істотно посприяли появі цього
дослідження. Передусім це доктор мистецтвознавства, професор
А. І. Муха, доктор мистецтвознавства, професор Б. В. Деменко, доктор
мистецтвознавства І. М. Юдкін, доктор історичних наук, професор
С. В. Віднянський, кандидат мистецтвознавства А. П. Калениченко,
співробітники відділу музикознавства Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України та відділу
всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України
НАН України.
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«І кожен з тих народів, культурних кіл створив для опису
свого локального досвіду сильну універсальну мову. Універсальну,
тому що сьогодні її використовуємо також і ми, мешканці пери
ферії, де промислова, суспільна революція, романтична контррево
люція чи цілковито сформований фемінізм з’явилися пізніше, слаб
ше, інакше —з неухильним спотворенням великої імітації»
(Michalski С. Kołtun і encyklopedia (Jaroslaw Marek
Rymkiewicz przeciwko nowoczesności) //Europa —tygodnik idei. —

№ 48 (87). 2005. —S. 11)
Нині ми вже звикли до ще епізодично використовуваного якісь
три десятиліття тому терміна «глобалізація» (англ.: globalization) й іноді
схильні вбачати впливи глобалізаційних процесів навіть там, де їх на
марне шукати. «А річ просто в тому, що розширилися межі і світу, й
життя: життя середньої людини вміщує в себе цілий світ»,—так пояс
нював цю тенденцію ще 1930 року X. Ортега-і-Гасет [42,65]. Й причи
ною такого стану справ є, мабуть, характерне для періоду інтенсивного
розвитку інформаційного (паралельно вживані терміни—техногенне
та постіндустріальне) суспільства справді повсюдне проникнення цих
процесів у всі сфери людського життя. Дивно, але сьогодні не існує
вичерпного й уніфікованого визначення поняття «глобалізація», хоч
відтоді, як його почали вживати теоретики Римського клубу (Е. Ласло,
Д. Медоуз, М. Месарович, А. Печчеї та ін.), минуло вже чотири деся
тиліття. Період—як на сьогоденні мірки—понадтривалий. Про те, що
дефініювати це поняття надзвичайно важко, зазначають і такі автори
тетні дослідники сучасних глобальних процесів як І. Маклін та А. Макмілан, подаючи натомість грунтовний опис та аналіз явища [Див.: 40,
127-130]. Ми також не братимемося за таку невдячну для музикознав
ства справу, як творення історико-філософського дискурсу, а прийме
мо за базове визначення, сформульоване О. В. Картуновим та О. О. Мар
туховською на шпальтах Політологічного словника, упорядкованого
В. П. Горбатенком. Під глобалізацією розуміють «загальноцивілізаційний процес, який справляє величезний вплив на політичну та [інші]
сфери людською буття.... Глобалізація трактується як «розширення
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світових соціальних зв’язків, які з’єднують віддалені регіони таким чи
ном, що місцеві події відбуваються під впливом подій, які відбуваються
за багато миль від них» (Е. Гідденс); «передбачає, що відбулось поси
лення взаємодії та взаємозв’язків всередині держав і суспільств та між
ними самими» (Д. Гелд); є... «Історичний процес посилення контактів
між різними частинами світу, який призводить до зростаючої одно
манітності в житті народів планети» (Р. Робертсон)» [Див.: 47,107-108].
На схожих позиціях стоять також Ульріх Бек [72], Ульф Ганерш [78; 79,
80], Зигмунд Бауман [71], Чарльз Е. Вінквіст та Віктор Е. Тейлор [22].
Тож спробуймо хоч у загальних рисах з’ясувати суть поняття, а також
деякі питання, дотичні до окресленого, оскільки вони займатимуть по
мітне місце у викладі надалі.
Відразу ж упровадимо деякі самообмеження: зважаючи на те,
що існують різні підходи до побудови концепцій глобалізації (політичні,
економічні, культурологічні), у даному дослідженні за базове матиметь
ся конструювання концепції глобалізації культурологічного типу. Тому
й з’ясування вихідних положень подамо саме з цього погляду. Із тих
самих причин уникатимемо використання терміна «ґлокалізація», що
є похідним від термінів «глобалізація» та «локалізація», використовува
ного з 1990 року Полом Кругманом і остаточно впровадженого до на
укового дискурсу 1995/96 років [див.: 81; 82]. Він вживається для окрес
лення процесу становлення регіональних центрів економічного роз
витку, інвестування, фінансів та соціальної інфраструктури в країнах
третього світу, основною причиною якого стали стимули та вплив глобалізаційних процесів. Окрім цього термін «глокалізація» передбачає в
основі явища наявність початкового тотально нівелюючого впливу гло
балізації та економічної і культурної політики країн-метрополій на не
дорозвинуті (чи цілком несформовані) економіко-соціальні організми
країн-колоній (чи напівколоній), який, в результаті отримання даними
країнами поштовху (impact) з боку новітніх фінансово-інвестиційних та
інформаційних процесів, спричинених глобалізацією, за сприятливих
умов трансформувався у процес формування нових локально-регіо
нальних центрів. Тому, на нашу думку, використання цього терміна
економічної природи щодо характеристики культурних трансформацій
у країнах європейського регіону є не зовсім доречним.
Першим із означених питань слід визнати існування певних умов,
без задоволення яких наповнення терміна «глобалізація» відповідним
змістом не могло б відбутися. Найоптимальнішими із них можна вва
жати такі:
• залучення до політичних, екологічних, технологічних та еконо5

мічних процесів всієї ноосфери нашої земної кулі («глобуса»);
• формування концепції нової форми власності — «спільного
надбання людства», що охоплює океани, атмосфера, космічний
простір, ресурси, наукові, технічні знання та мистецькі надбання
(перелік поступово зростає);
• загальна доступність інформації та можливість миттєвого поши
рення її транснаціональних потоків, що долають будь-які національні
кордони.
У політичній, філософській та культурологічній думці існують
нині чотири основні підходи, що вважають визначальним у глобалізаційних процесах, відповідно: 1 — процес зміцнення всебічних зв’язків
між максимально віддаленими куточками світу; 2 — поширення по
всій планеті єдиних, фактично спільних для всього людства технологій,
культурних практик, ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведін
ки і т.ін.; З — виникнення спільних для світового співтовариства про
блем (економічного, політичного, військового, екологічного, культур
ного та ін. характеру); 4 — процес усталення загальнолюдських інте
ресів у всіх сферах людського буття, породжуваних поглибленням взає
мозв’язків і взаємозалежності країн і народів.
Особливо велику вагу для поширення глобалізаційних процесів
у галузі культури має, вочевидь, остання умова та другий із згаданих
підходів. Адже саме завдяки величині й ефективності інформаційних
потоків сьогодення склалися необхідні передумови для технологічних
проривів та революцій, а люди перестали усвідомлювати себе лише
членами відносно невеликих замкнутих спільнот (критерії виокремлен
ня останніх найрізноманітніші: належність до племені, роду, хутора, села,
містечка, місцевості, землі, краю, регіону, а навіть народу, нації, кон
фесії тощо). Натомість людство почало паралельно співвідносити ці
традиційні суспільні уявлення із своїм місцем у біосферних та глобаль
но-політичних процесах і утвореннях. З’явилися не тільки спільні для
усіх технології чи новітні способи організації виробництва, але й спільні
ідеї, культурні та мистецькі надбання та ціннісні орієнтації, що виразно
провадять до уніфікації не лише способів та форм виробництва і спо
живання, але й способу життя, мислення, поведінки [див., наприклад:
13]. Нерідко ці процеси, «підкориговані» новітніми засобами масової
комунікації, спричинюють ефект об’єднання людства у так званому
«глобальному селищі» (термін поширеної медіа-теорії Маршала Маклюена [41; 83; 84; 85 і 86]).
Закцентуємо увагу на двох особливостях, притаманних цьому
ракурсові розгляду явища культурної глобалізації. Миттєва уседо6

сяжність та загальнодоступність інформаційних потоків спричиняє по
ступове усталення незнаних досі культурним традиціям явищ синхрон
ізації культуротворчих процесів, конвергенції та наступу тотального
уніформізму. А вони, у свою чергу, спричинюють процеси прогресую
чої деморалізації національних, етнолокальних та регіональних культур
(часто на тлі формування нових регіональних економічно-господарсь
ких центрів, узалежнених від глобалізаційних тенденцій,—ґлокалізації).
Як наслідок, ці останні, уніфікуючись, втрачають свої маркантні націо
нальні та етнокультурні риси і, вбираючи усе найпоширеніше та найча
стіше на цей момент запитуване (комерційно вигідне), поступово що
раз активніше периферизуються й (або) переходять у стан радикально
го еклектизму. Постмодернізм, що супроводжує глобалізаційні проце
си в культурі, а точніше його «соціальна і, відповідно, естетична теорії
виходять з розуміння і трактування світу як такого, що не має абсолют
них цінностей, у ньому панує множинність точок зору, несхожість,
розмаїття, а в самій теорії посилено акцент на важливості підсвідомих
знаків і образів, що вільно плавають» [ЗО, 68]. Зміни культурних пріори
тетів та уподобань відбуваються по всіх, навіть найвіддаленіших закут
ках нашого «глобального селища», з кожним роком усе синхронніше, а
еклектизм став справді показовою рисою постмодерної культури та
способом мислення сучасної людини.
Щодо загальнодоступності інформації та інформаційних ре
сурсів, то все, що так чи інакше пов’язане з поширенням і опрацюван
ням інформації, водночас пов’язане і з мистецтвом, зокрема, з музи
кою. Адже при всіх відмінностях закодованої інформації, мистецька за
лишається одним із найпоширеніших її видів. Саме тому оминати при
дослідженні сучасної музики ті фактори, що вписуються в поняття «гло
балізація», нині навряд чи доцільно. Нашим завданням, власне, й стало
виявлення та осмислення таких чинників, особливо, коли вони помітно
впливають на способи організації художньої цілісності в сучасній му
зичній творчості та функціонування музичного продукту в суспільстві.
Переконливим аргументом на користь обраної позиції є також статис
тичні дані та рейтингові дослідження. Так, за показниками «Рейтингу
глобалізації», що його щороку укладає часопис «Форін поліси», Украї
на піднялася із 42-го місця у 2003-му році до 39-го у 2004-му. Цей рей
тинг ураховує дані (в тому числі культурологічного характеру) по 62
країнах світу, що представляють 88% населення Землі й понад 91% світо
вої економіки [Див.: 12,7].
Незважаючи на вагомість окресленої проблематики, цілеспря
моване її дослідження в українському музикознавстві представлене
7

недостатньо (поодинокі публікації, у назву яких виноситься слово «гло
балізація» [як-от, наприклад: 59,102-104], насправді тільки побіжно тор
каються суті проблеми, висвітлюючи більшою мірою питання на зра
зок «сучасна музика в контексті того чи іншого явища»). В окремих
публікаціях українських музичних учених окреслені нами питання (зок
рема проблема культурної регіоналізації та периферизації) усе-таки
згадуються, однак не знаходять ширшого висвітлення у зв’язку з розбі
жністю основних об’єктів дослідження цих публікацій із пропонова
ною темою. Так, І. М. Юдкін порушує питання егалітаризації та віатизації сучасного вітчизняного мистецтва у ракурсі дихотомії «центр —
периферія» [66; 67; 68], а також питання консерваційної ролі периферії
та проблеми зміщення культурних центрів і утворення культурно-мис
тецьких регіонів [68, 126-135]. На схожих позиціях стоїть також Л. Кияновська, акцентуючи вагомість для сучасного гуманітарного дискурсу
осмислення проблеми формування регіональних музичних центрів в
контексті синхронних відцентрово-доцентрових «різноспрямованих тен
денцій художнього розвитку» [28, 88]. Водночас Н. Герасимова-Персидська пише про мобільність конфігурації культурної цілісності євро
пейської культури в історичній перспективі та місце у цих процесах
важливого регіонального центру культури і мистецтва, що його кілька
разово набувала Україна впродовж останнього тисячоліття [14], а
Л.Корній зосереджує увагу на особливостях розвитку вітчизняної му
зичної культури, зумовлених «становищем України між Заходом і Схо
дом, а також наявністю прикмет «пограничності» української культу
ри», що почала функціонувати як органічний складник загальноєвро
пейської культурної традиції [34,36]. Дослідниця вказує [34,37-40] на
певні періоди, зокрема, XV-те і XVI-те ст.ст., коли українська музична
культура займала виразно центральне становище в соціокультурному
розвитку східноєвропейського регіону, яке декілька разів змінювалося
на периферійне в результаті впливу політичних чинників. Деякі питан
ня єдності мовних структур, психологічних особливостей, конфесійних
уявлень, що відображаються в культуротворенні у процесі глобалізації
висвітлює І. Пясковський. [49]. Учений розглядає кілька типів музичних
культур, що задіяні в глобалізаційних процесах і формують центри му
зично-культурних ареалів, та вказує на їх пов’язаність із переліченими
вище чинниками. Окрему увагу дослідник звертає на проблему субкультурних утворень та їх віддзеркалення в музичній культурі. Поза цими
епізодичними спробами проблеми, пов’язані з питаннями функціону
вання дихотомічного поєднання «центр — периферія», особливо в
умовах сучасних глобалізаційних процесів, і надалі залишаються в ук8

раїнському музикознавстві terra incognita. Саме тому більшість праць
(корпус робіт зарубіжних учених не є винятком), в яких заторкуються
окреслені питання, або присвячені виключно розглядові спричинених
глобалізацією політико-економічних проблем, або ж мають відтінок по
лемічності [можемо, однак, відіслати читача до кількох фундаменталь
них робіт, що доповнюють і увиразнюють досліджувану проблемати
ку; див.: 1; 4; 7; 11; 16; 21; 29; 33; 50; 51; 60; 62; 63; 64; 74; 77; 79]. Воче
видь, наші міркування також можуть видатися багато в чому контроверсійними. Та ми свідомо не уникали дискусійних чи недостатньо
опрацьованих науковцями питань, щоб вияскравити вагомість дослід
жуваного матеріалу для осмислення суті та закономірностей сучасних
музично-творчих процесів. Усі ж висновки та міркування, що виклада
ються нижче, не повинні розглядатися як емоційно та ідеологічно вмо
тивовані (як це нерідко траплялося у працях, що публікувалися в Ук
раїні в т. зв. радянський період).
У зв’язку з виразною специфікою кодування та передавання
музичної інформації, придатності музичного повідомлення до багато
разового повноцінного сприймання, вагомості впливів дискурсивних
практик та попереднього досвіду слухача на перебіг згаданих процесів,
обмежимося визначенням найдієвіших чинників організації художньої
цілісності, що корелюють із глобалізаційними процесами в царині му
зичної культури. Такими, на нашу думку, є явища централізації та пери
феризації музичних культур певних цивілізацій чи цивілізаційних аре
алів (використовуємо термін «периферизація» у розумінні, близькому
до запропонованого Стейном Рокканом щодо інших царин діяльності
людини). Нас цікавлять передусім явища централізації та периферизації
в контексті європейської цивілізації та культурної традиції (в політеко
номії цю традицію учені визначають як європейську субцивілізацію;
існує також загальноприйняте поняття європейського культурного ре
гіону. Л. Левчук пропонує розглядати ареал, заселений слов’янськими
народами, як окремий культурний регіон [див.: 25,3-6], що, зрештою,
добре узгоджується із запропонованою нами схемою централізаціїпериферизації). Із глобалізаційними процесами та з феноменом куль
турної периферизації тісно пов’язаний також потужний чинник консумеризму (споживацтва) у сфері культури та мистецтва. Цей останній
вже віддавна став предметом пильної уваги дослідників-економістів та
соціологів. Але матеріалом для їх досліджень слугує, як правило, попмузика та інші суміжні явища в системі поп-культури. І тільки у 1990-ті
роки почали спорадично з’являтися роботи (назвемо прізвища їх ав
торів: — X. А. Бауен, Дж. Герменд, М. Іверіст, Л. Крамер, Н. Кук, Д. С9

котт, M. Чейнен), у яких як один із об’єктів дослідження залучено серй
озну музику (тобто — за поширеною термінологією музичних соціо
логів — е-музику; англо-американські дослідники часто називають її
класичною).
Надзвичайно показовим є той факт, що дихотомія «централізація-периферизація» (або за І. Юдкіним — «вісь центр — периферія»)
відома європейській (в сучасній геополітичній конфігурації) про
фесійній музичній творчості та культурі впродовж майже дев’яти століть.
Впливи на розвиток музичних культур окремих держав та націй, спри
чинені нею, важко переоцінити. На сьогодні централізація та периферизація і їх впливи також не нівелювалися, а, трансформувавшись, ста
ли ще більш дієвими й ефективними.
Виходитимемо з того, що українська культура, як і культура інших
країн Східної Європи, належить до регіону європейської культури. Впро
довж останніх півтори тисячі років, тобто від часу, коли почали форму
ватися Київська держава, український народ та його писемність [див.:
10], у розвитку культури саме цього регіону спостерігається виразна
хвилеподібність інноваційних рухів, що виникають довкола певних цен
тральних регіонів. Якщо в епоху пізнього еллінізму фактично єдиним
таким центром у тогочасній Європі був Рим, а згодом додався Кон
стантинополь, то в епоху розвинутого Середньовіччя їх сформувалося
вже чимало. Ними стали столиці нових державних утворень, окремі
монастирі, осідки могутніх феодалів і, передусім, міста. Від цих центрів,
мов від зір, розходилися вусебіч промені культурних новацій, що умов
но, а згодом і фактично започаткували поділ усього цивілізаційного
простору тогочасної Європи на культурні центри і культурну перифе
рію. Часто такі напрямні перетиналися, накладалися, взаємно знищува
лися, змінюючи топографічну конфігурацію культурних центрів. У будьякому випадку тогочасний світ почав чітко розмежовуватися на куль
турні центри й культурну периферію.
Наприкінці першого тисячоліття після Р. X. Київська держава,
точніше, її найбільші міста — Київ, Переяслав, Новгород, Чернігів, деякі
інші — стали для ще несконсолідованої, поділеної на кілька фактично
автономних культурних сегментів Європи визнаними центрами куль
турного розвитку. Довкола них (на теперішніх землях так званої Східної
Європи) розкинулася культурна периферія, яка черпала з Києва (особ
ливо активно — після 860 року, коли було вперше охрещено Русь [Див.:
10,132-133]), чимало нового, незвіданого, невідомого. Хоч необхідно
зазначити відносність та хисткість такого стану речей: Константинополь
залишався для південної частини європейського континенту єдиним,
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найбільшим і незаперечним центром культурного життя та культурних
новацій. Зрештою, ті самі вигідні географічні чинники, що сприяли ви
суненню Київської Русі на чільне місце культурного розвитку серед
північних та західних сусідів по континенту, сприяли закріпленню її ста
тусу культурної периферії стосовно постелліністичного ядра Візант
ійської імперії (у цьому випадку можна скористатися для окреслення
стану тогочасної Київської держави ще не остаточно акцептованим
науковим співтовариством, але доволі широко вживаним терміном
І. Валлерстайна «напівпериферія» [див.: 11 ].В усякому разі сьогодні це
найбільш точне та містке визначення суті досліджуваних явищ. Інші
герміни-новотвори, як-от теза про два рівні глобалізації: «модерну гло
балізацію», що має «справді глобальний засяг» «регіональну», запро
понована одним із вітчизняних дослідників [50, 9-10], — істотно менш
продуктивні).
Уже на початку другого тисячоліття ситуація почала поступово
змінюватися. З’явилося чимало альтернативних чи конкуруючих куль
турних та творчих центрів, що поступово затінювали давньоукраїнські.
Цей процес посилювався через специфіку географічного положення
Русі (як, зрештою, Литви й Польщі), яка виявилася державою на край
ньому пограниччі культурних регіонів. У ХІV ст., після десятиліть пол
ітичної нестабільності й монгольської катастрофи, українські землі
щораз більше наближаються до становища культурної напівпериферії
європейського культурного регіону. У той час, коли на Заході та в Центрі
Європи формуються і міцніють нові культурні центри — міста із впли
вовими митрополіями, палацами правителів та університетами, того
часні столиці Русі — Галич, Холм, Львів — просто час від часу зміню
ють основні та побічні вектори в рецепції культурних надбань, зберіга
ючи втім позиції лідера в окремих галузях художньої культури. Сюди
прямують, переносячи здобуті знання та інформуючи про культурні
інновації, місіонери з Угорщини й Італії, купці з Вірменії та Греції, май
стри з Німеччини й Болгарії. Той промовистий факт, що іще впродовж
століття-двох Галицьке королівство як прямий династійний та культур
ний спадкоємець фактично знищеного монголами Києва постачало у
південну Польщу, Угорщину, Словаччину, Литву культурні ідеї та мис
тецькі рішення, що звідси мандрували до цих країв, несучи свої досвід і
уміння авторитетні музиканти, малярі й архітектори, не був спромож
ний змінити ситуацію в цілому. Це був вигідний культурний обмін між
локальним культурним центром і периферією, чи поміж напівпериферією і периферією.
Таке балансування в напівпериферійному становищі тривало
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досить довго: із середини XIІІ-го приблизно до кінця XVI-ro— початку
XVII-гo ст.ст. і, вочевидь, було спричинене поступовим втрачанням
Візантією значення основоположного культурного центру для украї
нських земель через політичні катаклізми та військові поразки. У XY-му
ст. на східноєвропейських теренах почав формуватися своєрідний бінар
ний культурний центр: Галицьке королівство (Галицько-Волинське кня
зівство) — землі Новгорода (на Балканах високі традиції згасаючої на
землях Східної Римської імперії музичної культури ретранслювалася
іще впродовж певного часу таким регіональним культурним центром
як Болгарія, що полягало, зокрема, у вдосконаленні та органічному
вписанні в нові історичні реалії так званого «болгарського напіву»).
Цей центр мав за фундамент київсько-руську культурну традицію, яку
відроджував на національно маркованій основі, та переорієнтував на
себе вектори тяжіння культур сусідніх земель, що перед тим були спря
мовані на підупалий тепер Константинополь. Особливо виразно про
стежується процес формування згаданого центру на прикладі сакраль
ного мистецтва. Іконописці, різьбярі, церковні зодчі, регенти та півчі
обох осередків регулярно спілкувалися, обмінювалися досвідом, мігру
вали з півночі на південь і навпаки. При цьому говорити про копіюван
ня не доводиться: можна визначити лише спільні тенденції розвитку та
схожі засоби уречевлення творчих ідей. Відступ від візантійських ка
нонів стає неписаним правилом: формується ряд іконописних шкіл
виразно національного спрямування, з’являються оригінальні й авто
ритетні малярі-одинаки (як-от Іван, Герман та Федуско із Самбора чи
майстер Стефан Медицький), зароджуються різновиди питомо украї
нських напівів тощо [див., наприклад: 54,28-41; 69, 107-117]. Починаєть
ся справжня експансія українського мистецтва з Галичини на сусідні
землі — в Словаччину, Польщу, Литву. Українські музики становлять
ядро чималої кількості княжих капелій, при дворах польських королів
служать придворними музикантами, як правило, українці. Але через
збіг складних обставин (цілковита ліквідація новгородської держави й
жахливе винищення чи депортація її населення московитами та фак
тичне поглинання Литви Польщею в результаті Люблінської унії і зміни
внутрішньої політики новоутвореної союзної держави) ці тенденції не
змогли закріпитися надовго.
Отже, з другої половини другого тисячоліття після Р. X. Україна,
в силу історичних обставин втративши можливість стати культурним
центром для якогось значнішого регіону Європи (залишаючись, утім,
визнаним локальним центром у багатьох царинах культури і мистецтва
для більшості народів, що сповідували православ’я), більше не мала
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реальної змоги повернути собі цю роль. З творчого погляду вона стала
країною напівпериферійної культури європейського континенту, а впро
довж XIX століття — й периферійної. Іноді дискутується питання про
устійнення щодо України культурного центру не європейської, а євра
зійської орієнтації — Москви. Але зважаючи на те, що до середини
ХVІІІ ст., а деякі дослідники вважають, що й до ХІХ-го [87] саме Україна
була для Росії найдоступнішим центром, з якого черпалися і прищеп
лювалися на московському грунті новіші досягнення європейської ци
вілізації, є вагомі підстави дати на це питання негативну відповідь. Про
те, що територією України проходить —- хоч і дуже розмита — лінія
цивілізаційного розлому, яка позначилася на всіх процесах у художньо
му житті культурного пограниччя Європи, говорили чимало дослід
ників. Деякі з них відзначали продуктивність впливів на згадані процеси
конфесійно-цивілізаційного чинника, зокрема ролі греко-католицької
церкви [див.: 19,9-12]. Католицизм був фактично тим релігійно-конфе
сійним фактором, що визначав належність двох третин українців до
культурного регіону із центром у Західній Європі аж до середини XIX
ст. [Постійні спроби культурного «переорієнтування» правобережних
українців на Північний Схід, що їх регулярно здійснював царський уряд,
скінчилися врешті-решт специфічним одержавленням та остаточною
ліквідацією греко-католицької церкви на Правобережжі 1839 року; про
це див. детальніше: 37, 218-244]. Не варто применшувати його ролі й у
наступні півтора століття.
Виходячи із сказаного, можемо говорити про те, що Україна,
незважаючи на ряд проривів у сферах науки, технологій та художньої
культури, сьогодні стала регіоном, виразно узалежненим від відкриттів,
новітніх технологій, ідей та ціннісних орієнтацій, закладів та інституцій,
породжених колегами-європейцями з більш творчих ареалів. Ясна річ,
епохальні новації та відкриття здійснювалися українцями впродовж ос
танніх трьохсот років досить часто (згадаймо хоч би першу новочасну
європейську конституцію П. Орлика, схему літального апарата з ракет
ним двигуном М. Кибальчича, Х-промені І. Пулюя, використані В. К,Рьонтгеном, вчення про ноосферу В. Вернадського чи пластичні но
вації О. Архипенка або фільми О. Довженка тощо). Але ці винятки тільки
підкреслювали правило. Україна була приречена переважно копіювати
та вдосконалювати зразки, винайдені, розроблені та поширювані збірним
західним «центром». Іноді ігноруючи здобутки величезного власного
творчого потенціалу (показовий приклад із недавнього минулого: усі
пропозиції фізиків-атомників Харківського інституту фізико-технічних
досліджень розпочати роботи над створенням надпотужного вибухо
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вого пристрою на основі уже ґрунтовних власних наукових здобутків у
ядерній фізиці були категорично відкинутими урядом, а в лютому 1943
року їх зобов’язали брати активну участь у роботах за програмою ви
користання атомної енергії з військовою метою, наслідуючи досягнен
ня та зразки західних учених, здобувати відомості, що їх Сталін визначив
як пріоритетне завдання для розвідки). Деякі з цих зразків для насліду
вання доходили за посередництвом регіональних «напівпериферійних»
центрів (як-от Варшави, Петербурга). «Таке копіювання має свій пози
тивний бік і полягає в тому, що не треба всього вигадувати, самому
розплачуючись за ризик, а до того ж можна не повторювати помилок
новаторів. Однак звичайною платою за таку економію є психологічний
комплекс цивілізаційної меншовартості й відставання» [23,10]. Консер
вуванню та поглибленню стану культурної периферії в Україні сприяла
агресивна колонізаторська політика Росїї у ХVIII—XX ст.ст., спрямо
вана на штучне інтелектуальне розрідження та культурне нівелювання
політично підпорядкованих Москві земель народів-сусідів. Приблизно
із середини XIX ст. Росія намагається перебрати на себе роль культур
ного центру, але вже для «слов’янського світу», а згодом — для
«євразійського регіону». Російське керівництво й досі намагається
перетворити культури народів-сусідів на периферію власноруч ство
реного «євроазійського» культурного простору із центром у Москві,
декларуючи водночас начебто належність виключно до європейської
культурної традиції. Особливо виразно це звучить від початку світової
нафтової кризи 2003-2006-го р.р. на хвилі реанімованої Росією гонки
озброєнь [див.: 3,6].
Безумовно, у становищі культурної периферії (чи напівпериферії) Європи виявилась не тільки Україна, а й цілий ряд її сусідів по
континенту, як-от Литва й Польща чи Угорщина й Греція. Не кажучи
вже про Ірландію та Швейцарію, Молдову чи Білорусь. Навіть усере
дині «єдиного ЄС» спостерігаємо гігантську стратифікацію ареалів на
творчо-креативні центри (здебільшого це багаті й економічно та куль
турно високорозвинені країни — Франція, Німеччина, Велика Брита
нія, держави Бенілюксу) та периферію (чи не всі інші державні утворення менших, хоч подекуди і чисельніших націй; периферією стали не
тільки Швейцарія й Іспанія, але й південь Італії тоді як північ однозначно
зараховується до «центрального» регіону). «Старші брати» постійно
намагаються пом’якшити гіркий присмак культурної меншовартості
«братів молодших» своєрідними сатисфакціями у вигляді компенсац
ійних виплат фермерам, додаткових голосів політикам, почергового
головування в комітетах і організаціях та ін. Але це ситуацію кардиналь
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но не змінює. Крім того, після закінчення Другої світової війни почав
невпинно зростати та міцніти ще один чинник стійкої консервації існу
ючого стану справ — глобалізація.
Існує думка, що в другій половині XX—го ст. культурні пріори
тети поступово змістилися у бік англо-американського ареалу євро
пейського культурного регіону (у переважній більшості конкретних
випадків — навіть без «англо-»). Європейські інтелектуали знову поча
ли говорити про загрозу американізації. Нині мало хто знає, що перша
хвиля розмов про американізацію Європи припала на міжвоєнне двад
цятиліття. Про це блискуче висловився у «Бунті мас» X. Ортеґа-і-Га
сет: «.. Подумайте, читачу, про факт усвідомлення рівності перед зако
ном. Той психологічний стан, при якому кожен почувається паном і
господарем самого себе і рівним будь-якому іншому індивідові, кот
рий у Європі, як правило, вдавалося завоювати лише виключній мен
шості, в Америці став нормою майже з ХVIII ст. .. Після того, як в
Європі цей психологічний стан став звичайним у сприйманні серед
ньої людини, після того, як піднявся рівень у всіх сферах існування, у
всіх областях європейського життя, багато хто почав стверджувати, що
Європа американізувалася... Насправді це не так... Європа не амери
канізувалась, вона не піддалася жодним сильним американським впли
вам. Цілком імовірно, що процес цей починається саме тепер...» [42,
53-54]. Вочевидь, у цих дискусіях, екстрапольованих у площину високої
культури, маємо справу із несвідомою підміною понять. Йдеться не
стільки про «американізацію», скільки про чергове зміщення топогра
фічних акцентів у дихотомії «культурний центр (центри) — периферія
(національні периферії)», прикладеній до карти європейської цивілізації.
«Стара Європа» втрачає щораз більше пунктів із блоку культурних
центрів на користь молодшого, але економічно сильнішого і тому впли
вовішого партнера — США. І щораз більше периферизується. Фігу
рально висловлюючись, у сьогоденних умовах практично увесь світ
став більшою чи меншою мірою периферією. Не буде перебільшен
ням констатувати все більш наростаюче панування на нашому конти
ненті американського варіанту європейської культури (надто ж, якщо
говорити про спосіб життя або культуру масову (чи популярну), а не
високу, національного варіанту якої Сполучені Штати за надто корот
кий термін свого існування ще виробити не зуміли), з яким конкурують
у ряді царин кілька локальних культур Старого Світу, що намагаються
утримати культурно-творчі пріоритети у певних галузях як щодо ново
го глобального центру, так і щодо ареалів периферійної культури. Ситу
ація ускладнюється в умовах наростаючого домінування одноманітної
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космополітичної «ринкової культури» ще й марґіналізацією традицій
них національних культур, на яких вибудувана вся система інтелекту
ально-мистецьких цінностей Старого Світу. А цілий ряд невеликих ло
кальних культур Європи (без огляду на їх давність чи самобутність)
перебуває нині фактично на межі зникнення -— такі культури доводить
ся штучно плекати й підтримувати.
**
*

ІЦо ж сьогодні означає бути країною периферійної культури?
Добре це чи погано? Чи можливо (й чи варто) змінити ситуацію, вико
риставши потенційні можливості найсучасніших інформаційних тех
нологій?
Можна зробити неправомірний висновок про те, що в умовах
інформаційного суспільства, обплетеного світовою мережею інтерне
ту, все легко вирішується належним доступом креаторів та промоу
терів певної периферійної культури до відповідних каналів інформації,
задіяння яких може змінити ситуацію. Насправді це не зовсім так. Транс
ляція українських теле- та радіоканалів через супутники, а також у ко
роткометровому діапазоні удоступнює їх приймання не лише у Хар
кові чи Одесі, але й у Янґоні та Пусані, Ізмірі та Порт-Морсбі. Але, на
жаль, не тільки пересічні мешканці, але й інтелектуальна еліта Парамарібо, Анкоріджа, Антананаріву чи Джайпура не робить навіть наймен
ших спроб ознайомитись через електронні мас-медіа з оглядом нових
українських видань із мистецтва, або ж завдяки супутниковій трансляції
послухати останній концерт «Київської камерати» чи «Думки». Не цікав
ляться досягненнями українського мистецтва не тільки мешканці сто
лиць найбільших європейських держав, але й наші найближчі сусіди з
Ряшева, Мішкольца, Брно, Таганрога чи Гомеля. Вони не купують му
зичних компакт-дисків із записами невідомих їм українських виконавців,
не відвідують українські мистецькі портали у світовій павутині, не слу
хають музичних передач Українського радіо. Зате із задоволенням спо
живають продукцію посередніх англійських рок-гуртів чи американсь
ких поп-зірок, творчість яких слугує для них показовими взірцями, вит
рачають солідні суми на перегляд найновіших голівудських блокбастерів, обговорюють у ресторанах «Макдональдз» віртуальні перипетії
мильних опер на зразок «Санта-Барбари» чи «Династії». Про роль у
цих процесах політичної чи комерційної реклами не згадуємо свідомо:
на цю тему написані сотні, а, може, й тисячі досліджень та підручних
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посібників. Тож діється все це абсолютно добровільно й без жодного
примусу. Pax Americana приніс із-за океану зі споживацькою в своїй
основі культурою (феномен консумеризму вже відліт іде нога в ногу із
глобалізацією) дві засадничі ліберальні цінності —свободу особистості
й свободу вибору. Якщо економічні важелі ще можуть бути ефектив
ними, спонукаючи людину до певного виду занять, а тоталітарні заходи
регламентувати до секунд порядок дня у офісі чи в’язниці, то найжорсткіша диктатура може лише ненадовго призупинити поширення гло
балізаційних процесів і призвести тим самим, як показала недавня пол
ітична практика країн Східної Європи, до культурної стагнації. Приму
сити ж когось чимось цікавитись або вибрати наперед визначене занят
тя для свого інтелекту практично неможливо (тим більше, що в умовах
глобалізації й тотального уподібнення люди завжди упевнені, що «їхній»
варіант культурної ідеї чи артефакту небагато чим відрізняється від
«чийогось», але набагато доступніший. Парадигма міркувань пересічно
го споживача музичної продукції приблизно така: «Судячи із висловів
кращого кетчера серед бейсболістів округи, думка якого є для мене
високоавторитетною, балади Річарда Роджерса з «Оклахоми» аж ніяк
не гірші, ніж номери штраусового «Лилика» (або ж — у параметрах
суто європейських музичних реалій — симфонії К. Мейєра від сим
фоній Є. Станковича), але вони «у нас» ширше розрекламовані, часті
ше слухані й доступніші за штраусові (станковичеві), а тому, мабуть,
кращі»). А в кінці XX століття остаточно усталюється, протиставляю
чись традиційному логоцентризмові, право на будь-які вільні смислові
асоціації. Як наслідок, з’являється довільна множинність сенсів без ви
вищення одних сенсів над іншими та невичерпна множинність їх куль
турної інтерпретації. Таким чином, зробити реверсивними односпрямовані процеси культурної периферизації сучасної доби фактично не
можливо. Вони стають незворотніми (залишмо все-таки кілька відсотків
невиправним оптимістам: іноді світ змінювали до невпізнанна неспод
івані технологічні революції, катастрофи космічного розмаху чи епі
демії). Можна і треба не вступати з ними у наперед програшні поєдин
ки, а прискіпливо їх вивчати й використовувати якнайефективніше для
задоволення потреб власної (периферійної або напівпериферійної на
цей момент) культури.
На прикладі художньої культури ці процеси простежуються особ
ливо виразно. Класичний синдром периферійної культури полягає в
тому, що для того, щоб стати визнаним авторитетом у своєму краї,
треба спершу здобути визнання й славу на Заході (тут і далі вживаємо
окреслення «Захід» виключно як термін із художньо-естетичною коно
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тацією без жодних географічних прив’язок: для Португалії умовний
«Захід» є фактично Сходом, для Данії —- Півднем). Не заглядаючи в
надто віддалене минуле, наведемо декілька прізвищ славетних митцівукраїнців. Про М. Вербицького, М. Лисенка чи Б. Лятошинського знає
на Заході дуже обмежене коло фахівців-музикознавців. Д. Бортнянсь
кий, Л. Грабовський, С. Крушельницька, С. Лифар, М. Менцинський,
О. Мишуга, М. Рославець, В. Сильвестров утвердилися в Україні як без
заперечні авторитети уже після того, як їх було визнано першорядними
митцями в середовищі іноземних колег або «прийнято» як «своїх» іншонаціональними кульзурами. У чому ж суть цього позірного парадок
су? Її добре пояснює Є. Єдліцький у цитованій вище статті: «Багатові
кова односпрямованість перетікання взірців в Европі витворила
відповідні до цього звички оглядатися на метрополію, що пропонувала
цивілізаційні новації та диктувала зміни моди» [23,11]. Показовою особ
ливістю сучасного процесу цього односпрямованого перетікання
взірців є те, що Захід активно експортує власні здобутки, практично
нічого не приймаючи взамін. А часом спершу ігноруючи навіть ті над
бання, що їх згодом змушений буде прийняти. Особливо болісно по
значається така ситуація на моральному стані митців та інтелектуалів
периферійної культури, адже критерії ефективності й потрібності їх твор
чості напряму залежать від визнання та адаптації цих останніх суспіль
ством. Якщо ж власні цінності та здобутки не визнаються Заходом за
такі, що варті уваги, процес деморалізації та відчуття меншовартості
периферійної (часто це одна із національних) культури посилюється
[показовим фактом може слугувати інтерв’ю одного з вітчизняних на
родних артистів, що є водночас художнім керівником та диригентом
широко відомого музичного колективу із званням «Національний»,
периферійному, але ж іноземному (sic!) часописові, де він назвав своїх
співвітчизників «какими-то самодеятельными хохлами». Це, втім, не
завадило йому через кілька місяців отримати (а «шевченківському»
комітетові — присудити!) найвищу державну нагороду України у га
лузі мистецтва—Національну премію ім. Тараса Шевченка! Див.: 61].
Натомість переймання й адаптація здобутків культурної метрополії ак
тивізується. Нині такий процес є блискавичним. Хоч переймаються
передусім зразки, зорієнтовані на вимоги глобального ринку, такі, що
іноді не виходять за рамки «усередненої» культури для мас та запитів
консументів. Як правило, (але не виключно, як це вряди-годи, сприйма
ють у щоденному побуті!) така «культура для мас» виявляється низь
копробною та агресивною. «Характерним для сьогоднішнього момен
ту є те, що посередність, знаючи, що вона посередність, має нахабство
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повсюдно стверджувати й усім, нав’язувати своє право на посередність.
Як кажуть американці, непристойно відрізнятися від інших. Маса змітає
зі свого шляху все, що не схоже на неї, вона витоптує усяку індивіду
альність, вбиває усе шляхетне, вибране й видатне». Таку нищівну ха
рактеристику дав означеним процесам ще в 1930-ті роки X. Ортеґа-іГасет [Див.: 42,47].
Які ж наслідки цієї культурної інтеграції в царині національної
художньої культури? По-перше, триває втрачання творами мистецтва,
зокрема музики, національно визначених конотатів і традиційних куль
турних кодів. Твори поступово перестають дешифровуватися та розпі
знаватися як цілісні художні об’єкти також слухачами. Як наслідок —
втрата інтересу до тих артефактів, що не відповідають критеріям, закла
деним у поширених «західних» взірцях, або ж не наслідують (копіюють)
їх. По-друге, визнання цінності своєї творчості очікується музикантами
нині майже винятково з боку західноєвропейської (рідше — американсь
кої) культурної еліти. Таке ж визнання з боку колег-одноплемінників
найчастіше розцінюється лише як засіб підвищення свого соціального
статусу чи поліпшення матеріального становища. Звання лауреата На
ціональної премії ім. Т. Шевченка чи народного артиста України давно
не є знаками справді всенародного визнання мистецьких здобутків ком
позитора чи виконавця (концерти «заслужених» і «народних» часто
відвідуються гірше, ніж імпрези за участю молодих і невідомих, а тим
більше добре відомих і люблених загалом митців), а своєрідними соц
іальними преференціями, засобом поліпшення матеріальних умов
життя та підвищення базових винагород за працю (у цьому розрізі Н. Могилевська є такою самою «народною» артисткою як і Н. Матвієнко,
а О. Злотник в офіційному «табелі про ранги» є абсолютно рівним
В. Сильвестрову). Це й полегшений доступ до мас-медіа, і допуск до
владних кабінетів, і найрізноманітніші доплати, підвищені пенсії та пільги,
встановлені державою для митців, визнаних нею ж видатними. Така
девальвація зовнішніх атрибутів визнання мистецьких здобутків музи
кантів є прямим віддзеркаленням ситуації глобалізації культурних про
цесів та периферизації національної художньої культури [35, 3].
Цілком безнадійно виглядає окреслювана ситуація в царині по
пулярної культури. Однак предметом нашого розгляду є передусім куль
тура елітарна, або ж, точніше, високе мистецтво, зокрема музика, як
складник цієї культурної площини. Сегмент е-музики (користуватиме
мося широковживаною калькою із кодифікованого німецького терміна
E-Musik) в музичній культурі сучасного суспільства загалом дуже не
великий. Ринкові процеси, що їх підсилює глобалізація, роблять його ще
19

меншим. Можливо, саме тому глобалізаційні зміни у цій сфері вигляда
ють не настільки негативними й не такими показовими. Та й основна
маса споживачів мало цікавиться цим сегментом високого мистецтва.
Цікаво зважити на думки композиторів про місце і роль європейської
«нової музики» в сучасному світі у світлі глобалізаційних процесів, що
були висловлені в ході дискусійного інтернет-форуму «Neue Musik und
Globalisierung» (4.12.2003) у ході фестивалю сучасної музики
«Transonic» у Берліні [76,64-67]. Більшість авторів з країн Сходу (Індія,
Китай, Близький Схід) однозначно заперечують позитивний вплив гло
балізації з її музикою на європейський штиб. Сандіб Бгаґваті, що живе в
Німеччині, узагалі безапеляційно стверджує, що «нова музика є мерт
вою». Музичні культури згаданих країн третього світу з тисячолітньою
історією не змогли інтегрувати в себе здобутки європейської «нової
музики». «Європейська» і «традиційна національна»музика розвива
ються паралельно, рівнобіжно, практично не перетинаючись. І в Індії
(Сандіб Бгагваті), і в Китаї (Лю Соля) фактично немає професійних на
ціональних композиторів, «нова музика», яку пишуть композиторипрофесіонали з цих країн, не є національною, а просто відповідає му
зичним запитам європейців, е-музичній моді та вписується в глобалізаційний дискурс, а тому може розраховувати на попит на Заході. Олівер
Шнеллер, що довго жив у країнах Близького Сходу, називає музику, яку
там створюють, «етно-кічем», зауважуючи, що сенс протиставлення
Захід-Східдля музичних культур згаданого регіону вже давно вивітрив
ся, і ця термінологічна зв’язка фактично десемантизувалася в резуль
таті тенденцій конвергенції та уніформізму й існує вузьке коло «орієн
тальних композиторів», що пигуть «орієнтальну» музику для «ласих на
нове, але позбавлених смаку тубільних клієнтів». Також і аргентинець
Ґвільєормо Ґрегоріо відзначив «важкий удар, завданий аргентинцям
глобалізацією», яка відвела національній культурі ранг другосортної.
Цей південноамериканський композитор вважав би за велике досяг
нення, коли б аргентинській музиці «вдалося виборсатися із сітей, в які
вона потрапила, і спробувати витворити для діалогу рівноправні по
зиції». Невтішним є і висновок німецького автора Ґергарда Штеблера,
який акцентує увагу в контексті глобалізації на процесах втрачання му
зикою «власного» у «власній країні»; говорить про проникнення «у
найдальші музичні закутки світу американсько-європейської поп-му
зики та класики, яку все частіше позаєвропейські композитори у про
цесі натиску європоцентричної глобалізації намагаються приєднати до
сфери «нової музики» Національно-своєрідне перетворилося на
своєрідні «екзотичні прянощі» завдяки якому «витворюється музич
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ний глобальний соус, що перетворює «нову» музику — чи то в Європі,
Кореї, Малайзії, Європі, а чи в Америці — в скандал, а звуковий досвід,
що міг би зробити різні культури цікавими, у короткочасну не надто
важливу моду». Й усі без винятку відзначають вимушену орієнтацію
авторів «нової музики» на потреби та запити споживачів музичної про
дукції.
У загальноприйнятих схемах структури інформаційного продук
ту музику традиційно зараховують до сектора «розваги». Цим термі
ном позначають «вид інформаційного продукту, що є результатом твор
чої діяльності людей і що призначений переважно для забезпечення
дозвілля та отримання задоволення» [48, 107]. При цьому «розваги за
безпечуються за рахунок створення інформаційного продукту музич
ного, художнього, гумористичного та ігрового характеру та його по
ширення у вигляді друкованих видань, платівок, касет, дискет і ін., а
також через радіо- та ТБ-трансляцію, кабельне телебачення, театри і т.
д.» [48, 111]. З цього погляду u-музика чудово вписується в колообіг
сучасної інформаційної технології, тоді як е-музика ледь задовольняє її
вимоги. Така тенденція була влучно зауважена культурологами ще у
першій третині XX ст. [див., наприклад: 43, 238-272]. Продукція е-музи
ки нездатна повноцінно конкурувати на ринку з продуктами масової
культури (можливо, саме цьому чинникові завдячує українська е-му
зика своїм відносно вільним і повноцінним розвитком в умовах постіндустріапьного суспільства. її потенційні здобутки переважно не бе
руться до уваги не тільки на Заході, але й в Україні навіть фахівцями, а
досить часті реальні «прориви на захід» сприймаються там без жодно
го спротиву як такі, що не можуть скласти жодної поважної конку
ренції західним аналогам). А це істотно зменшує і без того невелике
коло споживачів високого мистецтва. Спостерігається процес швидкої
марґіналізації цього сегмента культури і професійної музики зокрема,
який на теренах Східної Європи накладається на периферизаційні та
конвергенційні процеси у мистецтві. При цьому глобалізація та функц
іонування інформаційного продукту не лише безпосередньо пов’язані
з конвергенцією, але й виразно кореспондують між собою, посилюю
чи один одного [див. схему в: 48, 30]. Щоб змінити розвиток подій чи,
принаймні, призупинити процес витіснення національної е-музики в
найдальші закутки культурної периферії, музиканти шукають і випро
бовують різноманітні засоби. Виділимо два з них як найпоказовіші: 1 —
наслідування та копіювання зразків, що імпортуються із культурних
центрів (із Заходу), чи принципів і закономірностей їх продукування,
або ж —2 — пріоритетна орієнтація на апробовані зразки з національ
21

ного мистецького спадку. Перший полягає у створенні численних вар
іантів, парадигматичні моделі яких започатковані у творчості визнаних
західноєвропейських композиторів, та використанні форм музикуван
ня, прийнятих на Заході. Це своєрідна, хоч і не стовідсотково успішна
спроба «наздогнати і перегнати». Насправді ж—конвергентний рух до
уніфікації й усталення уніформізму, спричиненого наступом глобалі
зації та консумеризму Другий засіб полягає в осучасненні моделей та
парадигм, запропонованих національною музичною класикою, або ж
орієнтації на парадигми національного музичного фольклору як най
переконливішого виразника національних рис та духу нації (що, як вва
жається, тим самим протистоїть нівеляційним процесам тотальної гло
балізації і конформізму). Зрештою, обидва ці засоби нерозривно по
єднані в діалогічно-дихотомічній зв’язці: наслідування, уподібнення —
уникнення, елімінування [див.: 53,114]. Після завершення невдалого
комуністичного експерименту в Східній Європі й дискредитації політи
ки культурної автаркії з домінуванням другого засобу, орієнтація на
західні зразки стає все більш поширеною. Метою (часто—основною)
прихильників обидвох засобів є прагнення виділитися у рамках вста
новлених (державою чи ринковими процесами) правил гри, стати мак
симально оригінальним, помітним, упізнаваним для — хай і нечислен
ного— споживача і здатним зайняти певну нішу на ринку споживання
е-музичної продукції. Перші визначають пріоритетним сприймачем
своєї творчості західного (чи прозахідого) інтелектуала, другі зорієнто
вані на сприятливу кон’юнктуру передусім на рідній землі. Але в будьякому разі і слухач, і композитор (+ виконавець) перебувають, згідно з
відомими висловом 3. Баумана, «в постійних пошуках кульмінаційно
го досвіду», тобто конструювання і — відповідно — споживання куль
турно-мистецької сенсації.
Ще одним важливим чинником культуротворення в умовах роз
гортання глооалізаційних процесів є проблема тотального інформацій
ного тиску культурних центрів, якому в оточенні культурної периферії
майже неможливо протистояти. Навіювання, що його здійснюють у
власних інтересах різні засоби масової інформації та комунікації, стало
особливо ефективним в сучасну епоху. Нині надлишковість інформації
та неможливість обробити доступну її масу й умотивовано відібрати з
неї необхідні зернини спричинює намагання перекласти цю непосиль
ну роботу на чужі плечі. Але реально такий відбір виконують не авто
ритетні фахівці, доносячи ці крихти інформації до споживача через всю
дисущі мас-медіа, а самі мас-медіа, яких найчастіше цікавлять не гли
бинна суть, а зовнішні характеристики того чи іншого явища культури
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і мистецтва, зокрема музики. Такий інформаційно-інтелектуальний
пресинг, що його споживач музичної продукції відчуває щоденно, спри
чинює усталення ситуації індиферентного ставлення до художнього
оточення. Відносна стабільність культури як середовища, що домінува
ла у попередні епохи, змінюється ситуацією, в якій культура трансфор
мується у так званий горизонт видовища [див.: 46, 311]. Для пересічної
людини стає щораз менш реальним включитися до подій, що множать
ся і стикаються. X. Ортега-і-Гасет характеризував витоки цих процесів
так: «Людина-маса саме тому постійно вагається в нерішучості, що
вона не здатна твердо йти по дорозі, накресленій для неї долею, — будьяка, навіть найслабша течія підхоплює й несе ці безтілесні тіні, dHracinfies
своєї долі. Ми живемо в період виникнення «течій», і більшість людей
«пливе за течією» [42, 132]. Отже, доводиться лише споглядати з узбіччя
дороги історії як повз неї (людину) проходять культурні події, явища,
напрямки, художні стилі, митці, виконавці, актори... В таких умовах до
свідомості індивіда різними каналами пробивається максимальна
кількість саме сумарної препарованої мейнстрімової інформації. А це
призводить до сприймання лише поверхневих шарів «знаків культури»
і навіть до втрати референтного зв’язку між тим, що означує, і тим, що
означується, тобто між знаками і дійсністю [про це див. також: 9, 5-64].
Знижується смислова чутливість, чуму постійно сприяє надлишковий
інформаційний тиск. Індивід, який постійно вагається, не здатен відва
житися сформувати, а часто й висловити власну думку. Під впливом
отриманої маси фрагментарної інформації він некритично переглядає
власні принципи, міркування, а інколи й відмовляється від них. Спогля
дання горизонту видовища здійснюється практично бездумно.
В таких умовах особистість постійно прагне на щось опертися у
цьому віртуальному світі вагань, світі образів, що є «чистими симулякрами самих себе» [9, 12]. І тут, в умовах горизонту видовища, незмірно
зростає роль посередництва та посередників, мас-медій, що транслю
ють критичні думки визнаних культурологів, мистецтвознавців, держав
них діячів. Але «сам медіум як такий стає невловимим, і змішання ме
діуму з повідомленням (Маклюен) є першою великою формулою цієї
нової доби» [9, 47-48]. І знову ж трансляція засобами поширення інфор
мації численних культурно-мистецьких мікрокосмів та їх інтерпретацій
виявляється надлишковою та односпрямованою. Щоб осягнути
сутність, їх необхідно синтезувати. А для цього необхідна точка опори.
Для митця дуже часто нею стає свідома орієнтація на здобутки визна
ного майстра (майстрів), твори якого прийняті як фахівцями та масмедіа, так і ринком (відносно добре продаються і купуються). Тобто
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йдеться про стандартний випадок так званої конвергенції інтересів [48,
108]. Для композитора з національної периферії в процесі такої конвер
генції точкою опори найчастіше стають принципи та закономірності,
використані у творах визнаних колег із «культурних центрів» — Німеч
чини, Франції, Італії, Швейцарії, Великої Британії, значною мірою —
Польщі та країн Скандинавії. Особливості цих творів автоматично ста
ють у творчому процесі парадигмою, моделлю для створення власних
варіантів. Одразу ж ставиться під сумнів продуктивність наслідування
здобутків творчості представників національної музичної класики чи
розвитку традицій, закладених ними. Адже вони «центром» не прий
няті, часто не визнані, а то й узагалі там не відомі. Створюється своєрі
дне замкнене коло: щоб про творчість «периферійного» композитора
довідалися і (ідеальний варіант!) її належним чином оцінили, треба, щоб
його твори були виконані або ж їх аудіозаписи — розрекламовані, куп
лені й прослухані. Але для того, щоб твори були виконані чи аудіозапи
си прослухані, треба, щоб про них знали і їх цінували... Розгерметизува
ти цю систему вдається дуже рідко.
Не можна дати однозначної оцінки ситуації, що склалася в мис
тецтві в процесі глобалізації. Про це вже йшлося. Творчість за зразками
не є рідкістю ні в музиці професійній, ні в традиційній. Радше прави
лом. У музичному фольклорі це неодмінна умова трансмісії віками
усталеної традиції [див., наприклад: 18; 17; 15; 27]. У європейській про
фесійній багатоголосій музиці це правило діє впродовж майже дев’яти
століть [див.: 5, 16-37]. Міграція найпоказовіших музичних зразків (уже
більше окремих художніх творів як цілісних одиниць, а не тільки прин
ципів композиції, як до того) із одного регіону в інший та їх подальше
наслідування (в кращому значенні цього слова) та переймання стали
звичним повсякденням у Європі з часів схилку епохи Ренесансу (так в
епоху Арс-нова осередкову роль виконувало на континенті французь
ке мистецтво [див.: 6, 38-67], в епоху Ренесансу — музика нідерландсь
ких майстрів із самих Нідерландів та Північної Італії [8, 92-145]). В на
ступні століття таких творів ставало щораз більше: з роками змінювала
ся тільки топографія центрів-експортерів. Сьогодні роль збірного центру-експортера новітніх зразків е-музики виконують Німеччина—Фран
ція — Італія з їх «музичними сателітами» — Австрією, Швейцарією та
Нідерландами. Схожим музичним центром від початку 1960-х років є
також Польща, а із середини 1990-х — Фінляндія. Україна виступає у цій
ситуації в однозначній ролі країни-реципієнта. Незважаючи на досить
непогано розвинуту інфраструктуру музично-концертного життя, му
зичної освіти, наявність когорти визначних музикантів-виконавців та
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видатних композиторів світового рівня, розшарування суспільства на
споживачів масової (популярної) музичної продукції та високого мис
тецтва віддзеркалює глобальну ситуацію (в малорозвинутих країнах тре
тього світу ситуація ще гірша: там е-музика практично витіснена з ху
дожньо-інформаційного простору). Відсутня також необхідна фінан
сово-економічна підтримка належного розвитку та популяризації ук
раїнської е-музики з боку держави та приватних підприємств чи фондів.
Це посилює відчуття периферійності вітчизняної високої музики та
меншовартості національної музичної культури. Якщо ми порівняємо,
скажімо, персональні сайти Є. Станковича та К. Пендерецького, то на
очно зрозуміємо, про що йдеться. І річ не лише у контрасті статистич
них даних про їх відвідуваність. Сторінка останнього у престижному
німецькому сегменті світової мережі виконана за останнім словом вебдизайнових вимог, максимально насичена інформацією, добре заван
тажується і має чудову систему пошуку даних. Інформація оновлюєть
ся та поповнюється за найменшої можливості (фактично щомісяця).
Сайт одного з найбільших українських композиторів сучасності Є. Стан
ковича знаходиться, як і слід було чекати, в українському сегменті світо
вої павутини. Завантажується також непогано (правда, знайти його
складніше: як правило, пошукові програми спершу «заводять» відвіду
вача, який не знає точної адреси, на кириличні сторінки російського
сегмента павутини, а вже звідти слід «подорожувати» на українські
сайти), але виконаний більш скромно: відвідувачі не знайдуть на ньому
чимало вкрай необхідних для таких продуктів згідно із сучасними стан
дартами даних. Що більше: сайт оновлюється нерегулярно і вельми не
системно (для Заходу річ нечувана!). Усе свідчить про те, що компози
тор вповні здає собі справу із глобальної ситуації в світі музики, яку
добре віддзеркалює ситуація в інтернеті. Хоч наявність персонального
сайту певною мірою визначає належність творця до когорти авторів,
прийнятих «західним центром». А музика Є. Станковича— це яскрава
ілюстрація прийняття досягнень творчості з теренів культурної периферії у «центрі»...
Музиканти із східноєвропейських субрегіонів периферійної куль
тури (часто — непересічного таланту та високофахової підготовки)
шукають змоги підтвердити свій статус за кордоном (конкурси, майстер-класи та ін.) і, отримавши визнання на Заході, знайти гідно оплачу
вану роботу. Знаходять її, як правило, там само, на Заході. Композито
ри, щоб бути визнаними західноєвропейськими та американськими
колегами змушені приймати умови пануючого на Заході дискурсу.
Значно менше з них асимілює західноєвропейські новації, міцно сто
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ячи на позиціях вітчизняної музичної традиції. Це важка і невдячна спра
ва: Захід готовий однозначно визнати тільки ті твори, що написані за
західними ж зразками. Чимало авторів — навіть незаперечних творчих
лідерів — стають на шлях свідомого чи несвідомого наслідування (вар
то згадати тут П’ятнадцяту симфонію Д. Шостаковича, у якій він вико
ристовує. принципи колажності, вперше по-новому застосовані в Сим
фонії молодого італійця Л. Беріо—творі, що його згодом неодноразо
во наслідували композитори із західних країн).
Як відбувається процес переймання та асимілювання здобутків,
втілених у творах західних композиторів, а також наслідування цих взірців
— проблема неоднозначна і непроста. Нас цікавить передусім питан
ня, що ж саме переймають, як наслідують і який пропонують слухачеві
власний цілісний інтелектуально-мистецький продукт. Ситуація у світі
творення та рецепції музики кардинально змінилася в останній третині
XX ст., коли в умовах сучасного інформаційного суспільства склалася
ситуація постмодерну. Якщо до цього можна було переймати та на
слідувати певну техніку компонування, особливості оркестрування,
манери співу, засобів формотворення чи відтворення певної стилісти
ки тощо, то тепер ситуація вимагає орієнтації на впізнавання, повторю
ваність, багатошаровість сприйняття, що, у свою чергу, спричиняє на
ростання невизначеності, плюралізму й радикального еклектизму.
З тих самих причин змінюється також моделювання передумов
сприймання музичних творів: виконання музичного твору поступово
трансформується із музичної події на культурну медіаподію. Тобто
подію, спеціально сконструйовану, таку, що вимагає певної підготовки
її подачі та обов’язкового коментування, певного суспільно-культур
ного контексту. Урахування ряду стереотипів та закономірностей пове 
дінки людини в сучасному інформаційному (існує ще кілька практич
но конгруентних термінів, узалежнених від ракурсу розгляду об’єкта та
автора теорії: техногенному, постіндустріальному, постмодерному)
суспільстві, у якому, як свідчить культурна антропологія, першоосно
вою буденної свідомості людини є не індивідуальна поміркованість, а
масові навіювання та гіпноз. Сприймання музичних творів (як і творів
інших видів мистецтва) орієнтується на вже згадувану впізнаваність,
багатошаровість і відносну доступність для зрозуміння дешифровуваних змістів, що в цілому є характерною ознакою культури доби постмо
дернізму. Культури колажності, «легких і швидких дотиків» [див.: 9, 764], зорієнтованої на сприйняття експлікацій мистецьких явищ, імпліцитні
риси яких залишаються не тільки неосягненими, але й непотрібними
цьому типові сприйняття. «Людина, котра проводить майже третину
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життя біля телевізора у безперервному блуканні від програми до про
грами, чи то біля ПК у плаванні хвилями інтернету, здатна адекватно
сприймати лише мигтіння знаків, оскільки їх зв’язок із тим, що вони
означають, передбачає більш глибоке занурення у сферу знаку» [45,7].
Такі характеристики сучасного стану творення та презентування музики, що усталилися на Заході наприкінці 1960-х років, з’явилися
на видноколі української музичної культури вже на початку 1970-тих.
Зовні цей процес наклався у часі на початок утвердження в Україні
постмодерних реалій. Саме тому чимало особливостей сучасного му
зичного мистецтва, спричинених глобалізаційними процесами, сприй
малися дослідниками як зміни стилістичних констант творчості, викли
кані постмодерною ситуацією в суспільно-культурному житті (зрідка
найбільш промарксистсько-ленінськи налаштовані радянські критики,
а також музиканти-радикали із Заходу переконували «мистецьку гро
мадськість» в остаточній самодискредитації музичних авангарду і поставангарду й поверненні музичної творчості до річища ідеологічно
витриманих реалістичних та піднесено романтичних звучань [див. про
це, наприклад: 20, 67-125; 24; 31, 113-127]). Якщо ж підійти до аналізу
таких процесів без ідеологічної упередженості та зайвої емоційності, то
в музичній творчості останньої третини XX ст. можна помітити кілька
виразних закономірностей, що сформувалися унаслідок культурної гло
балізації та сучасних периферизаційних процесів на теренах Європи.
По-перше, наслідуванню й уніформізму підлягають значно ширші та
більш загальні художньо-естетичні парадигми, ніж у попередні десяти
ліття. По-друге, наслідуються та копіюються не лише парадигматичні
моделі музичних творів, але й способи їх презентації та споживання
готового продукту. По-третє, нарівні організації художнього цілого та
презентації музично-творчої продукції, як і на Заході, дедалі помітніши
ми стають процеси усереднення та проникнення «людини-маси» у
сферу е-музики, а також залучення цієї останньої до процесів тоталь
ного консумеризму.
Розгляньмо детальніше перелічені закономірності. Перша поля
гає у тому, що композитори нині переймають, як правило, цілісні творчі
наставлення, сформовані на Заході, причому роблять це цілком відкри
то, не переобтяжуючись філософськими обґрунтуваннями такої по
зиції. Цілковито домінують прагматичні міркування: якщо мистецькокреативний факт уже мав місце, він однозначно надається до насліду
вання. Більшість пояснень творчих переорієнтувань та естетичних по
зицій наслідувачів (з боку них самих) стосується апелювання до загаль
них тез про об’єктивні зміни сучасного світу, умов існування та самої
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сучасної людини (див. вище про конвергенцію, «глобальне селище»
М. Маклюена, «рух за течією річки» X. Ортеги-і-Гасета та поняття го
ризонту культури). Наведені тези переконливо ілюструє стаття А. Шнітке, у якій обгрунтовано необхідність використання в сучасній музиці
«полістилістики» та охарактеризовано особливості цього методу ком
понування [65, 327-331]. Показовими є початкові фрази авторського
викладу: «Останнє десятиріччя [йдеться про 1960-ті роки. Згадана стат
тя — зафіксований текст виступу А. Шнітке на конгресі ММС 8 жовтня
1971 року— Б.С.] відзначене широким розповсюдженням полістилі
стичних тенденцій у музиці. Колажна хвиля сучасної музичної моди є
лише зовнішнім виявом нової плюралістичної музичної свідомості...»
[65, 327]. Далі композитор зауважує, що нині можна «намітити два по
лярні принципи використання «чужого» [sic ! —Б.С.] стилю: принцип
цитування і принцип алюзії» [65,327]. Нині, коли теорія інтертекстуальності, що на переломі 1960-х — 1970-х р.р. саме починала формуватися,
вже досить добре розроблена, розуміємо, що композитор фактично
мав на увазі ситуацію домінування у тому чи іншому творі одного з
двох взаємопов’язаних видів інтертекстуальності — авторської та слу
хацької. Тут недвозначно фіксується як факт ситуація постмодерну, що
склалася в музиці на початку 1970-х років. А здобутки західного постмодерністського мистецтва як доступні й демократичні були вже на
початку 1970-х р.р. визнані в тогочасному СРСР зразками, гідними для
наслідування. Плюралізм та колажність постмодерної музичної твор
чості знайшли пряме відображення й у словесному викладі композито
ра, де через кому подано такі назви, як Тріо Д. Шостаковича, Скрипко
вий концерт А. Берґа, «Stabat mater» К. Пендерецького та «Гімни»
К. Штокгаузена... (композитор робить це свідомо, щоб таким чином
підкреслити вагомість власної позиції: «.. я спеціально посилаюсь на
авторів, діаметрально протилежних за естетикою» [65, 327]). Цитовані
фрази вичерпно пояснюють один із типових виявів постмодерністичної
всеїдності та еклектизму—музичну «полістилістику», базовану на гіпертрофованому принципі використання техніки інтертексіуального пись
ма, а ряди наведених прізвищ «західних» авторів тільки чіткіше окрес
люють можливі джерела наслідувань.
Автор тонко зауважив передумови «для широкого проникнення
свідомо-полістилістичної манери в музику» [тут і далі — 65, 329]. Ці
передумови є «як технологічними (криза неоакадемізму 50-х р.р. з пу
ристськими тенденціями серіалізму, алеаторики, сонористики), так і
психологічними (посилення інтернаціональних контактів та взаємов
пливів, зміна уявлень про час і простір, «поліфонізація» свідомості із
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зростанням потоку інформації та «плюралізація» мистецтва.» [кур
сив мій — Б.С.])». Як бачимо, А. Шнітке докладно перелічує характерні
риси глобалізаційних процесів, що відбуваються в сучасній культурі.
Роль інтертекстуальності (та полістилістики — потенційно акту
алізованої поверхневої форми існування інтертекстуальності в музиці1)
як одного із найхарактерніших прийомів організації та прочитання
текстів музичних творів в умовах глобалізації культури є особливо по
казовою. Причому в обох її іпостасях — і авторській, і слухацькій [про
це детальніше див. також: 55; 57]. Паралельно укріплюються характерні
риси конвергентності та прагнення до уніформізму мислення як у ком
позиторів, так і в слухачів2. Плюралістичність художнього бачення ав
торів виявляється тут у багатошаровому й одночасному існуванні у
тексті музичного твору інших текстів культури, до того ж, в абсолютно
довільних формах. Плюралізм їх існування настільки великий, що «зве
дення до одного знаменника» усіх цих одночасно розгорнугих форм
практично неможливе. Таке саме насичене й інформативне наванта
ження музичних творів, автори яких широко використовують інтертек
стуальні фігури. І тут не слід плутати інтертекстуальність як лише один
із дуже поширених у XX столітті засобів організації та прочитання му
зичного тексту із інтертекстуальністю як головним засобом організації

На відміну від дуже поширених в літературі та кіно випадків неактуалізованого інтертсксту у зв’язку з неактуалізацією сприймачем інтерпретанти (іншими словами, сприймач не дешифровує прихованих у тексті значень
через те, що абсолютно незнайомий з присутніми у творі іншими текстами і не
може ідентифікувати їх вкраплень у текст твору), у музиці маємо справу з
цікавими формами неактуалізації інтертексту за умов актуалізації інтерпретанти та його ідентифікації (слухач емпірично відчуває, що змінився стиль
викладу, характер розгортання, вклинилася музика іншого жанру, написана у
іншій манері компонування, фрагмент іншого твору і т. ін„ але не може акту
алізувати почуте й вибудувати закодовані автором в тексті інтертекстуальні
фігури, чи акгуалізує у спотвореному вигляді через брак відповідних попе
редньо здобутих знань та досвіду). Можна було б назвати такий феномен

парадоксом інтерпретанти.
Рідко який музичний текст упродовж 1970-тих — 1990-тих років не
створювався з розрахунку на інтертекстуальне прочитання і не був насиче
ний актуалізованими чи прихованими цитатами, алюзіями. стилізованими (як
правило, під бароко чи ранню класику) фрагментами. Масовий слухач інтер
претував почуте також згуртовано і однозначно, апелюючи до трьох-чотирьох найпопулярніших у ті роки авторів е-музики: Вівальді — Бах — Моцарт —
Бстховен.
2
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художньої цілісності в музичній творчості, який відбиває те світо- та
самовідчуття сучасної людини, що нині отримало назву постмодерної
(чи постмодерністичної) чуттєвості. У цьому разі доречно провести
паралель між музичними творами, що є своєрідними медіа, які слу
жать для художньої комунікації, та новітніми масовими медіа останніх
десятиліть. Такі контентно-естетичні засади постмодернізму, як колажність, різноманітність, тотальне змішування усього, «попурійність»,
що активно використовуються в практиці сучасних медіа, є водночас
однією з характеристик їх природної сутності. У цьому випадку з про
цесу наслідування чи копіювання автоматично усувається така узагальнювальна категорія, як стиль, який тепер перетворюється на суміш
стилів й еклектично дібраних та поєднаних стильових констант і засобів.
Ще в другій половині XIX ст. Й. Брамс міг наслідувати (і наслідував) у
своїй творчості найзагальніші риси стилістики творів Л. Бетховена. Нині
така ситуація вже не актуальна (вона, звичайно, може бути відтворена
з певною ідеологічною, художньою чи іншою метою). Освячена тради
цією категорія стилю3 в сучасній музиці втрачає свої типологічні озна
ки й остаточно розмивається. Неможливо наслідувати стиль творчості
сучасного автора — найчастіше у зв’язку з відсутністю такого гомоген
ного стилю як художньо-естетичної цілісності. Дедалі частіше можуть
бути наслідувані лише окремі стилістичні риси певного періоду твор
чості композитора або якоїсь групи його творів (про категорію жанру
не йдеться з тієї самої причини: так званий змішаний жанр давно вже
став реальністю. Тут можна провести також паралель із так званими
змішаними жанрами епохи бароко. Особливо слід акцентувати на тако

3 Категорія стилю в мистецтві й, зокрема, у музиці XX століття не
належить до числа однозначно усталених понять. Так, X. Ортега-і-Гасет вкла
дає у це слово дещо інше, ніж звичне, значення: «Нове натхнення, таке екстра
вагантне на вигляд, повертається, хоч в одному відношенні, на вимощену до
рогу мистецтва. Бо ця дорога зветься «прагненням до стилю». Отже: стилізу
вати — означає деформувати реальне, дереалізувати. Стилізація включає в
себе дегуманізацію. I vice versa— нема іншого способу дегуманізації, окрім
стилізації. З іншого боку, реалізм, закликає митця покірно слідувати формі
речей, закликає його відмовитися від стилю» [див.: 44, 517]. Ми ж дотримує
мося дефініції стилю у сучасній музиці, даної М. Лобановою. Йдеться про
«загальну теорію змішаного стилю, в якій так звані «чисті стилі» утворюють підсистеми... Стиль стає діалогічним явищем... Нині «змішаний стиль» —г
не засіб полеміки з наставленнями попереднього періоду, а сформована нова
система художньої комунікації, що допускає множинність індивідуальних
рішень при збереженні зв’язків із традицією» [див.: 39, 144]

ЗО

му наставленні композиторів, як «повна чи часткова відмова від причинно-наслідкових зв’язків класицистського штибу (чи дуже обмежене
їх застосування)» [39, 111], а також визнання реальності існування бага
тьох логік, систем, мов культури, творчих парадигм і можливості їх кон
струювання). За таких умов найчастіше копіюються або наслідуються
окремі твори як художньо цілісні об’єкти.
Цікавий факт існування сучасного художнього універсуму у
формі тотальної множинності думок, концепцій, уявлень, стилів, жанрів,
фактів та можливостей потребує з’ясування ще одного важливого пи
тання. Йдеться проте, чи пропонує постмодерний етап розвитку музи
ки ефективні шляхи оновлення змісту і стилістики, концепцій органі
зації та функціонування мистецьких творів, чи ми споживаємо лише
еклектичну суміш по-новому скомбінованих і препарованих елементів
із культурно-мистецького спадку минулих епох. Також про те, коли і де
ж виникає те нове в умовах «глобального селища» і яким чином це
відбувається.
Постмодерний митець, керуючись переважно методологічни
ми наставленнями постструктуралізму (або ж периферійними насліду
ваннями положень постструктуралістських опусів мислителів із фран
цузько-німецького «центру»), цілковито довіряється вільним творчим
асоціаціям. При цьому зміст мистецького (у цьому випадку музично
го) твору може бути розпорошений, розчинений у загальній множин
ності смислів без вивищення одних смислів над іншими і множинністю
їх культурної інтерпретації. Спосіб вибору домінуючих смислів та орган
ізації постмодерного твору як художньої цілісності лише в загальних
рисах програмується автором, а зробити свій вибір здебільшого дору
чається слухачеві. Таке наставлення —усвідомлена позиція, адже за
логікою філософських дискурсів постструктуралізму основний розви
ток та оновлення відбуваються десь на маргінесі чи в зонах периферій
ної культури, тобто там, де впливи структурованості та ієрархізації зво
дяться до мінімуму. І головним завданням творців та сприймачів мис
тецької продукції вважається залучення цих нових смислів та процесів
до своїх текстів та створення із залученого гіперреального тексту, своє
рідного симулякру реальності. І «полістилістика» А. Шнітке — це пока
зова ілюстрація такого стану справ. А музичні твори постмодернізму
— звукове втілення концепції «смерті автора», висунутої Р. Бартом [Див.:
2,384-391]: все вже було колись сказане, тільки «іншими словами», тому
будь-яка сучасна спроба створити нове неминуче призводить до ек
лектики, текстової (за А. Шнітке «стильової») множинності та вільної
структурної організації. Сприйняття світу й мистецтва трансформуєть31

ся на уніфіковано антисистемне (чудово співіснуючи із своєю антино
мією — прагненням до тотальної системності), а його безумовними
складниками стають фрагментаризм та побудова референтних зв’язків
між використаними мистецькими кодами. Нерідко — і щораз частіше в
умовах наростання глобалізаційного уніформізму до системи таких
референтних зв’язків включаються культурні коди немистецької генеа
логії, а позамузичні чинники щораз вагоміше впливають на організа
цію художньої цілісності.
**
*
Аналізуючи стильову множинність (чи просто множинність,
змінність, калейдоскопічність) та полілогічність, притаманні сучасній
музиці, залученій до глобалізаційних круговертей, мусимо звернутися
до головного засобу їх втілення у звуковому матеріалі — інтертекстуальності, тобто, за Ю. Крістевою, «текстуальної інтеракції, що відбу
вається всередині окремого тексту», або ж «міжтекстового діалогу»
[38, 171]. Можемо говорити про щонайширше побутування деяких видів
інтертекстуальності, як-от паратекстуальність (відношення тексту до
своєї частини), метатекстуальність (співвідношення тексту із своїми
передтекстами) та ін. Практично усі вони нині співіснують у семантич
ному просторі кожного музичного твору, тобто твору як художньо
цілісної одиниці. Але в контексті аналізованої проблематики вважаємо
за необхідне зупинитися на дуже показових для музичних творів ос
танніх десятиліть паратекстуальних агракціях та визначенні їх місця у
периферизаційних процесах.
Вивчення співвідношення нотного тексту твору із такою неодмі
нною його ж частиною як, скажімо, назва з незрозумілих причин досі
перебуває в затінку засилля традиційних методів музичної аналітики.
Водночас таке співвідношення істотно впливає на способи організації
художньої цілісності в контексті обраної дискурсивної парадигми. Йдеть
ся, зрозуміло, про сучасну музичну ситуацію в ракурсі проекції на
мистецьку творчість процесу глобалізації. Результат сприймання твору
як цілісного естетичного об’єкта може кардинально змінитися завдяки
лише зміні назви останнього. Цікаві спостереження, співзвучані нашим,
щодо ролі вербального слова, зокрема назви твору в процесі його орган
ізації як цілого, зроблені І. Коханик та спроектовані на музичну творчість
В. Сильвестрова [36, 189-198]. Дослідниця розглядає паратекстуальні
атракції у музиці В. Сильсевтрова на прикладі назв творів, присвят, ав32

горських коментарів до партитур, вказівок та коментарів для виконавців,
так званого «німого» слова [36, 190], називаючи їх «позатекстовим ком
понентом» і розглядаючи на наступних сторінках статті власне як час
тини тексту. А розгляд функцій «німого» слова, як-от у кантаті для со
прано і камерного оркестру на вірші Ф. Тютчева і О. Блока (1973) чи
«Віснику» для струнного оркестру і синтезатора (1996) можливий лише
як складника музичного тексту [36, 196]. Щось віддалено схоже зустрі
чаємо, наприклад, у Й. Брамса із цитатою вірша Г. Гейне, виписаною
під партією гобоя у першій частині Симфонії№ 2. Прочитання (зокре
ма інтертекстове) твору, нотний текст якого залишиться абсолютно не
змінним, буде діаметрально протилежним, коли ми змінимо його на
зву із, скажімо, «Симфонії №2 у 4-х частинах для великого симфонічно
го оркестру» на «Трансцендентну композицію №511 в чотирьох рухах
для струнних, духових, ударних інструментів і ґльокеншпіля». Воно
зміниться навіть тоді, коли твір буде написаний у звичній для сприйма
на традиційній манері. Аналогічне явище спостерігатимемо й при про
веденні зворотньої процедури. Для цього варто лише ряд різнотипних
та різнохарактерних п’єс із різними назвами уніфікувати засобом нази
вання серією «Музик» чи «Камерних симфоній», споряджених відпов
ідною нумерацією. Очевидно, що й закостеніле епігонство у сферах
музичної драматургії, використаних виразових засобів чи компози
торської техніки викличе у сприймача не розчарування та негативні
оцінкові судження, а спробу осмислити почуте із використанням
відсутніх в авторському тексті (а, отже, віртуальних) інтертекстуальних фігур та непередбачених композитором смислових конотацій. Не
те що художня недосконалість, а й повна творча неспроможність (скаж
імо, відверте й не надто вдале копіювання творів С. Рахманинова,
Б. Бартока, В. Сильвестрова чи Г. М. Ґурецького) буде переоцінена і
сприйнята як свідомо застосований творчий прийом —стилізація чи, у
крайньому разі, не зовсім вдале пародіювання. Таким чином слухач
вибудовує в своїй уяві художню цілісність не просто на підставі реально
почутого твору, але як результат синтезу дешифрованих значень, не
вкладених у прослуханий іманентно музичний матеріал автором і незапрограмованих ним, а тому фактично відсутніх у відтвореному му
зичному тексті смислопороджуючих атракцій. Так, завдяки умілому
використанню в тексті твору паратекстуальної взаємодії, композитор
може перепрограмовувати способи його організації як художньої
цілісності. Чимало таких творів існують у віртуальній мистецькій реаль
ності як своєрідні симулякри. Саме тому останні десятиліття
Klavierstuck-и, «Музики» чи Quartettensatz-и під віртуальними номе
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рами та з таємничого звучання підзаголовками трапляються в ук
раїнській музиці значно частіше, аніж твори на зразок «Вечірніх пей
зажів» для фортепіано чи Смичкових квартетів (про роль і місце у периферизаційному дискурсі виконавських складів та презентації творів йти
меться нижче). Щоб не бути голослівним, наведемо кілька прикладів із
креативної практики сучасних українських авторів, що можуть слугу
вати промовистими ілюстраціями наведених тез. Це, наприклад, «Про
довжене життя» для камерного ансамблю 3. Алмаші, “...і гама До ма
жор» для симфонічного оркестру та чотирьох вокалістів-солістів В. Губи, «House Plant» О. Ґрінберґа, «Епітафія маркізові де Саду» для двох
віолончелей та серія композицій для різних складів виконавців під на
звою «Іще!..» С. Зажитька, Симфонія №9 «Sensilis moderno» Л. Колодуба, «Музика для «Решершу» Ю. Ланюка, «Антисонати №28, 29 і 53
для фортепіано і солюючого кларнета» В. Рунчака, «Інкрустації» для
камерного оркестру Л. Сидоренко. А от позірно схожі на попередні
назви творів «Агіа-passione» та «Aria-passione-2» І. Щербакова чи його
ж «Баркарола» для фортепіано з оркестром відіграють в процесі орган
ізації цілісності музичного твору дещо іншу роль. Автор, убезпечую
чись себе від можливої неактуалізації інтертексту, появу якого має сти
мулювати текстове запозичення з відомої арії альта зі «Страстей»
Й. С. Баха (у творі І. Щербакова «роль соліста» виконує віолончель із її
теплим проникливим тембром), і — відповідно—неможливості в цьому
разі вибудувати передбачувані композитором конотативні зв’язки та
асоціації, скеровує смислоутворюючий процес реципієнта засобом
винесення необхідної інформації у назву твору. Таким чином компози
тор упевнено режисує також процес організації твору як художньо
цілісної одиниці. В ідеальному випадку гіпертекстуальні відношення
можуть спричинити при прочитанні авторського тексту утворення ще
й ряду метагекстуальних фігур, що незмірно збагачуватимуть смисло
ве поле твору. Навіть у разі неактуалізації інтертексту через нерозпізнання запозичення із музики Й. С. Баха художня уява слухача буде спря
мована у необхідному «пасійному» напрямку, а потрібні інтеракції
будуть побудовані. Вони забезпечать відносно адекватне сприймання
та відповідне організування цілісності твору завдяки актуалізації в уяві
слухача отриманих ним до того інформаційно-емоційних повідомлень,
що стосуються страстей Господніх. Схожим є. також механізм дії назви
і в «Баркаролі».
Не помилимося, коли визначимо такий спосіб використання ком
позиторами паратекстуальних взаємодій як виразне наслідування захі
дних зразків музичної творчості, що виникло під впливом перифериза34

цінних процесів у контексті загальної глобалізації. Давня традиція залу
чення до музичних творів позамузичних чинників їх організації як зразків
художньої цілісності (а одним із її різновидів є включення до тексту
твору оригінальної назви), переживає від середини XX століття черго
вий період розквіту. Наведу лише один, але доволі промовистий при
клад: блискуча концертна п’єса В. Рунчака для кларнета in В соло під
назвою V.RUNCHAK.ES_CLARI@NET (існує паралельний варівант авторської
назви
при
незмінному
нотному
тексті
твору:
V.RUNCHAK.b_clari@net). Містифікація назви твору під виглядом елек
тронної адреси (коли я пишу ці рядки, комп’ютер автоматично маркує
назву кольором, ідентифікуючи її як справжню електронну адресу!),
яка насправді не існує, стала можливою лише в умовах повного прий
няття національною культурою здобутків сучасного інформаційного
суспільства й глобалізації, одним із головних символів якої власне і є
інтернет. Назва абсолютно не вплинула на якість музичного тексту п’єси:
вона з’явилася цілком спонтанно на стадії прикінцевого редагування
твору, коли музичну частину тексту вже було в основному закінчено.
Твір написано у звичній для дискурсу ігрової музики формі-нанизування: чотири близькі за використаними виразовими прийомами її сег
менти послідовно змінюють один одного. Її об’єднуючим стрижнем як
художнього цілого слугують рівноритмові фігури, засновані на співставленні груп із парною та непарною кількістю рівновеликих тривалостей
з акцентним виділенням першої із них. Твір організовано як ціле драма
тургічними засобами. Це двофазова композиція із двома драматургіч
но вагомим кульмунаційними зонами, що припадають на другий та
третій сегменти форми. Композитор використав для більшої ефектив
ності впливу музики на слухача квазісиметричне розташування драма
тургічних зон: 1-й сегмент форми+другий сегмент із першою кульміна
ційною зоною і зворотній рух від третього сегмента із другою фазою
кульмінації+заключний розділ. Твір виписано дуже логічно з боку техніко-конструктивної будови, драматургічної організації, із виграшним
використанням усіх потенційно-звукових можливостей кларнета й із
застосуванням мінімальних, але дуже ефектних елементів театралізації
(удари виконавцем ногою чи ногами по підлозі). Усе це вже саме по
собі забезпечило б п’єсі В. Рунчака популярність серед виконавців та
успіх у слухаціькій аудиторії. Але автор знаходить іще один завершаль
ний штрих, що довершує організацію цілого саме як зразка сучасної
музичної культури: дає йому вищенаведену назву. Сприймання твору
помітно збагачується завдяки додатковим смисловим інтеракціям, що
виникають у результаті використання інтертекстової діалогізації пара35

текстуальної природи. ГІри цьому інтерпретанта, що сприймається од
нозначно, пробуджує в свідомості слухача для участі в інтеракції абсо
лютно відмінні смислові ряди (часом екстрамузичної природи), відбір
яких для повноцінного музичного сприймання твору мотивується тільки
культурною компетенцією слухача. Таким чином твір сприймається
абсолютно по-іншому, аніж у випадку виконання п’єси аналогічної ігро
вої природи із цілком нейтральною назвою. Сьогодні назва однозначно
трактується частиною художнього тексту твору.
Впадає в око цікава закономірність, що супроводжує цю тради
цію: західноєвропейські композитори дають своїм творам досить
довільні назви рідною мовою, мовою країни замешкування (німець
кою, французькою, англійською, італійською чи грецькою) або дуже
близькою творцям як випускникам класичних гімназій та університетів
латинською мовами. Немало серед назв також слів іншомовного по
ходження (переважно з тієї ж латини чи грецької і жодних слов’янізмів!).
Згадаймо хоча б вибірково деякі з найвідоміших: Mutazioni, Perspectives,
Momenti, Sequenze 1-Х, Gesti, Coro Л. Беріо, Domaines, Eclat, FiguresDouble-Prisme, Messagesquisse П. Булеза, Anagrama, Heterophonia,
Camera obscura, Klangwölfe, Variété, Der Eid des Hippokrates М. Кагеля,
Metastasis, Terretektorh, ST 10, Eonta, Theraps, La Legende d’Eer,
Lonchaies Я. Ксенакіса, Gruppen, Zyklus, Klavierstücke 1-Х, Kurzwellen,
Jubilaum K. Штокгаузена та ін. Таку саму ситуацію спостерігаємо й у
творах слов’янських авторів: у назвах — слова іншомовного походжен
ня, латинська, німецька, французька чи англійська, здебільшого чужа
для композиторів лексика. Бачимо типовий вияв культурної периферизації: такі назви більш звичні для західного вуха (покликані сприяти за
воюванню визнання саме на Заході!) і водночас надають творам «прозахідного іміджу» на батьківщині композитора. Тут мають місце також
притаманні глобалізаційному дискурсу чинники ринкової природи:
знайомий товар легше рекламувати і продавати (чи то у вигляді концер
тних виконань, чи аудіо- або відеозаписів) із мінімальним відсотком фінан
сового ризику. Навівши кілька показових назв творів композиторів з
України,
помітимо
наростання
кількос
ті
не
надто
відмінних
від
аналогі
чних західних зразків рис: Canticum Г. Гаврилець, «Saxonom. Apologia»,
Екслібрис, DiaDem, Behind the Shadow of Sound..., EcHom, In modo
sketch, Ithron-phonium, Memento vitae Ю. Гомельської, Гравітації, ACorda, Mobile-Immobile, Carillon, «House Plant» О. Грінберга, Reflexus
M. Денисенко, Еротеми, ФалосипедС. Зажитька, Music from Waterside
І. Карабиця, Симфонія №9 «Sensilis modemo» Л. Колодуба, Chant pour
Equinoxe Ю. Ланюка, Idem per idem Г. Ляшенка, Anthem 1 В. Польової,
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Canzone spirituali, Homo ludens І-IV, Via dolorosa, Ego et alter ego та «Vixi
(прожив)» В. Рунчака, Post Scriptum В. Сильвестрова, Mistica sonoris
І. Тараненка, Orbis Terrarum, Vestigia Б. Фроляк, Via dolorosa M. Шуха,
Liebestode, Warum?, Aria-passione та Aria-passione-2, Dreamstrings
І. Щербакова, Росо misterioso, Lamento О. Щетинського, Distanzierung,
«...end-less...», Ekagrata, Rao Noala, Geometricum, XING, As soon as
possible Л. Юріної. He слід думати, що «прозахідний імідж» судилося
здобувати тільки композиторам-українцям. Так, наприклад, навіть доб
ре відомі у світі та часто виконувані й авторитетні польські автори не
цураються таких ходів. Ось декілька назв таких композицій: Threnody
3. Багінського, An die Freunde Р. Ґабрися, Refren, Genesis, Good Night
Г.М. Турецького, La vetrata, Descendent Л. Зелінської, Diphtongos,
Exodus В. Кіляра, Aus aller Welt stammende 3. Краузе, Trigon, Sesto Г.Куленти, Epitafium, Livre pour orchestre, Mi-parti В. Лютославського, 2
Dialogues, Music for Five K. Мошуманської-Назар, Anaklasis, Polimorfia,
Fluorescencje, Canticum canticorum Salomonis, Der unterbrochene
Gedanke K. Пендерецького, Swinging music, Dramatic story, Pianophonia
K. Сєроцького, Nuesis II, Audition, lrisation, Poeme sonore, Miroirs du
Temps M. Стаховського, Two Studies, “... under the plane tree...», Trough
the Looking Glass, A Study of Shade, Recalling a Serenade П. Шиманського та ін. Це є водночас також свідченням парадоксального переплетен
ня та співіснування в музично-культурному ареалі Польщі ознак краї
ни-центру і країни-напівпериферійної культури. Власне, приклади із
польської музики є надзвичайно показовими для усталення акцентів
розгортання та поширення глобалізаційних процесів у Східній Європі:
країна, що у 1920-30-х роках була однозначно музично-культурною пе
риферією Європи [про це красномовно свідчить В. Лютославський;
див.: 26, 91-94.], у 1940-50-ті рр.. поступово перетворилася на країну
напівпериферійної культури і з середини 1960-х упевнено займає по
важну позицію серед світових музичних центрів.
Отже, паратекстуальність слугує для авторів постмодерного дис
курсу в музиці достатньо продуктивним засобом організації художньої
цілісності. Будучи вищою мірою показовим з погляду стилістики, цей
різновид інтертекстуальності, як бачимо, цілковито узгоджується з реа
ліями глобалізаційно-периферизаційних процесів, що ними насичена
сучасна музична культура.
Вагомість метатекстуальних співвідношень у процесах органі
зації художньої цілісності нині також поза сумнівом. На відміну від ана
лізу паратекстуальних взаємодій, що функціонують в умовах постмодерністської стильової множинності, дослідження цього виду інтертек37

сту прийняте в сучасному вітчизняному музикознавстві за базове. Крім
того, співвідношення досліджуваного тексту із своїми передтекстами
береться до уваги в численних історико-стильових, історико-жанрових,
виконавських та цілісних аналізах музичних творів сучасної доби, що
ними рясніють праці музикознавців. Тому зупинимося лише на окре
мих аспектах метатекстуальності, які кореспондують із винесеною в
назву розвідки проблематикою.
Метатекстуальність в умовах глобалізації—це не просто своєр
ідна зв’язка, що поєднує текстологічні та історико-теоретичні аспекти
онтологічних досліджень музичних творів. Цей засіб слугує своєрід
ною індикаційно-оцінною шкалою, мірилом суспільної значущості та
запитуваності певного типу творів як у локальному, так і в глобальному
перерізах. Водночас метатекстуальні взаємодії як ефективне джерело
залучення необхідної емоційно-смислової інформації давно стали
дієвим засобом організації художньої цілісності в е-музичній творчій
практиці сьогодення. Вони використовуються композиторами у різних
іпостасях. До найдавніше актуалізованих видів метатекстуальності на
лежить залучення в якості атрактантів певних носіїв культурно-стильо
вої інформації усталених типів. Такими носіями можуть бути індивіду
ально- чи загальностильові або жанрові риси, цілісні чи фрагментари
зовані тексти, що є їх показовими зразками або ж своєрідними кліше
загальнішої культурно-мистецької інформації. В сучасних умовах «гло
бального селища» та тотальної надлишковості отримуваної інформації
метатекстуальні взаємодії такого типу дозволяють використовувати як
смисло- та формоутворюючий чинник цілі шари інформації з культур
но-мистецького «архіву епохи» (термін М. Фуко) завдяки застосуван
ню їх в умовах обраного дискурсу [тут доречно навести співзвучну
характеристику дискурсу як «ментально-мовленнєвої діяльності..., опер
тої на міркуванні, умовиводах та іншій мисленнєвій діяльності», даній
Р. Ґжеґорчиковою; див.: 75, 42]. Маємо на увазі не просто цитування чи
алюзіювання, про яке йдеться у згадуваній вище статті А. Шнітке. Важ
ливим чинником є передбачуваний музично-комунікаційним актом
контекст. Задля уможливлення оформити музичний твір у свідомості
слухача як деяку різнорівневу смислову цілісність композитори у тво
рах все частіше опираються на використання знайомих слухачеві іншо
текстових фрагментів (кодів, алюзій тощо), які потенційно надаються до
встановлення референтних зв’язків між ними та побудови інтертекстової музично-інформаційної канви. Це нерідко призводить до свідомого
чи несвідомого наслідування певних творчих моделей, прийомів, а іноді
й цілісних текстів творів інших авторів. Трапляються також випадки на
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слідування своїх композицій, власної стилістики, опрацьованих до цьо
го жанрових видозмін. У цьому разі йдеться про використання автоінтертекстуальності. Найчастіше композиції, у яких використано як ос
новний засіб організації цілого цей засіб, є, так би мовити, гранями
одного кристалу, творами, в яких домінує «одна тема», розкрита в різно
манітних ракурсах. Іноді вони стають «переспівами себе». Показовими
зразками творів української музики, у яких домінуючим засобом орган
ізації цілісності є автоінтертекстуальність, можуть слугувати вокальні
цикли 1970 — 80-х років В. Сильвестрова, його ж симфонії №№6 і 7,
хорові твори 1990-х р.р. та «Реквієм для Лариси». Не менш яскраві зраз
ки можна помітити і в сучасній польській музиці — «Всеохопна молит
ва» та «Sinfonia sacra» А. Пануфніка, його ж «Квінтове коло» та «Arbor
cosmica» та ін.
Крім цього, слід зауважити, що в умовах постмодерного дискур
су, покликаного до життя значною мірою різними чинниками позаму
зичної природи (в тому числі й процесами глобалізації та периферизації
), функції музичних творів та музично-культурних феноменів не
впинно змінюються, урізноманітнюються. До цієї останньої категорії з
огляду на описані вище причини потрапляє чимало музичних текстів,
що у попередні періоди функціонували як повноцінні музичні твори.
Багато з них втрачають притаманні їм первісно естетичні ознаки е-музичних мистецьких об’єктів і трансформуються в кіч (про музичний кіч
та його особливості див. докладніше: 58; 52; 73], або переходять із класу
е-музичних об’єктів до більш масштабної множини зразків прикладно
го мистецтва та масової культури. Дослідження цих феноменів, що внас
лідок впливу соціальних та економічних чинників, притаманних постіндустріальному етапу розвитку суспільства, та особливих умов вико
ристання втратили ряд суттєвих типологічних ознак, які уможливлю
ють кваліфікацію цих об’єктів як зразків е-музики, у вітчизняному му
зикознавстві щойно розпочинається. Йдеться ж передусім про музичні
жанри прикладного характеру — оформлювальну музику в теле- та
радіорекламах, фонову, релаксаційну музику і т. ін.). У цьому випадку
маємо справу передусім із трансформацією (чи й повною ліквідацією;
так, наприклад, фрагменти та цілісні структурні одиниці відомих му
зичних творів класичного спадку використовуються винячтково із сиг
нальною метою: зумери мобільних телефонів, звучання електродзво
ників при вхідних дверях, автомобільні клаксони тощо) звичного дис
курсу та суттєве заниження рецептивного рівня творів в умовах гори
зонту культури, що призводить до зміни їх соціальної функції. Показо
вою є, наприклад, реакція шестирічного Святослава С. на почуте аудіо
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відтворення «Віденської крові» Й. Штрауса: «О! Та це ж музика з чо
тирнадцятого випуску «Тома і Джеррі!». Говорити в цьому разі про
потенційні можливості виникнення музичних інтеракцій, які б спричи
нювали метатекстуальні взаємодії, якщо й можна, то лише з багатьма
застереженнями.
Однак сказана дитиною фраза є також промовистою ілюстра
цією аналізованих нами вище глобалізаційних процесів. Після демонта
жу «залізної завіси» американський «Хома» одразу ж витіснив у свідо
мості пересічного адресата російського «Вовка»: територія «країни
розвинутого соціалізму» стала одним із передмість капіталістичного
«глобального селища». Аналогічні процеси відбувалися і в царині емузики. Неодмінний атрибут концертів минулих десятиліть «радянська
музика» незворотньо поступилася в програмках першими місцями
сучасній західній, шляхи концертних турів, поїздок та науково-творчих
зустрічей українських музикантів почали дедалі частіше скеровуватися
на Захід. Незважаючи на катастрофічну відсутність прямих інвестицій,
вдалося розбудувати сучасну музично-концертну інфраструктуру на
західний штаб (із потужним фестивальним рухом включно). Це не про
сто вивело українську музику із прямого узалежнення від напівпериферійного музичного центру в Москві, але й зрівняло їх е-музичні по
зиції в умовах «глобального селища». Пересічному слухачеві почала
бути більш відомою не музика, створювана у столиці колишньої мет
рополії, а та, яку можна частіше почути і яка легша для впізнавання. Ця
ж остання, крім вітчизняної творчості, охоплює здебільшого, сказати б,
усереднено-глобалізований західний е-музичний продукт.
Що ж відбувається в цьому контексті з погляду організації ху
дожньої цілісності засобом використання метатекетуальних взаємодій?
У цьому випадку слід зосередити увагу не на висвітленні відносно не
погано досліджених механізмів функціонування співдії тексту сучасно
го музичного твору зі своїми передтекстами [про це детальніше див.:
55,13-19], а на тенденції зміни залучуваних матеріалів та трансформації
способів декодування інтертексту. На зміну усталеним у попередні де
сятиліття типам текстових запозичень чи алюзійованих стильово-жан
рових парадигм (оптимальними зразками для наслідування вважалися
твори С. Губайдуліної, Е. Денисова, Ґ. Канчелі, А. Пярта, Я. Ряетса,
А. Тертеряна, Г. Уствольської, А. Шнітке) поступово приходять і закрі
плюються нові. Як і на Заході, на задній план відходить використання
точних цитат із творів інших композиторів або ж фольклорних зразків.
Дослівне цитування просто втрачає сенс для слухача в умовах сприй
мання твору з погляду горизонту культури. Воно має значення винят
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ково з позицій авторської інтертекстуальності та — часто — для автора
як суб’єкта твору. Так, скажімо, у надзвичайно популярному сьогодні
Першому смичковому квартеті ор. 62 «Вже смеркає...» Г. М. Ґурець
кого пісня XVI ст. Вацлава з Шамотул слухачами фактично не ідентиф
ікується, виконуючи роль інтерпретанти у складних інтертекстових пле
тивах твору.
Масив доступної сьогодні тільки у формі аудіозаписів музики
зріс за останнє десятиріччя на кількасот тисяч годин: прослухати навіть
доступні в умовах нашої музичної нанівпериферіїзаписи, опрацювати
й запам’ятати отриману інформацію слухач (в тому числі й професій
но добре підготований) фізично неспроможний. Тому розраховувати
на те, що використана цитата (звичайно, існує «джентльменська»
підбірка композиторів, твори яких цитуються найчастіше і фрагменти з
них розпізнаються безпомильно, як-от Й. С. Бах, А. Вівальді, В. А. Мо
царт, Л. ван Бетховен, Ґ. Малер, П. Чайковський та деякі ін.) буде розпі
знана, належним чином розкодована і співвіднесена з авторським тек
стом не доводиться4. Саме з цих причин за інтерпретанту обирають, як
правило, такі складники музично-культурної інформації («знаки куль
тури»), які можуть бути добре знані й доступні для розпізнавання по
тенційним слухачем. Ними стають фрагменти культурно-стильових
кодів, ритмометричних структур, мелодико-гармонічних формул, ха
рактерні жанрові ознаки тощо. Безумовно, значна їх частина у вигляді
квазіцитат (а іноді й цитат) з’являється в авторському тексті несвідомо,
як правило, під впливом актуалізованих в процесі його творення, але
отриманих раніше тих чи інших емоційно-естетичних вражень.
Часто квазіцитати співіснують із справжніми цитатами, коригу
ючи побудову інтертекстових фігур слухачем. Повернімося для при
кладу до згадуваного вище і дуже часто виконуваного першого смич
кового квартету «Вже смеркає» Г.М. Турецького. Твір сповнений делі
катних алюзій, базованих на симулюванні ознак стилю, жанру, способів
розгортання та ладової організації. Сам квартет має за формальну ос
нову традиційну тричастинну структуру A+B+A'+Coda. У Польщі цей
твір вважають класичним зразком так званого редукціонізму (І. Юдкін

4 Промовистою ілюстрацією сказаному може слугувати факт абсо
лютно неадекватного сприйняття музичного твору та інтерпретації його як
цілісного об’єкта професійними музикознавцями внаслідок хибного розкоду
вання запропонованих автором позамузичних інтертекстів і — відповідно —
побудови відмінних від передбачуваних ним інтертекстових референцій, що
його описує у власній статті сам композитор; див.: 32, 61-63.
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пропонує використовувати для окреслення схожих явищ термін «неосимпліцизм»). Але організація його як художнього цілого є набагато
складнішою за очікувану forma formans і здійснюється через побудову
інтеракцій за участі мелодії пісні Вацлава з Шамотул (близько 1520? —
близько 1560). Властиво, йдеться про давній молитовний напів для дітей,
що дожив до наших днів: «Już się zmierzcha, nadchodzi noc, poprośmy
Boga o pomoc, aby On naszym strażem był, od złych czartów nas obronił,
którzy najwięcej w ciemności używają swej chytrości» («Уже смеркає,
надходить ніч, просімо Бога про поміч, щоби Він нашим охоронцем
став, від злих чортів нас рятував, які найчастіше в темноті вживають
своєї хитрості»). Акцент у використанні давньої пісні падає на крайні
частини (жвава й моторна середня, базована на інтонаціях ґуральської
музики, повинна виопуклити глибину та значущість інформації, зако
дованої в крайніх). І тут композитор майстерно послуговується особ
ливостями постмодерної чуттєвості слухача— пропонує йому легкі,
непомітні дотики, що, нарощуючись і переплітаючись, зумовлюють
появу передбачуваних конотацій. Цитата пісні подається у вигляді cantus
firmus, що «огоротається» поліфонізованою, втім, опертою на локальні
й упізнавані модальні зв’язки (дорійський f) фактурою. Цікава внутріш
ня структура cantus firmus: відповідно до силабіки давнього вірша він
складається шести п’ятитактових речень-віршів, внутрішньо рівномірно-симетричними за ритмом (ціла | дві половинні | дві половинні | дві
половинні і ціла). Така структура витримується незмінно впродовж ціло
го твору. Амбітус кожного речення-вірша не перевищує ч. 5, загаль
ний амбітус — f1-f2, тобто відповідає обсягові пересічного дисканта. Це
також продуманий художній прийом, спрямований на осягнення сен
су твору як художньо цілісної опоетизованої дитячої молитви. Велика
вага падає на виринаючі з аскетичної фактури мелодичні фрази, які,
перебуваючи в узалежненому від cantus firmus-a становищі, усе-таки
не є його варіантами. Цитата проводиться у частині -А- в такому ото
ченні чотири рази. Розвиток базується на майстерному й дуже обе
режному використанні поліфонічних прийомів, зокрема канонування,
спрямованих на підкреслення важливості основного «пісенного» голо
су. Гармонія використовується як засіб легкого «підправлення» і «осучаснення» звучання. Слухач поступово «вживається» у мелодику дав
ньої пісенної молитви, починає легко розпізнавати її мелодичні фігури.
Цього цілком достатньо, щоб у репризній частині -А1- подати головну
тему лише один (!) раз. Вона з’являється у вигляді окремих сегментів,
які постійно «нарощуються» новими мелодичними фразами. Така
фрагментарність не заважає вже добре знайомому з основним матер
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іалом твору слухачеві вибудовувати необхідні референційні зв’язки і
поєднувати почуте в цілісну структуру. Обидві крайні частини делікат
но «відтінені» швидкою і бурхливою середньою, що починається екс
понуванням трьох діалогів поміж парами інструментів і в результаті
розвитку осягає кульмінаційної точки в раптовому й шаленому (наївні
народні уособлення підступів «злих чортів») народному танці. Головна
формоутворювальна ініціатива таким чином переноситься від компо
зитора до слухача, який із наближенням коди твору починає вловлюва
ти і відповідно означувати не лише вишукані прийоми поліфонічного
розгортання та складну ладово-гармонічну палітру (твір, зокрема, ба
гатий блискучими одночасовими поєднаннями у різних голосах фак
тури мелодичних структур у різних модальних ладах), утворену аске
тичними засобами, але й відчувати невловимі до цього подібності інто
наційної будови окремих мелодичних фраз курпйовського мелосу се
редньої частини (жодна мелодія безпосередньо не цитується!) та чудо
вої розспівної мелодії дитячої молитви. Головним виявляється не сам
факт цитування, а факт фіксування того чи іншого семантичного поля,
завдяки видобуванню та співставленю значень якого слухач сприймає
пропонований твір як цілісність. Завершується звучання серією триз
вуків і заключним домінантсептакордом («процес розгортання пропо
нованих смислів триває»), які стають ще однією інтерпретантою (носій
інформації про усереднено-сучасне семантично-звукове поле музи
ки), яка дозволяє звести до одного знаменника усі приховані ряди текстів
та значень і організувати цей сповнений високих етичних почуттів інтертекстуальний твір як цілісний текст сучасної польської культури.
Не завжди підбір культурних кодів та текстів культури, що
співіснують в одному тексті, є достатньо прозорим для слухача, а тому
не може ефективно виконувати покладену на нього функцію органі
зації твору як цілісності. Так, скажімо, виконаний в традиціях постмо
дерного дискурсу твір Ю. Ланюка для мішаного хору та симфонічного
оркестру «Палімпсести» є саме таким зразком. Характерне для пост
модернізму еклектичне зведення в одному тексті музики різних стилів
та технік письма, культурних кодів Біблії (яка сама є невичерпним дже
релом співдіючих текстів та культурних кодів), поезій В. Стуса, паратек
стуальних відношень між музичним текстом та первісним значенням
назви, фонологічних значеннєвих особливостей двох мов (старогрець
кої та української) і виразних метатекстових атракцій між «Папімпсеста
ми» і «Едіпом-царем» І. Стравинського створило класичну ситуацію
надлишковості інформації, яка просто не прочитується, а запрограмо
вані автором інтертекстові фігури в результаті ефекту парадоксу інтер43

претанти слухачем не вибудовуються. Відповідно, слухач сприймає та
організовує в художню цілісність твір значно бідніший, аніж цього очі
кував автор.
Щоб досягнути ефекту усвідомленої слухачем метатекстуальності в сучасних умовах іноді достатньо лише «заторкнути» певну інтер
претанту. Так, скажімо, невеликий акцент, зроблений перед сприйман
ням шляхом використання прийому гіпертекстуальності, залучає до
актуального тексту наступних музичних творів з метою творення метатекстових реляцій фортепіанний шедевр Л. ван Бетховена «Для Елізи»:
«Елізі» Дьордя Ліґеті, «Elisce (Für Elise)» Мілана Кніжака (один із найв
ідоміших промоутерів так званої fluxus-music) та «Für Elise — Zur
Erinnerung» Л. Грабовського. При цьому усунення із твору гіпертекстових атракцій (наприклад, через зміну назви: інтонаційні алюзії тут
слухачем фактично не ідентифікуються) спричиняє практично повну
елімінацію метатекстуальності із процесу організації художньої
цілісності.
Вплив глобалізаційних тенденцій сучасної культури на музику
інколи виявляється настільки вагомим, що твори можуть адекватно
сприйматися винятково з урахуванням цих реалій. У цьому разі роль
впливів екстрамузичних чинників на процеси організації художньої
цілісності стає домінуючою. До того ж переважна більшість смислових
конотацій та інтертекстуальних фігур, завдяки яким вибудовується арх
ітектоніка цілого та функціонують процеси смислоутворення в межах
художнього цілого та його рецепції, узалежнюються від ретрансльова
них в глобальному масштабі цінностей та технологій постіндустріального суспільства. Ми вже згадували вище в такому сенсі один із «комп’ютеристично-музично-конотаційних» творів В. Рунчака для кларнета
соло. Показовою ілюстрацією цієї тези може стати також розгляд блис
кучого циклу творів відомого сучасного шведського композитора Фредріка Гьоґберга «Джон & Клінт» («John & Clint»), написаний у середині
1990-х років. Він складається з чотирьох віртуозних творів для мідних
духових інструментів (перші два — для тромбона та басового тромбо
на, третій — для тромбоніста (створено спеціально для Християна
Ліндберга), четвертий — для тромбоніста й трубача). Вплив позамузичних чинників у цьому циклі настільки інтенсивний, що в художню
цілісність кожна п’єса зокрема і цикл в цілому організовуються вик
лючно завдяки їм. По-перше, твори виконуються тільки за наявності
відповідної анотації. По-друге, розгортання матеріалу та загальна дра
матургія мають сенс лише за умови знайомства слухача із реаліями
сюжетів із життя Дикого Заходу й хоча б мінімальним уявленням про
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принципи функціонування багаторівневих комп’ютерних ігор. Весь цикл
визначається, за словами із виконаної в показово постмодерному дис
курсі авторської анотації Ф. Гьоґберґа, як «комп’ютерна гра в чотирьох
рівнях на сюжети з життя Дикого Заходу, де ніхто не обходиться без
зброї і кожен сам за себе». «Зброєю» у цих творах виступають духові
музичні інструменти, які слід «зарядити відповідними інтервалами».
Виконавці, «одягнені в західні строї, є учасниками комп’ютерної гри»,
за якою спостерігають слухачі. Основа драматургії усіх п’єс—це прин
цип змагання (у п’єсах перших двох та четвертого рівня—«На головній
вулиці», «У магазині перукаря-голяра» та «Гавк Гордон і Кіт Бонес» —
інструменталістів, у «Кіт-самотній Християн» — інструментів) та яск
рава сценічна поведінка виконавців (аж до розпалювання виконавцем
на сцені цигарки, запускання цигаркового диму в інструмент і зневаж
ливого випускання його «в обличчя супернику» із паралельним видо
буванням відповідних «зарядів-інтервалів»). Самих же виконавців на
сьогодні день можна порахувати на пальцях: адже, за автором, «що
вищими є рівні, то важча гра». До третього та четвертого поки що
«дійшов» лише славетний віртуоз-тромбоніст Християн Ліндберґ. Зате
спостерігати за цією «музично-комп’ютерною» грою можуть усі ба
жаючі, тобто слухачі. Без візуального контакту з належно вбраними
виконавцями та імплікацій із світу літературних та кіновестернів опи
сані твори як художньо цілісні одиниці втрачають будь-який сенс: вони
з натяжкою можуть сприйматися лише як інструктивні етюди.
**
*

Цілком природно постає питання про існування певних законо
мірностей та принципів організації цілісності, неписаних правил та кри
теріїв оцінювання, яких ніхто не утверджував примусом і які непомітно усталилися в музичній практиці як своєрідні правила бон тону чи
аксіоми. Щоб не видатися упередженим, надам слово одному з найав
торитетніших сучасних польських композиторів Р. Ауґустину. «Може
також трапитися, що певні розв’язання «знаходяться самі», що деякі
рішення спричинюють схожі наслідки у різних творців, незважаючи на
те, що вони не повинні бути очевидними і єдиними. Наприклад, достат
ньою мірою зрозуміло, що обмежений алеаторизм буде призводити до
зіставлення позірно згорнутих фактурних блоків і евентуальних солюю
чих виступів, але ніколи не було сказано, що, наприклад, аркова форма
(популярна у численних творах із експансіоністичної фази «сонориз
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му», але й пізніших) обов’язково імплікує розбудову звучань від унісо
ну до щораз більш ускладнених конструкцій (на чолі з дванадцятизвуком) і з поверненням—а трапляється таке досить часто. Ніде не мови
лося, що мінімальна музика (і та з-під знаку «нової простоти», і та з під
прапорів «репетиції») повинна бути опертою на діатоніці, що стало
однак правилом. Просто ряд розв’язань надається до прийнятих стра
тегій» [70, 215]. Одну з основних причин такого стану справ Р. Ауґустин
бачить у «довірі до творчих можливостей, що містяться в матеріалі»
і відзначає принципову відмінність такої позиції від «тенденції, що дом
інували в середовищі авангарду 50-х та 60-х років, яке компонувало «на
матеріалі» (сирому) або щоразу творило цей матеріал заново» [70,218].
До певної міри це справді так. Але цим проблема не вичерпується,
адже малозрозуміле мовчазне прийняття «правил гри», що зумовлю
вало схожі результати, існувало і в 50-ті, і в 60-ті р.р., а переорієнтація
композиторів із серіальної композиції на алеаторичну, із сонористич
ної на мінімалістичну, перехід до «нової простоти» чи до нового баро
ко відбувалися практично синхронно. Чого у попередні епохи майже
не спостерігалося. Ми схильні вважати ці явища, як було показано вище,
одним із безпосередніх виявів глобалізаційно-периферизаційних тен
денцій у музичній культурі сучасності.
Як бачимо, глобалізаційні процеси та супутні їм явища культур
ної периферизації, що охопили більшість сучасних країн світу, є ознака
ми, іманентними для постіндустріального етапу розвитку суспільства і
можуть розглядатися не тільки (і не стільки!) як політичні чи політекономічні, але й культурологічні. І в ролі цих останніх вони повністю охоп
люють музично-культурні складники сучасних культуротворчих про
цесів.
Процеси глобалізації, впливаючи на всі аспекти культурної та
мистецької діяльності людини, спричиняють характерний поділ регіонів
цивілізаційних ареалів (у нашому випадку європейськоцентричного)
на культурні центри та культурну периферію. Із поглибленням та по
ширенням глобалізації цей поділ дедалі більше увиразнюється і посту
пово стає незворотнім.
Із останньої третини XX ст. почали формуватися світові куль
турні центри та периферійні зони сучасності. Характерною рисою цього
процесу є збереження та устійнення як загальної тенденції односпрямованого перетікання зразків культури (мистецтва і, зокрема, музики)
із центрів до периферійних зон. Результатом цього стає, по-перше, всеохопний процес наслідування визнаних у «центрах» зразків (парадигм,
моделей, елементів, кліше та ін.), і, по-друге, формування більш моб46

ільних, аніж глобальні центри і творчо достатньо активних напівпериферійних центрів та зон.
Глобалізаційні процеси призвели до гіпернаростання інформа
ційної надлишковості у сфері мистецької комунікації та усталення яви
ща горизонту культури. Це стало однією з головних передумов появи і
повсюдного поширення постмодерної чуттєвості з її еклектичною все
їдністю, прагненням до всеохонності, доступності надбань культури й
водночас їх усереднення, препарування для масового споживання.
Україна, потрапивши в становище культурної напівпериферії, та
її музична культура істотно узалежнюються від перебігу глобалізаційних та периферизаційних процесів. Тенденції до трансформування ук
раїнської музичної культури в один із центрів музичної творчості поча
ли виразно прослідковуватися власне в останнє десятиліття минулого
століття і залишаються нині у стадії формування. Постмодернізм як
найдоступніший їх вияв у сфері музичного мистецтва давно став у нашій
країні щоденною реальністю. Більшість вітчизняних композиторів у
процесах організації художньої цілісності виходять із позицій постмо
дерної чуттєвості.
Яскраві вияви процесів глобалізації та периферизації можна спо
стерігати в музичному мистецтві всіх охоплених ними країн. І достат
ньо показовими з цього погляду є, власне, музичні культури України
(музичної напівпериферії з тенденцією до переростання в музичний
центр регіону) та Польщі (музичного центру). Аналіз здобутків компо
зиторів цих країн, зокрема в царині організації художньої цілісності,
підтверджує коректність наших міркувань та продуктивність обраного
ракурсу пропонованого дослідження.
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