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Ольга Шановская
Формирование духовной культуры подростков средствами  музыки
Аннотация. В статье раскрывается проблема духовной культуры подрастающего поколения.

Ставятся вопросы: как помочь ученикам стать субъектами культуры, как научить любить и понимать
музыку, какова в этом роль учителя музыки.
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Olga Shanovska
Formation of Spiritual Culture by Means of Music
Annotation.The problem of spiritual culture of rising generation is described in this article. Music has

an influence on a man; with its special power it works on all of the best which is in the soul of a man; it wakens
a stale heart. Only a music teacher, the coauthor of pedagogical system and the serious performer will be
able to help students to become the subject of culture, to teach to love and to understand music.

Key words: spirituality, culture, music, education, teacher, rising generation.

ÌÀÑÎÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ:
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Анотація. Стаття присвячена аспектам, які є спільними для масової культури та фольклору в
сучасну добу. Автор намагається показати, як саме продовжує жити традиція в масовому мистецтві,
обстоює тезу про те, що сьогодні йдеться не про втрату традиції, а про нове її життя.

Ключові слова: масова культура, народна культура, традиція, фольклор, професійна художня
творчість.

Зростаючий вплив масової культури на фор�
мування громадської думки та поведінки людини
XXI ст., часткове оволодіння та використання нею
прийомів та форм, котрими завжди послугову�
валася традиція в культурі, потребують свого
переосмислення в теоретичних студіях.

Традиція критичного ставлення до проблеми
масової культури була започаткована Х. Ортегою�
і�Гасетом і продовжена в теоретичному дискурсі
західних учених 2�ої половини 40�х років ХХ ст. У
роботах представників Франкфуртської школи
соціальних досліджень – М. Хоркхаймера, Т.Адор�
но, Е. Фрома, Г. Маркузе – підкреслюється, що
масова культура невідворотно породжує «людину�
локатора» (Д. Рісмен) або «одномірну людину»
(Г.Маркузе), які перебувають в ситуації постійного
відчуження від результатів своєї праці, суспільства
та самого себе, що має тенденцію поглиблення.
Згадані автори роблять акцент на тих негативних
моментах, які проявляються в умовах масового
суспільства в різних сферах життя, в тому числі й
духовного.

Починаючи з 70�х років ХХ ст., в західній куль�
турологічній та соціологічній літературі проблема
масової культури осмислюється в дещо іншій
ціннісній площині. Так, в роботах Д. Белла,
Е.Шілза, Ж. Фурастьє, А.Турена, Е. Тоффлера та
інших обґрунтовується ідея про те, що перехід
суспільства з індустріальної на постіндустріальну
стадію розвитку веде до усередненості культури.
Внаслідок цього цінності, котрі колись були лише
надбанням еліти, стають доступні широким
колам населення, а сама масова культура істотно
змінюється, набуваючи рис, які колись були
притаманні народній та елітарній культурі.

Якщо в дослідженнях акцент робився в основ�
ному на відмінностях між фольклором та масовою
культурою (роботи Г.К. Ашина, В.П. Шестакова,
В.И. Межуєва та ін.), то метою цієї статті є вияв�

лення аспектів, які є спільними для згадуваних
феноменів.

Насамперед, визначимося з концептуаль�
ними межами термінів, що є особливо важливим
у сучасну епоху з її “постмодерністським станом”
культурного плюралізму та фрагментарності.
Поняття «масова культура» є полісемантичним, і
різні дослідники вкладають у нього свій смисл.
Окрім того, в сучасних розвідках досить часто це
поняття  і “поп�культура” мають спільне поле вжит�
ку. Під масовим розуміється мистецтво, пов’яза�
не з появою засобів масової інформації (кіно,
телебачення тощо, можливість тиражування текс�
тів), а під поп�культурою –  певна культурна універ�
салія, що позначає ту її галузь, яка є зрозумілою
більшості населення та протиставляється елітар�
ній культурі (саме поняття «поп�культура» більш
властиве західній дослідницькій літературі, де
воно часто вживається як синонім поняття «демо�
кратична культура», на противагу культурі високій,
або аристократичній). Отже, під масовою культу�
рою ми розуміємо витвори мистецтва, форми
взаємодії, конструкти поведінки, які, завдяки засо�
бам масової інформації, набувають здатності до
розповсюдження та сприймаються, спожива�
ються широкими масами населення, до яких може
бути віднесений і підготовлений, і непідготовлений в
інтелектуальному та художньому розумінні споживач.

Хочемо зазначити, що наше завдання полягає
не в характеристиці сутності феномену масового
мистецтва (хоча частково ми і торкаємося цього
питання), а в спробі показати, як саме продовжує
жити традиція в масовому мистецтві.

Нерідко масова культура протиставляється
або зіставляється з народною, очевидно, за пев�
ною аналогією присутності “маси” і там, і там.
Доречно, на наш погляд, говорити про зістав�
лення масової культури і традиційної (яка, в тому
числі, може розумітися і як народна), а також про
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функціонування витворів масової культури з на�
родним мистецтвом, або фольклором, в сучасну
добу. Адже “масова культура досить часто опира�
ється і на фольклорну традицію, і на професійну
культуру, зокрема класику. Сама по собі традиція
не діє однонаправлено й автоматично на подаль�
ший розвиток культурних форм. Культурна спад�
щина є багатоманітним утворенням і об’єктом
постійного вибору для кожного покоління. В
такому розумінні ми завжди вибираємо не лише
своє майбутнє, але й минуле” [1, 109]. Традиційна
культура не лише впливає на елітарну та масову,
але й постійно відтворюється в них, осмислю�
ється та інтерпретується.

До основних факторів перетворення загаль�
нодоступних форм існування культури на феномен
масової культури відносять: 1) різкий ріст народо�
населення і формування феноменів маси та
масової свідомості; 2) домінування міської культу�
ри; 3) посилення процесів міграції; 4) дезактуа�
лізацію таких способів трансляції культури, як
традиція.

Хочемо наголосити, що основним способом
самоздійснення народної культури як культури
безписьменної, що опирається на традицію, є
відтворення, повтор та закріплення накопичу�
ваного та усвідомленого досвіду. В цьому сенсі
“продукції” традиційної культури притаманні риси
серійності, циклічності, інтертекстуальності, де
неможливо відрізнити оригінал від копії, художній
і соціальний одиничний прецедент від традиції,
що на нього опирається, між випадково відкри�
тим та навмисне відтвореним. У просторі народ�
ної культури всі феномени виступають як автен�
тичні, не дивлячись на тотальність, “масовість” їх
відтворення.

Як правило, до атрибутивних характеристик
масової культури відносять: 1) надзвичайно висо�
кий ступінь адаптивності, 2) вироблення певного
типу свідомості – пасивної та нетворчої, 3) наяв�
ність орієнтації на смаки та потреби «середньої
людини», 4) використання засобів масової кому�
нікації як головного каналу розповсюдження та
споживання її цінностей.

Вважаємо за потрібне зробити певні заува�
ження. На наш погляд, не зовсім правильним є
твердження стосовно вироблення масовою куль�
турою пасивної та нетворчої свідомості, оскільки
кращі зразки сучасного масового мистецтва все
ж орієнтовані на становлення активної особис�
тості, яка сама вирішує проблеми, що ставить пе�
ред нею життя (наприклад, бойовики, які акцен�
тують увагу на перемозі активного, рішучого,
справедливого героя�патріота; кінематограф,
який орієнтує глядача на сильну, творчу жінку�
особистість). Можливо, тут більше уваги приділя�
ється не внутрішнім смисловим пошукам, задіяні
не внутрішні сили, а зовнішні, та все ж – це вияв
активної життєвої позиції, докладання творчих
зусиль. “Середня людина” в нашій інтерпретації –
це сучасник, який має неоднаковий з іншими рівень
освіти та потенціалу. Вважаємо, що твори масової
культури мають різноманітні смисли, які по�різному
прочитуються. Наприклад, пісні В. Висоцького для
когось є лагерною лірикою, а для іншого – це гли�
бинні пошуки себе та сенсу життя; фільм М.Формана
“Політ над гніздом зозулі”, що збирає масову
кінематографічну аудиторію, може сприйматися як
опис “жовтого” дому або ж як клітка, в якій
перебуває людина і з якої вона хоче вирватися.

Отже, треба зазначити непродуктивність
уявлень про масову культуру як утворення, де
виробляються неякісні, позбавлені будь�якої

естетичної цінності продукти культури, де пере�
важають низькі пристрасті та деструктивізм (хоча
певним варіантам масової культури такі ознаки і
притаманні). Тому варто наголосити на багато�
шаровості, багатоплановості витворів масової
культури. Наприклад, саме з позицій “високої”,
“класичної”, “немасової” культури свого часу за�
суджувалася творчість Б. Окуджави, В.Висоць�
кого, гуртів “Машина часу” та “Акваріум”, “неофі�
ційний живопис” тощо в той самий час, коли вони
вже отримали широке народне визнання, хоча
засоби масової інформації всіляко їх критику�
вали, відмежовували від “високих та справжніх”
цінностей життя, оголошували такими, що нале�
жать до масової культури. Однак це замовчування
чи огульна критика призводили до протилежних
результатів, тому що магнітофон, концерт чи ви�
ставка в непристосованих приміщеннях слугували
досить ефективним засобом комунікації з ши�
роким колом слухачів та глядачів, які знаходили
та продовжують знаходити в цих творах серйозні
відповіді на найважливіші екзистенційні питання.

Тому ми погоджуємося з одним із представ�
ників Бірмінгемської соціологічної школи Джо�
ном Фріске, котрий говорить, що чим популярні�
шим є той чи інший текст культури, тим вірогід�
ніше, що він є “відкритим”, тобто таким, що дозво�
ляє “різноманітним субкультурам видобувати з
нього смисли, які співпадають з їх власними
субкультурними ідентифікаціями” [2, 98].

Відомою російською дослідницею А. Костіною
висувається гіпотеза, що в умовах постіндуст�
ріального суспільства масова культура модифіку�
ється та набуває інших форм, змінюючи свою
соціальну роль і розширюючи круг функцій, які во�
на виконує. Якщо в більшості випадків за масо�
вою культурою закріплювались гедоністична та
рекреаційна функції, то сьогодні вона виступає як
засіб реалізації ідентифікаційних та адаптаційних
стратегій. Тобто масова культура перебирає на
себе ті функції, які багато років виконувала тради�
ція, тим самим “закріплюючи існуючу в суспільстві
соціальну ієрархію через символічно значуще
культурне споживання і сприяючи стабілізації
суспільної системи через конструювання особли�
вої віртуальної надбудови над реальністю” [3, 18].

На “терапевтичній” функції масового мистец�
тва в сучасному суспільстві наголошує Т. Гундо�
рова. В одній зі своїх статей вона пише, що “роз�
чиненість” статевих відмінностей в сучасній
культурі відбувається завдяки карнавалізації
фіксованих гендерних ідентичностей, тобто сте�
реотипів, пов’язаних з чоловічою та жіночою мо�
делями [4, 85]. Класичним зразком такого типу
культури став кітч. Пародією на соціокультурний
жіночий тип, витворений під впливом маскуль�
тури (люрекс, міні�спідниця, декольтаж, пишний
бюст), став образ Вєрки Сердючки. Імпліцитно у
цій пародії здійснено викривлення чоловічих
очікувань – того образу, з яким недвозначно асо�
ційована жінка для чоловіка. І тут цікавим є заува�
ження проф. Гундорової. Вона говорить, що ймо�
вірним поясненням зменшення на вулицях схожих
на Вєрку жінок є те, що Вєрка � “це форма гендер�
ної терапії в українському суспільстві” [4, 86].

Сьогодні поширеною є теза про деяку схо�
жість масової культури та народної, або фолькло�
ру. Висуваються думки щодо перебирання
масовою культурою функцій народної. Саме такі
особливості традиційної культури, як варіатив�
ність, орієнтація на співтворчість комуніканта та
комунікатора, ігровий характер, функціонування
тексту в рамках заданих сюжетних і стилістичних
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конструкцій, дозволяють зіставляти масову
культуру з народною, в тому числі з фольклором.

Під народним мистецтвом ми будемо розу�
міти традиційну культуру, суб’єктом якої є народ –
колективна особистість, всі члени якої об’єднані
спільністю культурних зв’язків та механізмів
життєдіяльності. Це культура безписьменна, саме
тому в ній велике значення належить традиції як
способу трансляції життєво важливої для
суспільства інформації. Оскільки в сучасному сус�
пільстві внаслідок соціокультурних змін народна
культура дещо втрачає своє значення, то її
форми, прийоми та механізми функціонування
імітує масова культура, котра виступає як своєрід�
ний “постіндустріальний фольклор”. Масова
культура досить інтенсивно експлуатує народну,
переймаючи частково її опору на архетипи колек�
тивного несвідомого у вигляді образів та
положень, характер відображення дійсності,
здатність до типізації та узагальнення [3, 88].

Однак більшість дослідників (Г.Ашин, В.Шес�
таков) обстоюють тезу про відсутність спільних
рис між справжньою (оригінальною) народною
культурою та масовою, оскільки за своїм змістом
та соціальними функціями масова культура воро�
жа суто народній. Даний висновок аргумен�
тується, по�перше, відмінністю та розмежуванням
народної і масової культури у їх ставленні до
традиції; по�друге, тим, що народна культура
завжди національна, тоді як масова – космопо�
літична, розрахована на будь�які національні
характери та смаки; і, по�третє, тим, що, на відміну
від народної, масова культура є псевдореаліс�
тичною, базується на міфах, ілюзіях, вимислах та
закликає не до пізнання життя, а до втечі від нього.

Сприймаючи в цілому ці положення, хочемо
звернути увагу на змістовну та функціональну
специфіку масової і традиційної культур. Специ�
фічною особливістю народної культури є її опора
на традицію і настроєність на відтворення прийня�
тих зразків життєвої активності як у поведінці, так
і в мисленні. У фольклорних творах ми знаходимо
відображення мрій, звичаїв, особливостей харак�
теру того чи іншого народу. Народна культура
консервативна, практично не схильна до впливу
інших культурних традицій, мало пристосована до
діалогу внаслідок свого прагнення до консерва�
тивності і домінування охоронних тенденцій.
Масова ж культура надзвичайно швидко змінює
смаки та ідеали відповідно до потреб моди;
масове мистецтво, вільне від традиції, ставить і
намагається реалізувати проблему діалогу,
увійти, проникнути у внутрішній світ іншого.
Масове мистецтво свої витвори намагається по�
дати у формі, що є прийнятною для інших, сприй�
мається іншими (“Урга” Н. Михалкова, “Мусуль�
манин” В.Хотиненко, творчість Е. Кустуріци –
спроби показати західному глядачеві інший (не
європейський) світ, поєднати різні світи).

Масова культура набуває здатності асимілю�
вати найрізноманітніші традиції: від культів та
вірувань через класичні сюжети, через народне
мистецтво до авангарду.

Якщо феномени народної творчості є цінними
лише самі для себе, народна культура направлена
на себе, її, по суті, не цікавить Інший, Чужий, вона
є локальною і не передбачає наявності Чужого,
кожний Чужий для неї – Чужий. Увійти у внутрішній
світ Іншого для неї неможливо. Тоді як масову
культуру цікавить Інший, вона направлена на інший
етнос, намагається адаптувати інтереси свого
етносу до інтересів іншого чи навпаки.

Без сумніву, народна культура орієнтована на

правду життя в мистецтві, його достовірність, на
реальне пізнання дійсності. Однак, розвиваючись
паралельно з такими ранніми формами релігії, як
пандемонізм, пантеїзм, тотемізм, анімізм, фоль�
клор мимоволі увібрав у себе певне бачення світу
людиною віруючою і виразив почуття залежності
людини від сил природи, відчуття єдності з Кос�
мосом, яке було властиве міфологічному світо�
гляду людини даного суспільства. В ситуації, коли
психологічний захист особистості був забезпе�
чений релігією, фольклор дійсно виступав засо�
бом більш реального опанування світом.

Масова ж культура по суті своїй є утворенням,
що суміщає функції не тільки міфології та мистецт�
ва, але виявляє і адаптивно�соціалізуючі власти�
вості, здатність компенсувати особистості ту
нестачу досвіду спілкування з сакральним,
відсутність якого і спричиняє відчуття дисгармонії
та абсурдності існування. Тому масова культура
виступає як сучасна міфологія з її нерозчлено�
ваністю реального й ідеального, з її зверненням
не до пізнання, а до віри, не до свідомості, а до
підсвідомості, з розчиненістю особистості у
сфері колективно�несвідомого, із синкретичною
єдністю індивіда і соціуму, що й забезпечує
необхідний рекреаційний потенціал. Звідси �
потяг масової культури до стереотипів, іміджів,
норм поведінки, кліше, знаків, пов’язаних з міфо�
логічною структурою свідомості, таких, що
тяжіють до архаїчних культурних пластів.

Звертає на себе увагу однотипність побудови
витворів масової культури та фольклорних творів
(зокрема, казки), які беруть початок в архаїчній,
побутовій, релігійній чи іншій дійсності, на що сво�
го часу наголошував В.Пропп [5]. Можна про�
слідкувати історичне коріння стереотипних опо�
відок, зразків різних видів сучасної художньої
творчості, а, наприклад, Дж. Кавелті навіть визначає
певні закономірності в розвитку колективних фан�
тазій, притаманних великим групам людей [6, 233].

Очевидно, що масова культура не тільки вико�
ристовує образи і засоби фольклору, але й дублює
функції творів народної культури (не виконуючи,
однак, багатьох її основоположних функцій) і
представляє, таким чином, полегшений варіант
народної культури, орієнтований переважно на до�
звілля, який, однак, відрізняється від останньої
способом функціонування.

Бажання людини отримати від суспільства те,
що раніше вона отримувала від традиції, а саме:
певні стандарти поведінки, стереотипи сприйнят�
тя, а сьогодні ще й отримання візуальних образів
чи іміджів, що легітимізовані соціумом, призво�
дять до того, що в сучасній культурі засоби масо�
вої комунікації набувають рис сакральності як такі,
що виконують функції традиційної релігії [7].

Природа соціального функціонування масової
і народної культури дозволяє розглядати їх також
як елемент не тільки мистецтва, але й громад�
ського життя. Поєднуваність сучасної масової
культури з громадським життям проявляється і в
подвійності її соціального функціонування, коли
авторські твори присвоюються масовою публі�
кою, обробляються і підкоряються реальним
формам побуту – як концертно�видовищній, так і
повсякденній. Зокрема, рок�музика, що побутує
одночасно в обох вищеназваних формах, співіс�
нуючи з певним типом спілкування, характером
поведінки і взаємовідносин, візуальним образом,
слугує основним (а інколи – і єдиним) засобом
ідентифікації атомізованих членів суспільства і
виконує, таким чином, функцію адаптаційну, як
свого часу традиція в народній культурі.



Українознавст
во

 ¹
3

/
2

0
0

8

135

Специфіка вироблення та поширення культур�
них цінностей у сучасному постіндустріальному
суспільстві за посередництвом масової культури
проявляється у нав’язуванні нею ж і народній, і
елітарній культурі певного типу регуляції. Частіше
за все в масовому суспільстві будь�який артефакт
стає цінністю лише за умови перетворення його
на продукт масового споживання, а тому будь�
який продукт творчої діяльності включається в
активну культурну циркуляцію лише через апарат
масової культури.

Традиція висуває однакові вимоги до всіх, це
ж саме ми спостерігаємо і в масовій культурі.

Існування фольклору є невіддільним від дійс�
ності, а однією з істотних ознак його є практична
призначеність, функціонування тільки в контексті
життя і побуту, оскільки він відображає дійсність в
художніх образах і становить невід’ємну частину
самої цієї дійсності. Таким чином, естетична,
пізнавальна і побутова функції складають в народ�
ній творчості нерозривну єдність, виражену в
образно�художній формі, і це дає підставу дослід�
нику В. Гусєву називати народну творчість “одно�
часно мистецтвом і не�мистецтвом” [8, 79]. Для
масових жанрів, у тому числі й народних, харак�
терні такі особливості їх функціонування, як
імперсональність, орієнтація на happening, спів�
творчість комуніканта і комунікатора, що є не тільки

грою, де моделюються взаємовідносини «творець–
глядач», але й ситуацією їх соціальної взаємодії.

Однією з умов життєвої сили мистецтва є зв’я�
зок художника з народом. Але цей зв’язок може
здійснюватися по�різному. Якщо говорити про
професійну художню творчість, то в ній традиція
використовується опосередковано, а у фольклорі
цей процес має безпосередній характер, тобто
художньою діяльністю займається не якась особ�
лива соціальна група (саме соціальна, тому що
певної професійної спеціалізації народна твор�
чість не виключає), а народні маси. У творах висо�
кого професійного мистецтва традиції служать
естетичному переживанню особистості, де
зв’язок з побутовими функціями здійснюється
опосередковано – через первинні жанри і їх
основні складові: фактуру (хорал), ритміку (марш,
баркарола), мелодику (причитання або колис�
кова), що посилює комунікативні можливості тво�
ру, полегшує взаємодію з певними художніми
образами. Мотивами писемного тексту досить
часто виступають укорінені в народній традиції
усні твори. Про це нагадує Д. Буркхарт і радить не
випускати з уваги проблему відношення усного
жанру до жанру текстуального, письмово зафіксо�
ваного. У зв’язку з цим цікаво подивитися на наве�
дені дослідником (табл.1) розбіжності між усною
та писемною творчістю  [9].

Таблиця  1. Особливості усної народної творчості

У свою чергу, підпорядкування твору особли�
востям ситуативної конкретики безпосередньо
пов’язане з такою особливістю його функціону�
вання, як усність, що є не тільки корінною умовою
існування фольклору (Г.Головінський), специфіч�
ною формою художнього виробництва (К. Давлє�
тов), істотною естетичною категорією (А. Лаза�
рев), а й передбачає систему норм, принципів і
обмежень. Ці характеристики є справедливими
як для рок�музики і джазу, які від початку включали
у свій арсенал засобів імпровізацію, так і для поп�
музики, де текст закріплений лише частково і
передбачає різноманітність аранжувань і виконав�
ських варіантів, що є принципово неможливим
для професійної музики високої традиції.

Творам фольклорного мистецтва притаманна
амбівалентність, суперечність висловлювань, що
також співпадає з творами поп�культури. Ця
ознака лежить в основі їх привабливості, коли
кожен прочитує в тексті культури щось своє.

Фольклор не знає завершених, жорстко
фіксованих творів. Імпровізаційна свобода співа�
ка, ткача, казкаря тощо забезпечується великою
кількістю стійких, готових елементів, що були

відкриті раніше та закріплені традицією. Єдність
традиції та імпровізації, як підкреслюють В.Гусєв
та Н.А.Яранцева, є характерною для всього світу
допрофесійної творчості [8, 172; 10, 17].

У живому фольклорі і в наш час не існує завер�
шених творів як таких, що призначені для виконан�
ня. Найкраща пісня і найкраща казка не викону�
ються, а відтворюються кожного разу заново – у
єдності традиції та імпровізаційної свободи.
Автор�виконавець тут не відмовляється від чужих
художніх відкриттів і не закріплює авторство за
собою (власною творчістю).

У фольклорному мистецтві аудиторія, будучи
включеною у процес (дію), перетворюється на
важливий елемент самого дійства, переживання
фольклорного твору. Це може корелюватися з
процесним характером поп�культури, котра
реалізується лише у своїх трансляційних мож�
ливостях, а не як недоступні більшості вершини
(скажімо, в телемистецтві – різноманітні ігри, ток�
шоу, реаліті�шоу – йде включення людини у цей
процес, людина думає, співпереживає в процесі
дії, намагається передбачити, спрогнозувати
ймовірний результат, оскільки немає наперед

Усна творчість                                                          Писемна творчість

Сфера усної (безпосередній контакт).                   Сфера писемної (просторово�часова дистанція).

Пряма комунікація в ланцюгу традиції.

Імпровізація та варіювання в рамках
усної традиції.

Комунікант–комунікатор  із сільського
середовища.

Анонімність / колективність.                                   Авторство / індивідуальність.

Практична (магічна та психосоціальна)
функція поряд з естетичною.

Непряма комунікація, що має в якості посеред�
ника і позбавлена характеру ланцюгової реакції.

Фіксування в рамках художнього тексту.

Комунікант�комунікатор з інших соціальних
прошарків.

Переважання естетичної функції.
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заданої схеми, а є простір для фантазії або ж для
висновків на основі заданих грою параметрів).

Елементи міського фольклору утворюють і
основу сучасної шлягерної популярної музики.
Принцип заданості персонажів широко викорис�
товується для впливу на публіку. Але урізноманіт�
нення вибору такої продукції призводить до
наділення її властивостями нівеляції. Відомий
композитор А.Шнітке підкреслює, що “сьогодні
шлягерність і є найвідвертіший у мистецтві вияв
зла… Шлягерність � символ стереотипізації ду�
мок, відчуттів” [11, 59]. Проте, запозичуючи у на�
родної культури її зовнішню атрибутику, деякі її
жанрові та структурні риси, масова культура пере�
стає при цьому бути тим унікальним інструментом
пізнання світу, в якості якого виступає культура
традиційна.

Подібність функціонування масової та тради�
ційної культур проявляється і в тому, що такі особ�
ливості побутування фольклорних творів, як ано�
німність, циклічність, повертання, варіативність
стають сутнісною характеристикою як уже сталих
форм та жанрів масової культури, так і нових, по�
в’язаних з розвитком нових інформаційних
технологій [3, 95 – 96].

Навіть при схожості інтертексту фольклорного
фонду та створюваного масовим мистецтвом
взаємозамінення текстів масової культури, по
суті, є вираженням не варіативності, а серійності,
і в цьому сенсі явища традиційної культури побу�
тують як оригінали, а твори масової культури – як
кліше, оригінал якого не існував ніколи, тобто, за
висловом Ж. Бодріяра, як симулякри, «копії
копій». Серійність масової культури існує як «нега�
тивна темпоральність», котра нівелює час. Вона
визначається принциповою незавершеністю,
відкритістю, відсутністю оригіналу і відсутністю
копії, де всі копії виступають як оригінали, але при
повній відсутності першозразка.

Подібний принцип по�різному реалізується в
рамках темпоральності: архаїчна традиція інерт�
на, стабільна, малозмінювана в часі, що визнача�
ється її функціональністю як системи, що підтри�
мує довічний світопорядок. Масова культура так
само не налаштована на новації, існує лише в
момент теперішнього, коли всі елементи системи
приходять у взаємодію, причому це не стільки
версії�варіанти, скільки розмови, коментарі, су�
дження, статті, презентації, інтерв’ю, мода,
саундтреки, тобто різноманітні дискурси, котрі супро�
воджують будь�яку подію масової культури [3, 97].

Хочемо наголосити на певній суперечності у
формі вираження масової свідомості, в способах
її реакції на дійсність. Вона, з одного боку, демон�
струє стійкість, стабільність, а з іншого – непостій�
ність поглядів, виразну консервативність щодо
нової інформації і разючу схильність до такої інфор�
мації, відповідність найменшим порухам моди.

Масова культура, на відміну від народної з її
чіткою регламентацією, переважанням норми,
дає можливість людині кількісно розширити сус�
пільні зв’язки індивідів, посилити відносну неза�
лежність останніх від багатьох з цих зв’язків,
сприяє виникненню феномену взаємозаміню�
ваності індивідів у багатьох спільнотах, посилення
їх формальної свободи з точки зору “входу” в ті
чи інші спільноти чи “виходу” з них тощо. Особли�
вістю маси є невизначеність її складу, “розмитість”
кордонів. Простежується зміна характеру
міжособистісної комунікації.

Народна культура, як і масова, виконує адап�
таційну функцію. Але вона відрізняється від
масової характером та специфікою осягнення

дійсності. Свідомість, що продукується цією куль�
турою, вибирає в рамках традиції все найкраще з
багатовікового художнього досвіду і є більшою
мірою родовою, аніж індивідуальною. Саме тому
процес творення нових художніх предметів нероз�
ривно пов’язаний з відтворенням попередніх
зразків та художніх форм. Внаслідок цього перехід
від старого до нового розтягнутий в часі та здійс�
нюється поступово і в масштабі декількох поколінь
непомітно.  Тобто масова та народна культури ма�
ють певну схожість в характері їх функціонування.

Корінна відмінність між масовою та народною
культурами полягає в їх функціональній заданості,
де вони закріплюють та відтворюють минулі знан�
ня та вміння, тобто здійснюють адаптацію інди�
віда до середовища та його особливостей. Але
народна культура є тим єдиним способом осяг�
нення дійсності суб’єктом та колективом і унікаль�
ним механізмом закріплення, збереження та
трансляції як художнього, так і позахудожнього
досвіду, де знання ще не виділились в самостійну
галузь і, як пише А. Зись, “розчинені у практиці,
відображені в конкретних зразках, що є каноніч�
ними моделями знову створюваних художніх
явищ” [12, 297].

Висока адаптивність масової культури прояв�
ляється в її здатності розвиватися в різних
формах, що враховують історичну й соціальну
специфіку, а також в успішному освоєнні особ�
ливостей місцевих стилів і локальних культур, не
змінюючи свою соціокультурну сутність. Все це є
однією з необхідних умов існування даної культури
як комерційного проекту.

Масове визнання ще не означає високих до�
сягнень. Необхідна критична оцінка слабких тво�
рів, які, проте, користуються попитом, але реаль�
на альтернатива їм – це якісні твори. Формування
високих критеріїв масового смаку є актуальним і
важливим завданням, що може бути реалізоване,
насамперед, творами високої якості. Бажання
догодити масі, як правило, згубно позначається
на творчості митця. Художник не зобов’язаний бу�
ти зрозумілим та прийнятим усіма та відразу. З часом
його твори можуть отримати загальне визнання.

Оскільки сьогодні жодна з культур не може
розвиватися локально, ізольовано, то давні тра�
диції слугують своєрідною “протиотрутою” роз�
миванню національної самобутності культур, що
втягнуті у єдиний процес глобального розвитку.
Отже:

1) масова культура є явищем багатошаровим,
її тексти відкриті для пізнання смислів різнома�
нітними субкультурами;

2) масова та народна культури мають певну
схожість в характері їх функціонування. Зокрема,
це такі їх особливості, як варіативність, орієнтація
на співтворчість комуніканта та комунікатора,
ігровий характер, функціонування тексту в рамках
заданих сюжетних і стилістичних конструкцій. Але
якщо в просторі народної культури всі феномени
виступають як автентичні, не дивлячись на тоталь�
ність, “масовість” їх відтворення, то тексти масової
культури, по суті, є вираженням не варіативності,
а серійності, і в цьому сенсі явища традиційної
культури побутують як оригінали, а твори масової
культури – як кліше, оригінал якого не існував
ніколи, тобто як симулякри, «копії копій»;

3) якщо раніше за масовою культурою закріп�
лювались виключно гедоністична та рекреаційна
функції, то сьогодні вона виступає також і як засіб
реалізації ідентифікаційних та адаптаційних стра�
тегій, тобто масова культура перебирає на себе ті
функції, які багато років виконувала традиція;
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4) в той час, як народна культура консерва�
тивна, практично не схильна до впливу інших куль�
турних традицій, малопристосована до діалогу
внаслідок свого прагнення до консервації і домі�
нування охоронних тенденцій, масова культура
набуває здатності асимілювати найрізноманітніші
традиції: від культів та вірувань через класичні
сюжети, через народне мистецтво до авангарду.

Таким чином, йдеться не про втрату традиції,
а про нове життя традиції в сучасну добу.
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Татьяна Питякова
Массовая культура: потеря или переосмысление традиции?
Аннотация. Статья посвящена аспектам, которые являются общими для массовой культуры и

фольклора в современном мире. Автор пытается показать, как продолжает жить традиция в
массовом искусстве, отстаивает тезис о том, что сегодня речь может идти не о потере традиции, а
о новой ее жизни.

Ключевые слова: массовая культура, народная культура, традиция, фольклор, профессиональное
художественное творчество.

Tetyana Pityakova
Mass Culture: Loss or New Understanding of the Tradition?
Annotation. The article is devoted to reflection of aspects which nowadays are general both for mass

culture and folklore. An author showes existence of the tradition in mass art and proves that now we can talk
not about loss of the tradition but about its new life.

Key words: Mass Culture, Popular (Folk) culture, tradition, folklore, professional art creation.
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Анотація. У статті досліджено специфіку традиційноOпобутової культури військових поселенців,
що проявлялася в родинному побуті, одязі, умовах проживання і господарюванні. З’ясовано, що в
Українському (Харківському) та КиєвоOПодільському військових поселеннях кавалерії переважало
вуличне планування; традиційний одяг військових поселенців виділяється в окремі типи; склався
комплекс родинної, календарноOпобутової і трудової обрядовості, що регламентував усі сфери життя
військових поселенців.

Ключові слова: Українське (Харківське), КиєвоOПодільське військові поселення кавалерії,
поселенці, звичай, культура.

Сучасна українська історична наука перебуває
у складному трансформаційному стані: відбува�
ється глибоке переосмислення попередніх
досліджень, розширюється їхня тематика, з нових
позицій неупереджено вивчається багато нових
аспектів. Однією з маловивчених тем в історії
України є традиційно�побутова культура військо�
вих поселенців в Україні у першій половині ХІХ ст.
На відміну від інших об’єктів дослідження

історичної науки, історія військових поселень, їхнє
культурне життя, побут тривалий час залишалися
непріоритетною темою. Об’єктом дослідження
цієї праці є військові поселенці. Предмет до�
слідження – специфіка традиційно�побутової
культури військових поселенців, що проявлялася
в родинному побуті, одязі, умовах проживання і
господарюванні. Метою статті є характеристика
культури і побуту військових поселенців від 1817 р.


