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ГлобАлізАційні вИклИкИ і МузИчнА культурА

Формування новітніх підходів і засадничих принципів сучасної  музичної 
освіти в умовах соціокультурної інтеграції України до європейської спільноти 
сьогодні потребує культурологічної рефлексії щодо новітніх  обумов і спрямуванням 
розвитку сучасної музичної культури України у зв'язку з інтеграційними тенденціями 
та інформаційним розширенням в епоху глобалізації.

Глибокі зміни в суспільному житті та інтенсифікація процесів, що формують 
широкий спектр явищ сучасної культури - "культури надміру" (за визначенням 
Ж.Бодріяра), для якої характерним є перенасиченість значеннями і нестача 
оціночних суджень, спонукає сьогодні до перегляду стану музичної культури в тому 
надзвичайному розмаїтті смислів, які надаються їй сучасним гуманітарним знанням 
в наші дні – в епоху тих культурно-інтеграційних процесів, що отримали назву 
глобалізаційних[6]. Відтак, сучасне музикознавство цілком обґрунтовано тяжіє до 
виявлення культурологічного підґрунтя різних явищ музичного мистецтва, а тема 
«Глобалізація і музична культура» у сучасному музикознавстві лишається однією з 
найбільш дискусійних[3]. 

Адже по сьогодні виявимо помітну різницю в усвідомленні і потрактуванні 
різноманітних музично-мовних, стильових чи жанрових феноменів між 
музикознавством та музичною культурологією. Нерідко практично нівелюються 
специфічні національно-культурні відмінності, що визначають належність того чи 
іншого феномена музики до тої чи іншої національної традиції, хоча насправді все 
це є надзвичайно важливим для глибокого розуміння музичного мистецтва, як і 
для усвідомлення того, що основою вивчення музики є культура, що її породила, в 
сукупності всіх культурних смислів, які її живлять.

По суті, музичне мистецтво - це певний результат культурної діяльності, 
свого роду «продукція» того, що Асафьев називав «музичним господарством», тобто, 
явище, похідне від культури, але не синонімічне їй за змістом[1]. 

 Таким чином, весь спектр форм, методів і способів такого моделювання 
звукового матеріалу ми визначаємо як «звукотворення», складовою частиною 
якого, безсумнівно, є і музичне мистецтво - найбільш складно, тонко і майстерно 
організований процес створення різних типів звукової матерії.  І саме у зв'язку з типами 
звучання музичні культури можуть бути поділені, як це робить  сучасна етнографія і 
етномузикологія на  типи, що сформувалися в різних музично-культурних традиціях, 
під якими розуміється специфічний соціокультурний комплекс, що включає певне 
музичне явище разом з усією сукупністю засобів її життєзабезпечення [4, с. 5]. 

Музична культура XX століття нам вбачається складним і багатогранним 
явищем, яке в епоху глобалізації зазнало істотних змін і трансформації. Її 
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специфіка проявляється в динамічному розвитку (від початку століття до рубежу 
ХХ-ХХІ століть) на основі техніко-інноваційних відкриттів, в складній взаємодії 
традицій і новацій, які передбачають співвідношення стійких типологічних ознак 
з процесуальністю. Діалектика традиційного і новаторського в музичній культурі 
XX століття здійснюється в активному зростанні інноваційних компонентів, що 
базуються на поєднанні технічних засобів і елементів медіакультури з творчістю, що 
ведуть до поступового оновлення музичного мислення, складу звукового середовища, 
специфіки музичної діяльності.

Найбільш істотними рисами, що визначають новизну музичної культури XX 
століття, є опозиція масової та елітарної музичних культур[7]. 

У XX столітті, і особливо на рубежі XX-XXI століть, ця опозиція стає 
визначальною у формуванні світогляду, норм і правил творчості, оціночних критеріїв 
музичного мистецтва. Сфера академічної музики виявляється на периферії культури, 
особливо на сучасному етапі, коли помітно падає престиж професії композитора, 
значно знижується слухацький інтерес до класичної музики тощо, в той час як 
лідируючі позиції займає сфера масової музики з її яскраво вираженою орієнтацією 
на видовищно-розважальну складову, комерційний успіх, технічні нововведення і 
яка активно залучає у свій простір «споживання» і академічне музичне мистецтво. 
Багато елітарних явищ стають масовими (тиражованими), і, навпаки, явища масової 
культури поступово стають елітарними (джаз, частково рок, міський романс та ін.)

В композиторській практиці XX століття це проявляється в посиленні 
аналітизму та конструктивізму в самих техніках музичної композиції, зміні 
акустичного генезису та інтонаційно-звукового складу, що впливає на творчість 
навколишнього музичного середовища. В іншому співвідношенні виступає також 
і опозиція усній і письмовій (нотній) культур, що проявляється в посиленні ролі 
імпровізаційних практик з їх опорою на безписемні форми творчості. Химерним 
чином відбувається також взаємодія аудіальної та візуальної сфер, що виявляється в 
русі від візуальної (нотної) культури до аудіальної (слухової) і, навпаки, від аудіальної 
(слухової) - до візуальної (відмова від традиційного нотного запису і перехід до 
графіки, приблизна фіксація схеми твору, прояв візуалізації як форми видовищності 
в екранній культурі, музичному театрі, інструментальній музиці  тощо).

В руслі глобалізаційних процесів зовсім іншим, порівняно з минулими 
епохами, стає також і співвідношення між типами музичного професіоналізму 
(професіоналізму та аматорства, композиторської та виконавської практик), які в 
умовах медіа-культури істотно модернізуються. Основна ідея, що пронизує музичну 
культуру XX століття, полягає в постійній взаємодії та інтеграції культур і культурних 
типів. Практична сторона цього процесу проявилася в зверненні композиторів до 
усних традицій (перш за все до фольклору, архаїчних пластів музичного мислення, 
екзотичних неєвропейським культур, джазу, року і «менестрельної» культури), 
жанрових запозичень (звернення до джазових форм, ритмів, побутових пластів 
музики), стильових алюзій, цитатності (звернення до старовинної музики і класичної 
спадщини минулого), «поліфонізації» музичного мислення в цілому (відродження 
«метарелігійності», звернення до філософських систем і ідей, посилення соціально-
гуманістичного контексту музики) [5]. 

 Важливу роль у становленні нової інтеграційної мови відіграє також 
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ідея технічного експерименту і посилення ролі медіазасобів в процесі створення, 
виконання і збереження музики (поява нових жанрів, нових, перехідних типів 
взаємодії аматорства і професіоналізму, включення видовищних засобів в академічне 
виконавство, розвиток і особлива затребуваність таких спеціальностей як продюсер, 
менеджер, звукорежисер та ін.)

В умовах глобалізації істотної трансформації зазнає і сфера слухацької 
культури, в залежності від мас-медіа видозмінюється специфіка слухацького 
сприйняття, формується новий тип публіки, орієнтований в основному на 
споживання продукції масової культури, змінюється співвідношення колективних 
та індивідуальних форм слухання музики, нерідко виникає значний розрив між 
рівнем професійного композиторства і виконавства і можливостями слухацького 
сприйняття тих верств публіки, які звернені в основному до усереднених 
стереотипів і стандартів масової продукції. У зв'язку з інтеграційними тенденціями 
та інформаційним розширенням в епоху глобалізації формується новий підхід до 
музичної освіти, пов'язаний з модернізацією всієї її системи, в якій значно зростає 
роль медіа-навчання на основі інтеграції принципів вітчизняної та західної музичних 
шкіл[2].

Всі зазначені особливості музичної культури XX століття дозволяють 
зробити загальний висновок про формування в епоху глобалізації нової культурної 
парадигми інтеграційного типу, що приходить на зміну класико-романтичній 
парадигмі XIX століття і спрямовується до «глобального синтезу» рубежу XX-
XXI століть з його різноманітними проявами в сучасній культурі, яка під впливом 
глобалізації переходить в нову стадію своєї еволюції, наслідки якої будуть усвідомлені 
і оцінені в майбутньому.
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