
З  н о т а т о к

п р о  м а с о в у  к у л ь т у р у

За останні десятиріччя навколо фе
номена так званої «масової культури» 
виросли справжні паперові хащі, в 
яких заблукає навіть досвідчений біб
ліограф. Легіон дослідників висунув 
стільки її тлумачень, що їх уже не 
перелічити і в грубезному томі. Від
тоді, як американець Д. Макдональд 
запропонував термін «масова культу
ра» (1944 р.), загадковий світ, відо
мий під назвою «масової культури», 
« напівкул ьту ри », « псевдокультури»,
«паракультури», «соттокультури», 
«маскульту-мідкульту» і т. п., відві
дало безліч наукових експедицій. Але 
й досі «карти» цього світу рясніють 
білими плямами. Саме поняття бур
жуазної «масової культури» лишаєть
ся розмитим!

...Часто-густо забувають про сус
пільну функцію масової культури і 
розуміють її лише як знедуховлену, 
забуту богом і людьми околицю 
справжньої культури, зводять її роль 
до особливого заповідника художниць
ких бездарностей або до місця заслан
ня обдарованих невдах, свого роду 
каторги талантів.

Насправді ж масова культура — 
особливий «соціотехнічний» інстру
мент пізньобуржуазної політики, особ
ливий спосіб відвертати увагу суспіль
ства від усього того, що вороже 
цій політиці.

Що ж до бездарностей, які процві
тають у маскультівській трясовині, і 
талантів, які в ній грузнуть і скніють, 
то на Заході справді доволі і того, й 
другого. Але далеко не це головне у 
масовій культурі — вона ніколи не 
була лише стоком якихось недобро
якісних соціокультурних сполук, не
сумісних із дистильованою субстан
цією культури елітарної. Як нездари, 
так і таланти, з тих чи інших причин

опинившись за Геркулесовими стовпа
ми останньої, «урівнюються» в своїх 
творчих можливостях і починають 
працювати за певними ідеологічними 
стереотипами.

У своєму дослідженні ми розгля
немо деякі такі стереотипи буржуаз
ної ідеології в масовій культурі.

Менеджери, конструктори, операто
ри, диспетчери тієї гігантської систе
ми, що зветься масовою культурою, 
зі студентських років пам’ятають про 
міць фольклорних моделей, які й до
сі зберігають свій благородний чар 
над свідомістю людини. Протягом 
сотень і сотень академічних годин во
ни анатомували ці моделі — за до
помогою найвитонченіших, найгострі- 
ших культурологічних, антропологіч
них, етнологічних скальпелів. Всі во
ни виховані на півстолітніх традиціях 
американської культур-антропології 
від Ф. Боаса і Рут Бенедікт до ос
танніх номерів «Емерікен антрополод- 
жіст» — дуже поважного фахового 
журналу — культур-антропології, що 
сумлінно систематизувала наукові да
ні про первісний міфологічно-епічно- 
фольклорний світогляд (на багатющих 
матеріалах докласового буття північ
ноамериканських індіанців). Вони сту
діювали і французьку структуральну 
антропологію, започатковану ще на 
зламі століть М. Моссом і Е. Дюрк- 
геймом, у наш час розроблену і роз
горнуту К. Леві-Строссом (на мате
ріалі вже південноамериканських ін
діанців). їх особливу увагу приверта
ли праці одного із найоригінальніших 
представників цієї школи — Ролана 
Барта, який подав детальну наукову 
топографію тих міфологічно-фольклор
них лагун у сучасній суспільній свідо
мості, що залишилися від колись не
озорих фольклорних морів. На почат-
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ку століття наставники джіу-джітсу 
продавали в японських містах євро
пейським туристам схеми, на яких 
були вказані найболючіші і найвраз- 
ливіші ділянки людського тіла. Ролан 
Барт, який створив свого роду карту 
найвразливіших «міфофольклорних» 
місць цієї свідомості на матеріалі 
західного буржуазно-міського буття, 
чимось схожий на цих «сенсеїв». От 
тільки його картосхеми купують і ви
користовують не любителі-туристи, а 
фахівці з питань психологічної оброб
ки мас.

«Дизайнери» «маскульту» дістають 
із священних скарбниць фольклору й 
міфа те, що їм потрібно, і контра
бандою сплавляють у свої цехи й 
майстерні. Де закінчуються продума
ні, тверезі пошуки такої міфосирови- 
ни, й починається їх свідома маскуль- 
тівська обробка? Очевидно, там, де 
взагалі закінчується раціоналізм піз- 
ньобуржуазного світу, поступаючись 
місцем ірраціоналістській вакханалії...

Основне завдання масової культури 
— утримати масову свідомість у рам
ках панівної ідеології, «наркотизува
ти» і приспати її, привчити до кон
формізму.

Як це робиться?
В арсеналі відповідних засобів ма

сової культури особливе місце посі
дає фальсифікація міфопоетичних і 
фольклорних моделей.

Відразу зазначимо: під «фолькло
ром» (folk-lore) ми розуміємо не лише 
усну поетичну творчість, а все багат
ство духовної культури народу, всі 
його відповідні надбання (отож розу
міємо це слово, як розумів його ав
тор, англієць Вільям Томе, і таким 
чином розширюємо його семантичні 
кордони, звужені фольклористикою 
початку нашого століття).

Фольклор сформувався в своїх ос
новних рисах в докласовому сві
ті, в епоху, коли не було ще й натяку 
на відчужуючі й відчужені ідеології 
та структури, коли людська свідомість 
не виокремилася з органічного родо
вого контексту.

Звідси, сказати б, фольклорна но
стальгія навіть найрозвиненіших лі
тератур подальших епох. Найбільші 
генії світової літератури обов’язково 
віднаходили й поновлювали ті чи інші 
фольклорні ідеологеми, особливим чи
ном вкраплювали їх у фактуру своїх 
творів, майстерно поєднували ці ідео
логеми з художніми надбаннями нової 
доби. Ні Рабле, ні Гете, ні Пушкіна, 
ні Гоголя, ні Шевченка неможливо 
уявити без їхньої багатющої фольк

лорної ретроспективи !. Більше того, 
у самій будові всіх жанрів сучасної 
літератури — до роману включно — 
просвічують їх прозорі фольклорні 
джерела.

Література і в найскладніших, і в 
найповніших виявах не боїться' опус
катися зі своїх висот у загадкову 
темінь фольклорних колодязів, знаю
чи, що вона там добуде найблагород- 
ніші істини про людину і світ. Адже 
істини ці в найраніших фольклорних 
текстах ще не обтяжені тисячами фік
цій, «набутих» протягом подальшо
го — класово-історичного — розвитку.

Так, докласовий фольклор — 
фольклор «днів перших» свого ста
новлення — не знав образу людини, 
експлуатованої іншою людиною, не 
знав брудного кипіння егоїстичних 
пристрастей, таких характерних для 
індивідуалістської свідомості, зате 
знав патетику так званого «культур
ного героя», який в ім’я свого роду 
кидає виклик силам природного й 
суспільного Хаосу, знає ціну подви
гові в боротьбі проти всіх можливих 
виявів знищення.

Докласова фольклорна людина ще 
повна якоїсь космічної сили, що її  піз
ніше значно послабляють умови кла
сового існування, вона ще вірить у 
силу своїх простих і мудрих зв’язків 
з навколишнім світом. Можна говори
ти про цілковиту єдність тогочасної 
людини й тогочасного світу.

Архаїчну свідомість позначає на
пружена цілісність, їй не знайома та 
болюча рефлексія, що стала відміт
ною рисою подальшого розвитку куль
тури. Зокрема, ця свідомість іце не 
знає християнської дискримінації зем
ного існування, а, отже, і так звано
го «мистецтва аскези». «У Гомера 
нема жодної містичної ідеї», — 
нарікав реакціонер Жозеф де Местр.

Спливали віки, і фольклорний по
гляд на світ затьмарювався, йо
го виднокруги ставали дедалі вужчи
ми, вже підупадала його світоглядна 
міць, підточена становим розшару
ванням (що усувало універсальну за
гальносуспільну міру фольклорних 
моделей), зростанням індивідуаліст
ської рефлексії, несумісної з есте
тикою й етикою фольклору.

Проте свою світоглядну несуміс
ність з відчуженими, онтологічно не
повними — «офіційними» — уявлен
нями про світ фольклор зберіг на
завжди. Але чи зберігся сам фольк- 1
1 Про виключне світоглядне й естетичне зна
чення українських та загальнослов’янських 
фольклорних моделей, скажімо, для Гоголя, 
див: В. В. Иванов и В. Н. Топоров, Славян
ские языковые моделирующие семиотические 
системы, М., «Наука», 1965, стор. 100.
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лор? 2 На це питання ще у вересні 
1857 року відповів Карл Маркс — 
великі фольклорні жанри в умовах 
індустріального суспільства відмира
ють: «Хіба той погляд на природу і 
на суспільні відносини, який лежить 
в основі грецької фантазії, а тому й 
грецького (мистецтва), можливий при 
наявності сельфакторів, залізниць, 
локомотивів і електричного телегра
фу? Куди вже Вулкану проти Ро
берта і К°, Юпітеру проти громовідво
ду і Гермесу проти Credit Mobilier! 
Всяка міфологія переборює, підкоряє
1 формує сили природи в уяві і за 
допомогою уяви; отже, вона зникає 
разом з настанням дійсного пануван
ня над цими силами природи. Що 
сталося б з Фамою при наявності 
Прінтінг-хаус-сквер?..

З другого боку, чи можливий Ахіл- 
лес в епоху пороху і свинцю? Або 
взагалі «Іліада» поряд з друкарським 
верстатом і тим більше з друкар
ською машиною? І хіба не зникають 
неминуче сказання, пісні і музи, а 
тим самим і необхідні передумови 
епічної поезії, з появою друкарського 
верстата?» 3

Отож, основний масив фольклору 
опустився на дно людської культури 
й свідомості вже давно — залиши
лися окремі жанрові острівці цієї 
фольклорної Атлантиди.

На зламі XVIII — XIX століть Валь
тер Скотт слухав пісню останнього 
шотландського менестреля, росій
ський славіст П. А. Ровінський на 
початку XX століття слухав «нари- 
цання» останніх сербських гуслярів, 
кілька років тому Пазоліні слухав 
балади останніх італійських труба
дурів...

Англійський журналіст Ральф Пар
кер згадував, що ще в 20-х роках він 
тримав у руках зошит, у якому калі
графічним почерком були записані піс
ні, складені — «під гуркотіння вер
статів» — кількома поколіннями шот
ландських ткачів. Зошит цей нале
жав едінбурзькій робітничій родині, 
він був не стільки сімейною релікві
єю, скільки «сімейним світоглядом». 
Але цих пісень уже не співали...

Вже на початку століття, з розвит
ком засобів масової інформації, і без 
того скромні новочасні параметри 
фольклорної культури безнастанно
2 Пізній український фольклор усе ж таки дав 
на диво переконливі зразки високої й актив
ної життєвості Див. про це, зокрема в ст.: 
О. І. Цей. Життєва і художня правда в укра
їнських народних баладах на тему «Ромео і 
Джульетта». «Народна творчість та етногра
фія», 1974, № 3, стор. 36—45.
3 К Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 12, стор.
693.'

звужуються. Так, довоєнна «Большая 
советская энциклопедия» констату
вала, що в тогочасній Франції на
родна пісня побутує лише в провін
ції, але й там швидко витісняється 
паризькими шансоньє — при посеред
ництві радіо і грамофонних платівок.

«Комунікативна техніка» фолькло
ру вельми проста — вона будується 
на усному спілкуванні4. Саме тому 
часто не витримує конкуренції з 
розвиненими засобами масової ін
формації. Один малагасійський ком
позитор і музикознавець твердить, 
що багатющий фольклорний мелос 
його народу може зникнути внаслідок 
масованої атаки поп-музики протя
гом... кількох тижнів. Не виключено, 
що прадавній субстрат малагасійсько
го пісенного фольклору зберіг звучан
ня казкової Гондвани — і ці скарби, 
що нагромаджувалися тисячоліттями, 
зникнуть у водоверті океану — тільки 
не Індійського, а «маскульту».

Ще наприкінці минулого століття 
в Малайї були надзвичайно популяр
ні рицарські романи — хікаяти, — 
які цілком будувалися на фольклор 
них сюжетах, — але їх буквально в 
останні роки витіснила «паралітера- 
тура», цей обов’язковий складник за
хідного експорту.

Та до чого тут «парамузика» й 
«паралітература»? Чому вони так 
легко заповнюють фольклорні порож
нини сучасної свідомості?

Один із парадоксів масової куль
тури — на перший погляд, малозро
зуміла і загадкова піддатливість ба
гатьох її «текстів» точній класифіка
ції за допомогою методів, вироблених 
і випробуваних сучасною фольклорис
тикою. Йдеться ось про що. Свого ча
су радянський учений В. Я. Пропп 
зумів визначити найважливіші склад
ники — «інваріанти» — російської 
казки. Не зупиняючись на особ
ливій, вельми дотепній методології 
дослідника, зазначимо лише, що за 
її  допомогою можна укласти, так би 
мовити, фабульний словник казки, 
вичерпний реєстр її, здавалося б, не
вичерпних сюжетів. І от що цікаво: та 
ж таки методологія дає змогу укла-
4 К. В. Чистов. Специфика фольклора в свете 
теории информации, «Вопросы философии», 
1972, № 6.
Пізній фольклор глибоко осмислив свою несу
місність з комунікативними засобами цивіліза
ції — героїня української народної пісні кін
ця XIX — початку XX століття —
Писала листи ніченьками.
А печатувала слізоньками.
А пересилала тими буйними вітроньками... 
Про драматичну ситуацію українського фольк
лору в капіталізованому селі кінця XIX сто
ліття див. у ранній белетристиці Б. Д. Грін- 
ченка — «Сонячний промінь» (1890). «На роз
путті» (1891).
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сти (і практично він уже укладений) 
реєстр сюжетних схем усіх «парафіль- 
мів» — від примітивних «вестернів» 
початку століття до останніх голлівуд- 
ських бойовиків.

Характерно, що одним із імпуль
сів до створення Проппової методо
логії стали спостереження В. Б. 
Шкловського над разючою структур
ною схожістю казки й масового філь
му... 5 Виявилося, що не лише масо
вий кінематограф, а й масова літера
тура під аналітичним скальпелем су
часного дослідника розпадається на 
фабульні атоми, вперше досліджені 
В. Я. Проппом. Так, уже з’явилися 
праці, в яких подано морфологію де
тективної новели і детективного ро
ману, точно описано всю їхню «хит
ромудру механіку». При бажанні мож
на укласти і «словник» естради, 
вар’єте, мюзик-холу та інших жанрів 
«масової культури».

Зрозуміло, що це вже не випадко
вий збіг — тут напевне діють якісь 
принципові чинники.

Кіркегор, обстежуючи льохи ново
європейського духовного підпілля, на
зивав себе «шпигуном господа бога». 
З цього приводу радянський філософ 
Е. Ю. Соловйов доречно запитав: а
що ж буде, коли гострий аналітичний 
скальпель «шпигуна господа бога» 
опиниться в руках... просто агента 
тих чи інших інститутів пізньо- 
буржуазного суспільства? Адже воно 
уже з часів першої світової вій
ни досить-таки ефективно використо
вує всі можливі джерела інформації 
про «підпільні» пристрасті своїх чле
нів — від вульгарного поліційного 
стеження аж до даних психоаналізу.

Буржуазні психологи й соціологи 
давно вже знають про висихання 
фольклорних морів, давно вже вивчи
ли топографію їх обмілілого дна. 
Зрозуміло, вони знають і про могут
ню інерцію тисячолітніх фольклорних 
гольфстрімів, які зникли лише вчора. 
Постійно маніпулюючи індивідуаль
ною й масовою свідомістю, пізньобур- 
жуазний світ ефективно експлуатує й 
фольклорні поклади цієї свідомості, 
використовуючи фольклорні схеми, на
кидаючи публіці ерзац-фольклор у ви
гляді масової культури.

Зупинімося на конкретній техніці 
такої фальсифікації.

Нещодавно на наших екранах де
монструвався фільм «Троє на снігу» 
(ФРН) — зразковий і тому особли
во бридкий продукт кінокітчу. У

5 Див. про це у зв’язку з морфологією масо
вого кінематографа у ст.: Вяч. Вс Иванов. 
О структурном подходе к языку кино, «И скус
ство кино», 1973, JV? 11, стор. 107.

фільмі розповідається про те, як літ
ній мультимільйонер прикинувся пле
беем, а молодий робітник — мульти
мільйонером. Начебто весела дурнич
ка, не більше. Але вдивімося пиль
ніше в те, що ховається за всіма ци
ми перевдяганнями і перевтіленнями.

Одним із найстійкіших інваріантів 
архаїчного (міфопоетичного) світо
гляду є соціальне переміщення: раб і 
пан міняються своїми місцями в сус
пільстві. Приклади цього знаходимо 
в тисячах і тисячах архаїчних ритуа
лів і дійств та їхніх пізніх аналогах 
— від римських сатурналій, під час 
яких раб вдягав тогу, а патрицій — 
рабське рубище, від коронування- 
розвінчання східних царів (порівняй 
козацький звичай кидати грязюкою в 
новообраного старшину!) до венецій
ського карнавалу доби останніх до
жів, на якому, за словами сучасника, 
догаресу не можна було відрізнити 
від кравчині. А тепер пригадаємо низ
ку літературних «панночок-селянок», 
романних принців, які ставали жеб
раками, і навпаки — жебраків, які 
ставали принцами, принцес-попелю- 
шок. Цей літературно-карнавальний 
виворіт класово-антагоністичного сві
ту, затаєне, але глибоке переконання 
в неправедності міжстанових кордо
нів — походять від первісного егаліта
ризму, від докласової свідомості, ре
лікти якої існують і в епохи між- 
класової конфронтації. Цей «виворіт» 
оснований на масивному фольклор
ному підгрунті, на нескінченних кар
навальних перевдяганнях, на дерива
тах фабули про простака, що став ко
ролівським зятем, а то й самим коро
лем 6...

У фільмі «Троє на снігу» благо
родну архаїку спотворено в найвуль- 
гарніший соціологічний модерн: перед 
нами — кіноілюстрація буржуазно- 
пропагандистських гасел про «рівні 
можливості» і «міжкласове співро
бітництво», примітивний реформіст
ський лубок, на якому капіталістичне 
суспільство перефарбовано в роже
вий колір, а його реальні соціальні 
ознаки заретушовано. Звичайний ро
бітник, виявляється, може стати як
що не мультимільйонером, то при-
в Про ритуал соціальної інверсії та його май
стерне кіиовідтворения в Ейзенштейна див.: 
Вяч. Вс. Иванов, Из заметок о строении и 
функциях карнавального образа. «Проблемы 
поэтики и истории литературы», Саранск, 
1973. Дослідник особливо наголошує на інте
ресі Ейзенштейна до «обміну одежами (і міс
цями) між королем і рабом» (із основополож
ної праці радянського кінорежисера «Grund- 
problem»). Цікаві спостереження над цією ін
версією на матеріалі Чаплінової «Золотої ли
хоманки» див. у кн.: ІО. М. Лотман, Семиотика 
кино и проблемы киноэстетики, Таллин, 
«Ээсти раамат», 1973, стор. 67.
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наймні його зятем. Фольклорне на
чало використовується заради особли
вого наркотичного ефекту, для анес
тезії найболючіших ділянок «серед
ньої свідомості».

Оскільки ж така заспокійлива ін
формація (тобто дезинформація) про 
навколишній світ надійшла обміліли
ми, але й досі діючими фольклорни
ми каналами, прокладеними не вчо
ра чи позавчора, а тисячоліття тому, 
то перед нею ця свідомість просто- 
таки беззахисна — її обеззброює ти
сячолітнє довір’я до високих фольк
лорних традицій 7.

Таким у загальних рисах є один із 
стереотипів масової культури. Вико
ристовуючи рудименти фольклорних 
уявлень про світ, що збереглися в 
найзаповідніших куточках масової 
свідомості, офіційне прикидається тут 
неофіційним, політика — карнава
лом, класова ідеологія — фолькло
ром.

Стратеги масової культури вдають
ся й до серйозніших спроб експлуа
тації фольклорних уявлень.

Андре Мальро, великий любитель 
детективної класики, якось зayвaживJ 
що поліцейський роман — останній 
жанр новоєвропейської літератури, в 
якому чути голос античної Долі (фа
туму, ананке)8.

Що ж таке антична Доля, «тисячо
літня ідея ДОЛІ» (О. Ф. Лосев), яка 
неподільно владарює на орхестрі ан
тичного театру? Вона прийшла туди 
з безодень грецького міфа, що витво
рив грандіозний образ всевладної Гос
подині Всесвіту, яка, підтримуючи 
космічну рівновагу, материнською, 
але важкою рукою приборкує й заспо
коює егоїстичні пристрасті й забаган
ки не тільки людей, а й богів. Власне, 
Доля в грецькій трагедії — це міфо- 
поетичний псевдонім Випадку і Необ
хідності в суспільстві, що вже не мог
ло їх ефективно контролювати, пере
ступивши через вузькі межі родових
7 Зрозуміло, що є фільми, які поновлюють
карнавальні архетипи без такого сумнівного 
«надзавдання» з іншою — благороднішою — 
метою (див. про це у нашій статті «Біля ви
токів кінематографа», «Всесвіт». 1974, № 11,
стор. 189). Серед кінотворів, цілком побудова
них на фольклорно-карнавальному перевдяган
ні, слід пригадати незабутнього «Петера» 
Г. Костера з Франческою Гааль. Про суто 
фольклорне, народно-карнавальне начало «чап- 
лініади» створена ціла література. Див.: нап
риклад, Г. Козинцев, Народное искусство Чар
ли Чаплина. Сб. «Чарльз Спенсер Чаплин», 
М , 1945, стор. 53—100; R. Payn, The great 
Chaplin, L., 1957.
8 Ось як він звучить, скажімо, в одному із «па- 
рароманів» П’єра Бенуа — некоронованого ко
роля бульварної літератури 20-х років: «Чи я 
міг знати, що наближається день, коли цією
дорогою, набравши вкрай химерного вигляду, 
придріботить до мене моя Доля» («Північне 
сонце»).

мікроколективів9. Невипадково в 
міру знецінення античної державності 
Доля втрачає свою антропоморфну 
подобу, «осуспільнюється». Згодом 
буржуазна цивілізація остаточно поз
бавляє це поняття міфопоетичних і ме
тафізичних рис. Наполеон — типовий 
буржуазний характер, ба навіть ета
лон буржуазності, — не вагаючись, 
заявив: «Політика — це доля» 10.

Буржуазна практика опустила цю 
високу міфологему на землю, віднай
шла її соціальне підгрунтя: Доля — 
це людська самодіяльність, це, зокре
ма, активність керівної суспільної 
групи. Відповідним чином у західно
му детективі повновладним господа
рем виступає саме ця група — тобто 
її керівний адміністративний апарат 
(поліція — таємна і явна) в особі по- 
ліційного інспектора...

Отож і виходить, що у читацькій 
свідомості з її вже порушеними, але 
ще не усунутими фольклорними асо
ціаціями, міфологема Долі, гальвані
зована незліченними детективами, ото
тожнюється, зрештою, з вульгарною 
поліцейщиною, із Скотланд-Ярдом чи 
ФБР. І знову масова культура, за до
помогою давньої міфологеми, виконує 
свою ідеологічну функцію — пропа
гує лояльність, законопослух.

Поліцейська міфологія, таким чи
ном, надзвичайно знижує фольклорну 
патетику Долі, вкрай подрібнює її 
фольклорні «ейдоси» (конкретні наоч
ні вияви), і разом з тим вона все ж 
таки зберігає цю патетику — хай у 
гомеопатичних дозах. Отже, на цій 
ділянці ідеологічного фронту масова 
культура провела справді тотальну 
мобілізацію фольклорних ресурсів.

Це, якщо використати давньогрець
ку сценічну метафорику, «ексод» (за
ключна частина трагедії) великої мі
фологеми. Колись була Доля. Тепер — 
едігон англійського емпіризму й по
зитивізму Шерлок Холмс і здеградо- 
ваний нащадок картезіанського раціо
налізму інспектор Мегре.

Зрештою, у детективній літературі
9 Про соціологію античного фатуму див. у кн.: 
Ю. Н. Давыдов, Труд и свобода, М., «Высшая 
школа», 1962, стор. 37—38.
Відповідники ананке у римській міфології — 
генії і юнони, в германській — норни, в болгар
ському фольклорі — уржениці і наречниці. в 
сербському — судниці, в чеському й словаць
кому — судиці. Про образ Долі в українсько
му фольклорі див.: А. Потебня, О Доле и срод
ных с нею существах, «Древности. Труды Мос
ковского археологического общества», т. 1, 
в. II, М., 1867. ї ї  персоніфікацію на фольклор
ній основі див. у «Рассказах пирятинца» Є. П. 
Гребінки.
,0 Міфологічно-епічно-фольклорна свідомість їх 
різко розмежовувала. В. «Махабхараті» Юд- 
хіштіра сказав: «...Сила покликана оберігати 
(те, що передбачено) політикою, перемога ж і 
поразка залежить від долі».
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все ж таки є образ, в якому химерно, 
але принаймні зовсім невипадково 
поєднані очевидні, неперетворені ре
лікти Долі з поліційним началом. 
Це — славнозвісний патер Браун 
Г. К. Честертона, священик (тоб
то представник жрецького стану у йо
го сучасному вигляді!) і... неперевер- 
шенйй детектив. Отець Браун — по
хідне від міфодіалектики детективно
го жанру, що намагається поновити 
«тисячолітню ідею ДОЛІ». В даному 
випадку англійський письменник вчи
нив це надміру різко й цілком свідо
мо, у відповідності до своєї католиць
кої ортодоксії, завдяки чому його ге
рой уявляється міфологізованим гено
типом чи не всіх образів англійських 
і неанглійських детективів.

Не зайве звернути увагу й на пос
тійне зростання суто поліційного, ін- 
ституціонального супроводу цього 
міфомотиву, його, сказати б, «одер- 
жавлення».

У «Східному експресі» Агати Кріс- 
ті дванадцять зразкових англосаксів 
убивають одноплемінника — крадія 
дітей і садиста. Тут Доля, яка спостиг
ла злочинця, майже цілком збігається 
з давньою англосаксонською інститу
цією — судом присяжних. Останній в 
умовах класичної буржуазної демокра
тії тривалий час, за словами Маркса, 
заповнював «прогалини в законГ ши
ротою буржуазної совісті» п. Герої 
Крісті творять справедливість саме за 
такою правовою міркою, хоча вже бе
руть на себе, всупереч закону, і обо
в’язки ката. Отож це, хай і підозріла, 
і самочинна, але все ж таки «буржу
азна демократія». В новітній же де
тективній традиції Кара дедалі часті
ше залишає залу, де засідає суд при
сяжних, і переміщується в камеру 
слідчого, в патрульний поліційний ав
томобіль, стає прерогативою виокрем
леної нишпорки.

Це, зокрема, можна простежити на 
фільмах відомого американського кі
норежисера Сіднея Люмета: в «Два
надцяти розгніваних мужчинах» спра
ведливість відновлюється судом при
сяжних, в екранізації згаданого «Схід
ного експресу» цей суд уже перетво
рюється на самосуд, в «Серпіко» 
справедливість творить якийсь оди- 
нак-дивак, що є, проте, зразковим по
ліцейським...

Свого часу згаданий Жозеф де 
Местр, напрочуд обдарований і разом 
з тим украй реакційний мислитель 
(сучасники називали його «Вольтером 
навиворіт»), по-своєму геніально роз
пізнав основу основ пізнього середньо- 11
11 К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 8, стор. 
471.

віччя — у персоні ката... Справді, кат 
з його функціями ніби уособлював «па
ралелограми» чи не всіх сил тієї до
би, на ешафоті сходилися чи ке всі 
зв’язки-нитки тогочасного суспільства. 
Але придивімося до поліційного рома
ну — чи не є він пізнім аналогом 
Местрового гімну катові? Адже про
тагоніст цього роману теж стає першо
основою світу, зображеного в детек
тиві. Тоді чим його апологія, обов’яз
кова для «паралітератури», різниться 
від апології ката, створеної знавісні
лим реакціонером (бо ж поліційний 
інспектор — на відміну від свого се
редньовічного попередника діє в умо
вах складніших і диференційованіших 
суспільних зв’язків)?

Нині, прагнучи «неосередньовіччя», 
яке назавжди закріпило б права еліти, 
реакційні сили, як бачимо, готові пос
тавити собі на службу навіть тисячо
літні міфологеми, декоруючи ними по- 
ліційні будки, в яких затаївся звичай
нісінький держиморда. Проте за міфо
логічним декорумом ховається лише 
те, що В. І. Ленін називав «поліцей
щиною»...

Особливо виразно псевдоміфологіч- 
ну сутність масової культури, її  орієн
тацію на віджилий, хоч усе ще дійо
вий (на найнижчих поверхах сучасної 
культури) спосіб мислення засвідчує 
інша її риса. Йдеться про специфіч
ний, позаісторичний, а то й просто 
антиісторичний час масової культури. 
Простежимо це на одному з її  жанрів.

За словами радянського вченого, 
авторитетної дослідниці міфологічно
го мислення О. М. Фрейденберг, «міф 
оперує стандартними образами і не 
вміє нікого характеризувати; він, 
замість внутрішнього руху, пересуває 
і перейменовує свої фігури» ,2. Впа
дає в око те, як використовує «техні
ку» міфотворчості індустрія масової 
культури. «Образи» масової культу
ри — це парад манекенів, свідомо поз
бавлених будь-якого психологізму, 
найменшого натяку на «діалектику ду
ші», тобто реальної життєвої субстан
ції.

Пересічний зразок детективного ро
ману, наприклад, це справжній паноп
тикум умовних фігур майстрів, диле
тантів і просто чиновників злочину й 
кари, а також мимовільних свідків то
го й іншого — фігур, виліплених із 
штучного, нехудожнього (власне, до- 
художнього, міфологічного) воску. 
«Паралітература», таким чином, по
новлює технологію (але не високу 
поетичність!) давнього міфомислення, 
яке — на відміну від літератури у за- 12
12 О. М. Фрейденберг, Орестея в «Одиссее», 
«Научный бюллетень ЛГУ», 1946, № 6, crop. 21.
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гальноприйнятому розумінні цього 
слова — не творило нові моделі сві
ту, а комбінувало наперед задані, дав
но складені й усталені. Отож, клішо- 
ваність масової культури пояснюється 
не стільки бездарністю її творців, 
скільки її особливими ідеологічними 
завданнями.

Французький антрополог Клод Ле- 
ві-Стросс назвав міфи «машиною для 
знищення часу» І3. Річ у тім, що ар
хаїчна свідомість, на відміну від су
часної, не знає категорії історичного 
однолінійного часу — нестатичної, 
плинної стихії, спрямованої в майбут
нє. Така свідомість, як правило, орієн
тована на космічну круговерть, на нес
кінченне кружіння природних циклів, 
річних сезонів зокрема. Первісний ка
лендар знає лише зміну останніх — 
усе інше його, по суті, не цікавить. 
Якщо архаїчна людина й починала 
оперувати більшими масивами часу, 
то все одно організовувала їх у якийсь 
гігантський, неймовірно збільшений 
«рік», в історичні періоди у вигляді 
тих чи інших річних сезонів (квітуча 
космічна «весна» первотворення, кос
мічне «щедре літо» золотого віку і 
т. п.). Однолінійне уявлення про час 
як про щось необоротне прийшло по
тім — десь у перші віки християнства, 
яке вичленило час із природно-сезон
ної круговерті, надало йому виразно 
історичних характеристик 14.

Не дивно, що в архаїчній свідомості 
час ніби не тече в прийдешність, а 
«повертається на круги свої». (Еккле- 
зіаст — це, так би мовити, декадент
ський епілог первісного сприйняття 
часу, останній релікт такого сприйнят
тя в біблії.)

Усі відомі нам міфологічні системи 
обов’язково націлені на космічні Ро
дини й на космічну Катастрофу — всі 
інші прояви життя вони припасовують 
до цих, як казав Гете, «першофеноме- 
нів». Звідси й особлива архітектоніка 
міфів, у яких світ ніби тупцює на міс
ці, а час нерухомо зависає між народ
женням і смертю. Монотонна компози
ція міфа — це сколок з міфічного ча
су, який розгортається виключно для 
того, щоб згорнутися знову.

Ми живемо в епоху історичного ча
су, — власне, його історичного (дина
мічного) розуміння. Газета, щоденник, 
діловий календар — його найпростіші 
жанри і знаки. Зрештою, вся сучасна 
культура грунтується на часі, спря-

13 Клод Леви-Стросс, Структура мифов, «Воп
росы философии», 1970. № 7, crop. 155. 
н Про це див.: А. Я. Гуревич, Время как 
проблема истории культуры. «Вопросы филосо
фии», 1969, № 3; Є. Рашковський, Міфологія
круговороту часу, «Всесвіт», 1973, № 1.

мованому в майбутнє — від побуту до 
грандіозних загальнолюдських планів 
перетворення суспільства й природи.

Разом з тим доводиться говорити 
про страх перед історією суспільних 
сил і кіл, що відживають свій вік, про 
їх бажання зупинити історичний час, 
не дозволити йому перейти в свою 
нову якість. Суспільне підгрунтя та
кого світорозуміння очевидне (на це 
вказував Ф. Енгельс — у зв’язку з 
критикою філософії А. Шопенгауера). 
Відчуваючи приреченість буржуазного 
суспільства, його ідеологи виявляють 
гіпертрофований інстинкт самозбере
ження 15 *.

Масова культура — один із най
яскравіших виявів цього страху: вона 
цілком успадкувала статику міфа. 
Зрозуміло, що «історіофобія» міфа 
тут виступає вже в перетвореному ви
гляді, але її присутність в усіх без 
винятку текстах масової культури — 
очевидна.

Що в цих текстах відбувається? Як 
правило, нічого — навіть у детекти
вах із найзапаморочливішими фабула
ми й найнесподіванішими сюжетами! 
Рано чи пізно все однаково заверши
ться тюремним безчассям, на яке при
речений злочинець, «замкнеться» по- 
ліційними наручниками. Якийсь інший 
вихід у рамках цього жанру немож
ливий: це був би вихід в інший, сер
йозніший жанр, зраджене було б ос
новне ідеологічне завдання масової 
культури — гальмувати інтелект її 
споживача.

Можна говорити про особливий ме- 
тачас масової культури, відчужений 
від часу історичного, виведений за йо
го межі. І ця еміграція з історії здійс
нюється так само, як в архаїчних «ма
шинах для знищення часу». Однома
нітні кліше масової культури склада
ються в містифікований образ світу, 
де нема й не може бути нічого но
вого.

Хоч би як комбінувалися мікроеле
менти «маскультівських» фабул, вони 
завжди утворюють один і той самий 
соціологічний сюжет — Злочин, який 
зазнає Кари, Послух, який заслуговує 
Нагороди. Хоч би як ми переміщували 
смальту «маскультівських» мозаїк, 
вона обов’язково комбінується в один 
і той самий фабульний візерунок — 
нічого не змінилося і не зміниться 
(песимістичне Екклезіастове «нічого
15 Пригадаймо песимістичну культурологію 
Шпенглера, основою якої є страх людини пе
ред світом, пригадаймо, що страх — це одна 
з центральних категорій психоаналізу й екзи- 
стенціоналістської філософії. Знаменно, що 
найстрашніша для фрейдівського «я» стихія 
зветься «Над-Я», «принципом реальності», 
«принципом об’єктивності», тобто історією...
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нового під сонцем» тут переводиться 
в мажорніший регістр).

Як відомо, особливо повно й пере
конливо характеристики історії фіксує 
роман — жанр, сказати б, не тільки 
літературний, а й світоглядний. «Ро
ман зустрічається зі стихією незавер
шеного теперішнього, що і не дає цьо
му жанрові застигнути, — пише 
М. М. Бахтін. — Романіст тяжіє до 
всього, що ще не готове». За слова
ми того ж дослідника, роман відтво
рює життєве багатство світу, «де пер
шого слова (ідеального начала) нема, 
а останнє ще не сказане».

Отож роман розпочинався там, де 
розпочиналася нерівновага тих чи ін
ших компонентів світу (скажімо інди
відуальної ініціативи, з одного боку, 
і закляклого нерухомого чи малорухо
мого суспільства — з другого), де 
крізь товщу всіляких догм пробивало
ся поняття історичного, антистатично
го, неміфологічного часу. В 1493 році 
вийшла так звана «Хроніка» Шеделя. 
Після викладу основних подій світо
вої історії, доведених до червня 1493 
року (а книга вийшла в липні!), вида
вець залишив кілька чистих сторінок 
для майбутніх подій...16. Це був наїв
ний, але промовистий знак нового сві
торозуміння, у першу чергу, нового 
розуміння часу, яке й стало живиль
ним середовищем теорії та практики 
європейського роману.

Та ось настало XX століття, і звер: 
німо увагу, як двозначно виглядає де
тектив на тлі повноцінного рома
ну, на тлі його дивовижного ча
сового багатства. «Роман зустрічає
ться із стихією незавершеного тепе
рішнього, що і не дає цьому жанрові 
застигнути», — а детектив саме при
боркує «стихію незавершеного тепе
рішнього» — за допомогою ордерів 
на арешт та іншого юридично-поліцей
ського причандалля. «Романіст тяжіє 
до всього, що ще не готове», — а 
детектив орієнтується саме на готові, 
навіки застиглі, в своїй непо
рушності світоглядні моделі (прига
даймо хоча б обов’язковий хеппі-енд 
детективу, його кульмінацію у вигляді 
урочистого торжества пізньобуржуаз- 
ної Немезіди). Роман — це художній 
сколок із світу, «де першого слова 
(ідеального начала) нема, а останнє 
ще не сказане», тоді як перше слово 
детективу цілком дорівнює останньо
му, тільки воно ще не прояснене, ще 
замутнене сюжетом (загальновідома 
симетрія детективного сюжету, в яко-

10 Те ж саме зробив наш сучасник, французь
кий письменник А Ремакль у своїй книжці 
«Летіть «каравелою» (1968).

му початок так чи інакше «замикає
ться» кінцем).

Щоб разюча художня і світоглядна 
несхожість між власне романом і де
тективом стала очевидною, уявімо со
бі останній... незакінченим. Це, зви
чайно, абсурд: жанрова структура де
тективу одразу ж зруйнувалася б. А, 
проте, читача аніскільки не бентежить 
особлива незакінченість, скажімо, 
«Євгенія Онєгіна».

І все ж таки у детективі хай у пе
ретвореній, огрубленій і навіть окари
катуреній формі почасти поновлюється 
проблематика власне роману, ба. на
віть роману класичного, але з якою 
метою? Дьердь Лукач визначав цю 
проблематику як «неповноцінні пошу
ки у неповноцінному суспільстві». Де
тектив пародійно, але старанно гальва
нізує вже трохи анахронічну романну 
модель — історію героя-індивідуаліс- 
та, який кидає виклик світові, нама
гаючись завоювати почесне місце в йо
го ієрархії. Отож детектив наче й 
випускає героя в історичний час — 
у світ людських діянь, — але нена
довго.

Відтворімо соціальне тло саме цьо
го аспекту паралітератури 17.

60 років тому в Цюріху В. І. Ленін 
закінчив роботу над монографією «Ім
періалізм як найвища стадія капіта
лізму» — довершеною соціолог1 чною 
проекцією тогочасної суспільної си
туації, вичерпним викладом головних 
ї ї  ознак. У цій праці Ленін доводить, 
що єдиною суспільною реальністю 
буржуазної сучасності є велетенська 
капіталістична корпорація — промис
лова, фінансова, фінансово-промисло
ва, — держава в державі, сповнена 
етатистських і навіть імперських пре
тензій та амбіцій, обладнана доскона
лою бюрократичною технікою, певна 
своєї планетарної могутності, байдужа 
до людської одиниці та й до цілих 
народів. Усе інше в світі — від інди
відуальної психології до духовної 
культури, — лише вторинні ознаки 
цього велета. Тільки революційність 
експлуатованої маси — єдина проти
вага його руїнницькій силі.
17 У своїй елементарній формі воно постає в од
ному анекдоті з дореволюційного літературного 
побуту. Московська бульварна газета друкувала 
роман-фейлетон про пригоди славетного роз
бійника Васьки Чуркіна. «І все друкувався цей 
роман, я пам’ятаю... і все ніяк не міг його 
автор закінчити, поки нарешті начальство не 
наказало йому: Чуркіна спіймати і посадити в 
острог, а то скандал виходить, що поліція йо
го ніяк не може приборкати» (С. Н. Сергеев- 
Ценский, Собр. соч., т. VIII, М., ГИХЛ, 1956, 
стор. 76). Таких анекдотів, пов’язаних з дотри
манням відповідних жанрових законів «педаго
гічною поліцією цивілізації» (Томас Манн), за
фіксовано десятки — аж до прямого втручан
ня в ці закони з боку президента США!
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Досліджуючи конкретну імперіаліс
тичну технологію — індустріальну, 
фінансову, політичну і т. п., — Ленін 
доходить висновку, що монополія-кор- 
порація в процесі експансії витіс
няє з будь-якого соціального простору 
все те, що не є «субстанцією» цієї 
монополії, не може або тим більше не 
хоче бути її спільником, інструмен
том, сировиною в метафоричному й 
неметафоричному розумінні. Уже 
йдеться про зникнення не тільки пат
ріархальної ідилії, але й будь-якої 
людської автономії взагалі. «Монопо
лія, раз вона склалась і орудує міль
ярдами, з абсолютною неминучістю 
пронизує всі сторони суспільного жит
тя, незалежно від політичного устрою 
і від будь-яких інших «деталей». Ці 
слова, в яких сконцентрована ленін
ська соціографія пізнього капіталізму, 
є водночас і ленінською антитезою 
концепцій-паліативів, автори яких ще 
зважувалися на лжегуманістичну ри
торику про «цивілізацію», орієнтовану 
на інтереси «особистості», на «закон
ні права суверенного індивіда в сучас
ному світі». Ленін рішуче відкинув ці 
ліберально-буржуазні банальності, ці 
останні крихти «спадщини 1789 ро
ку», і переконливо довів: у світі, що 
з певного часу перебуває під егідою 
всіляких ерзац-імперій, лібераль
но-індивідуалістичній міфології, прос
то кажучи, нема місця.

Інститут або ієрархія капіталістич
них велетнів-корпорацій і стає стриж
нем суспільного життя, його централь
ним персонажем, провідною «реаль
ністю», яка прагне витіснити інші 
«реальності» на околиці цього жит
тя — якщо не далі, за його межі...

Що ж сталося з паризькими ново- 
конкістадорами й вискочнями класич
ного французького роману, з його «на
полеонівським парвеню»? Яка доля 
спіткала їх у світі, де нова — вже 
імперіалістична — ієрархічність кла
де край великим і малим наполеона- 
дам доби «вільної конкуренції»? Цей 
«рівний собі» суб’єкт суспільних про
цесів зникає з обріїв новітньої (нере- 
волюційної) західної літератури або 
принаймні зазнає глибоких і болісних 
перетворень. Буквально на очах істо
рика літератури він втрачає свою бо- 
напартівську енергію й стає слухня
ною шестірнею у механізмі згаданих 
«корпорацій».

Цей процес особливо цікаво й пов
чально ілюструють романи Франца

Кафки — виразні метафори тогочас
ної суспільної ситуації. їх автор нарі
кав: якщо Бальзак носив палицю
з написом «знищу всі перепони», то 
він, Франц Кафка, змушений визна
ти, що навпаки — всі перепони зни
щують його. У цій місткій «автоприт- 
чі» — вся типологія буржуазного лі
тературного героя доби його занепаду.

Про «білядетективні» фабули Каф
ки створена ціла література. Справді, 
«Процес» у деяких своїх рисах загад
ковим чином скидається на поліційний 
роман.

Ця схожість невипадкова. Адже в 
детективі йдеться саме про обов’яз
кову приреченість буржуазно-індиві
дуалістської ініціативи й автономії — 
у її  найбільш різкому вияві. Детек
тив розчиняє історичний час Злочину 
в міфологічному безчассі Кари — 
тобто всемогутніх пізньобуржуазних 
інститутів. Отже, детектив розгортає 
історію — як розуміє її буржуазна 
людина — з тим, щоб під сюжетну 
завісу рішуче згорнути її. Романові 
часова статика протипоказана. А де
тектив намагається ввести в роман са
ме безчасся, поєднати романну суб
станцію з міфологічною речовиною. 
Це — війна з жанром, яка ведеться 
тільки на його території. З одного 
боку, детектив, зупиняючи час біля 
першого ж поліцейського поста, разом 
з тим імітує шалені фабульні темпи — 
гачок, на який і потрапляє читацька 
свідомість. А з другого боку, він 
впливає на цю свідомість ерзац-міфо- 
логією.

Ця війна — один з виявів загальної 
активності масової культури (і шир
ше — пізньобуржуазного світу взага
лі). виявів стратегії реакційних сил. 
які борються за «неосередньовіччя», 
за тотальну суспільну статику, проти 
людини, яка прагне нових історичних 
обріїв. У такій війні проти історії ви
користовуються всі засоби — аж до 
фольклорно-міфологічної спадщини.

У зв’язку з цим можна говорити 
про буржуазну масову культуру, як 
про глобальну провокацію. Ще ніко
ли в історії людина не ставала об’єк
том такого цинічного і продуманого 
маніпулювання, ще ніколи їй не під
носили таких ядучих ерзаців, виготов
лених за спотвореними рецептами здо
рової народної кухні. Цехи масової 
культури незаконно використовують 
спадщину, яка їм не належить
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