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МИСТЕЦЬКА РІВНЕНЩИНА В МОНОГРАФІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ МІСЦЕВИХ АВТОРІВ
Аналізується культурно-мистецький процес доби незалежності в монографічній літературі, підготовленій на Рівненщині.
Ключові слова: Рівненщина, культурно-мистецький процес,
спадщина, особистість.
Анализируется культурный процесс в Украине на примере монографической литературы, изданной в Ровенской области.
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Національно-культурні процеси в сучасній українській державі стимулювали появу перших наукових видань культурномистецтвознавчого спрямування на регіональному рівні, підготовлених уже на іншій теоретико-методологічній базі, в яких
питання культурно-мистецького поступу є предметом спеціальних досліджень. Розпочинаючи їх аналіз, підкреслимо, що ці
видання, зваєаючи на їх проблематику, необхідно розділити на
три окремі групи. Перша — це ті з них, що акцентують увагу
на характеристиці культурно-мистецького життя, власне, доби
незалежності. Друга — праці, котрі хоча й вийшли друком у зазначений вище період, утім предметом уваги їх авторів є будьякий інший історичний час чи проблематика, а демократизація
сучасного духовного життя стала лише своєрідним поштовхом
у цьому процесові. Третю групу складатимуть розвідки загальноукраїнського формату, в яких місцева мистецька проблематика
також знаходить своє належне місце.
Наголосимо також і на тому, що до монографічної (спеціальної) літератури, зважаючи на сам предмет дослідження, з певною
мірою застереження нами віднесено й збірки авторських художніх (музичних) творів, у кожній з яких наявний мистецтвознавчий чи культурологічний аналіз.
Серед монографічних видань першої групи, що вийшли друком на Рівненщині в окреслений час і певною мірою охоплюють
географічні терени краю, слід назвати монографію Виткалова
В. Г. [1] у двох її редакціях 1997 та 2004 років, в якій, стосовно
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обраного для розгляду періоду, акцентується увага на тенденціях розгортання культурного процесу доби незалежності, аналізується творчий доробок чималої кількості маловідомих нині
митців, зокрема й місцевих; до цієї групи належать і нариси
Я. О. Поліщука, де, серед іншого, зосереджується увага й на питаннях культурно-мистецького життя міста в історичній ретроспективі, та монографічну розвідку І. Ф. Жилінського.
Відзначимо й монографічні праці, спрямовані на історикотеоретичне дослідження вітчизняного фольклору (і його аспекту — музичного) та публікації, мета авторів яких — уведення
до культурного обігу замовчуваних постатей, що через певні ідеологічні обставини були вилучені з культурного простору України.
Йдеться про відомого графіка часів Другої світової війни Н. Хасевича, театрального художника й педагога Г. Косміаді (котрий
працював на Рівненщині до початку 40-х рр. ХХ ст.) та інші постаті, зокрема й сучасної доби, над вивченням творчості котрих
активно працюють місцеві науковці, чимало розвідок яких публікується у загальноукраїнських або регіональних часописах.
Другу групу репрезентують монографічні розвідки Н. Г. Стоколос, Л. С. Мантики-Степанова, Г. С. Дем’янчука, Ю. Л. Афанасьєва та О. Ф. Джури, А. А. Жив’юка, В. Г. Виткалова та ін.
[2], хрестоматія В. Г. Виткалова і Т. О. Пономарьової й багатьох
ін., окремі документальні збірки Т. О. Пономарьової [3], проблематика яких хоча й акцентує частково увагу на культурномистецькому чиннику, його ролі в становленні й розвиткові
мережі художньої освіти, формуванні національної свідомості,
творчим характеристикам окремих постатей, їх внеску в культурне життя краю тощо, утім у переважній своїй більшості виходить за часові (а почасти, й географічні) межі обраного для розгляду періоду.
Процеси національно-культурного пробудження, що набули
на західноукраїнських теренах достатньо вражаючих розмірів
і дещо інакше виявляються, ніж це відбувається, приміром, на
Сході України, стимулювали відродження, перш за все, обрядової культури, повернення до численних культурних практик,
поширених переважно в сільському середовищі ХІХ — початку
ХХ століть. Значно активізувалася в цьому процесі роль церкви.
Увесь комплекс святкового церковного календаря знову повернувся до культурного побуту населення, особливо на селі, принісши із собою й призабуті форми проведення вільного часу, розширюючи мистецьку палітру духовного життя.
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На цій хвилі та зважаючи на фактичне припинення в Україні
ще із середини 80-х рр. минулого століття друку нотної літератури, місцеві композитори і фольклористи намагаються всіляко
компенсувати брак музичного забезпечення людської життєдіяльності, а також надати навчальному процесові у ВНЗ різних
рівнів акредитації відповідного національного забарвлення, продовжуючи традиції галицької композиторської школи першої
третини ХХ ст. Свідченням цього є опублікування різнопланової музичної літератури — авторських зразків, перекладів для
різних складів художніх колективів, транскрипцій, передруків заборонених творів тощо, яка активно використовується як
у концертній практиці, так і в навчальному репертуарі [4]. Сформувалися (відродилися) чимало інструментальних колективів,
в основі репертуару яких — усе розмаїття народної культури
попередніх епох. Досить типовим явищем в області став навіть
друк бібліографічних покажчиків музичних творів місцевих авторів або записаних у результаті експедицій художніх зразків.
Утім загальним зауваженням до подібних музичних зразків є те,
що їх автори мають різний рівень фахової підготовки в обраному
напрямі, що відповідним чином впливає на форму подання матеріалу, глибину його наукової розробки, якість репрезентації цієї
творчості тощо.
Фольклорний чинник при цьому і надалі залишається найпривабливішим для місцевих композиторів старшого покоління,
базуючи їх творчість саме на цьому ґрунті, підтвердженням чого
є поява різноаспектної етномузикознавчої, етномистецтвознавчої
літератури, характерною особливістю якої залишається не лише
розміщення в ній відповідних фольклорних джерел, а й характеристика широкого культурного середовища, того своєрідного
тла, на якому побутувала подібна культурна практика в різні
історичні періоди. Окремі з цих розвідок підготовлені на основі
власних дисертаційних досліджень [5], поява яких є також характерною ознакою західноукраїнських теренів.
Звернемо увагу й на праці, предметом уваги авторів яких є
культурно-мистецтвознавчий аналіз трансформаційних процесів, що відбуваються нині в народній культурі [6]. І хоча науковий рівень викладу матеріалу в зазначених розвідках є досить
строкатим, почасти оминаючи питання, які мали б обов’язково
стати предметом вивчення, факт їх видання залишається, безперечно, позитивним, оскільки демонструє сталу спробу вивчати

Теорія та історія культури (філософські й культурологічні виміри)

культурну творчість в усьому її художньому розмаїтті і зберігає
для подальшого дослідження зібраний матеріал.
Із певною умовністю до культурно-мистецтвознавчих видань можна віднести й розвідки знаних фахівців краю: зі сфери
народного архітектурного зодчества Рівненщини — А. Данилюка, в праці якого, крім іншого, зібрано чимало специфічного
матеріалу про зразки художнього оформлення народного й сакрального будівництва, стильових ознак, мистецької еволюції
в архітектурі тощо; В. Рожка й С. Козака — предметом уваги
яких є архітектурна спадщина Волині, зокрема й Рівненщини;
Б. Прищепу і Ю. Нікольченка, де проблематика літературномистецької та декоративно-ужиткової спадщини розглядається
також локальніше [7].
Достатньо специфічними зі змістовної точки зору є видання
згаданого вже в наших публікаціях доцента Рівненського державного гуманітарного університету Б. Столярчука [8]. Переважна їх більшість є, зазвичай, довідково-біографічними. У них
відсутні широкі наукові узагальнення, характеристика культурного тла, на якому відбувається та чи інша мистецька подія
тощо, втім зібрана там інформація є неоціненною для подальших
ґрунтовних мистецтвознавчих чи народознавчих (фольклористичних) досліджень, адже вона містить чимало майже унікальних подробиць із мистецького життя того чи іншого виконавця,
художника в широкому сенсі цього слова, а з урахуванням складних політико-економічних умов сьогодення й ментальності українців (що виявляється в небажанні ґрунтовно вивчати більшменш помітні події культурної практики). Опублікований матеріал стане згодом, без сумніву, підґрунтям для широкого аналізу
культурно-мистецького процесу доби незалежності загалом.
До цієї групи друків віднесемо й різноманітні одноосібні
довідники, художні альбоми, буклети тощо, в яких питання
культурно-мистецького поступу (уникаючи детального аналізу)
є предметом особливої уваги авторів [9], а також серію «літературних» чи загалом «творчих портретів» знаних у краї майстрів
пера, сцени, пензля [10]. Акцентуємо увагу й на офіційних довідкових виданнях, започаткованих відповідним управлінням
Рівненської обласної державної адміністрації [11], мета яких —
аналіз соціокультурної діяльності національних меншин краю,
які певним чином впливають на культурний клімат місцевої
спільноти. І хоча ці видання не містять особливої аналітичної інформації, утім культурно-мистецька палітра області в контексті
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діяльності національних меншин усе ж представлена в них достатньо повно.
Оригінальністю і змістовністю відзначається збірка нарисів
про Рівненський Академічний музично-драматичний театр від
часу його заснування (1939 р.) й до сьогодення, опублікована
в 1995 році [12]. Утім зібраний тут матеріал також складається
переважно зі спогадів його працівників або співробітників управлінських структур, глядачів тощо і не є науковою розвідкою, тож
фактично не додає нічого нового у вивчення (аналіз) культурномистецького життя.
Натомість іншим виданням, що частково порушує й питання
культурно-мистецької спадщини та сьогодення Волинського
краю в обраних нами історичних і географічних межах, є праця
знаного в Україні дослідника В.Рожка [13], наукові розвідки
якого стали вже класичними у вивченні стильових ознак, форм
вираження архітектурного задуму, оздоблень пам’яток тощо західноукраїнської архітектури загалом.
Пригадаємо також й окремі навчальні посібники, друковані
професорсько-викладацьким складом РДГУ та музичного училища [14], при підготовці яких використаний значний регіональний культурно-мистецький матеріал.
Подібну практику продовжують нині співробітники кафедр
українознавства та музичного фольклору Інституту мистецтв
РДГУ, результат цього — друк наукових розвідок [15], що є
спробами вивчення фольклорно-етнографічних особливостей
регіональної культури, її побутування в змінених суспільнополітичних обставинах. Частина з них — передруки відомих
праць із періоду ХІХ — початку ХХ ст., проте має певні коментарі, сучасні нотні записи тощо, що надає можливість сприймати
ці праці в іншому соціально-культурному контексті. До подібної
групи джерел віднесемо окремі збірники, що друкуються цими
ж співробітниками під загальною назвою «Українська культура
в іменах і дослідженнях», «Етнокультура Волинського Полісся
і Чорнобильська трагедія» (7 випусків) тощо.
Окремо акцентуємо увагу на розвідках з нагоди ювілеїв
установ культури області, в яких наявний матеріал, що є предметом нашої уваги. Це переважно інформація про творчі здобутки художніх колективів, еволюція репертуару, нові форми
організаційно-мистецької роботи [16].
Таким чином, як свідчить проведений нами аналіз джерельної
бази обраної для розгляду проблеми, доба незалежності стимулювала вихід друком спеціальної мистецтвознавчої літератури,
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авторських нотних збірників, художніх альбомів та ін. видань,
предметом уваги яких стала культурно-мистецька панорама
духовного життя краю. Визначальною ознакою більшості з них
є біографічна характеристика постатей, загального аналізу їх
творчості тощо. Утім, питання глибокого мистецького аналізу
художніх зразків, передумов створення того чи іншого твору,
його місця в контексті культурно-мистецького процесу тощо
в переважній більшості з них відсутні.
Чимало наукової літератури подібного спрямування з’явилося
під впливом націєтворчих процесів і про інші періоди вітчизняної історії, проте її аналіз виходить за межі наших наукових інтересів.
Починаючи аналіз розвідок ІІІ групи, акцентуємо увагу на
книгах народознавчого спрямування з акцентом на загальноукраїнський (або ширший регіональний) формат висвітлення
проблем, де мистецтвознавчі питання також є предметом розгляду. І у зв’язку з цим інтерес викликає дослідження групи
авторів, що вивчають традиційно-побутову культуру. Ідеться
про колективні монографії, друковані у Львові (1993-2009 рр.),
Києві (1996-2010 рр.), Черкасах (2006-2007 рр.) та ін., в яких
чимало матеріалу мистецького спрямування, відтвореного на
широкому історичному відтинку, стосується й Рівненщини,
[17]. Акцентуємо увагу на тому, що культурно-мистецький розвиток Рівненського Полісся стає предметом уваги завжди, коли
йдеться про джерела української ментальності, традиційний
костюм та форми його побутування, широкий вектор розвитку
декоративно-ужиткового мистецтва й тенденції в його еволюції,
нові види культурно-мистецького поступу тощо. Адже характерною ознакою традиційно-побутової культури краю є те, що вона
зберегла немало архаїчних елементів, що свідчить про її певний
консерватизм. Це специфічним чином відбивається й на всіх
формах життєдіяльності місцевого населення, вносить свої зміни
у структуру ціннісних орієнтацій, особливо молодого покоління
тощо.
У зв’язку з цим звернемо увагу й на розвідку Г. В. Істоміної, спрямовану на пошук джерел, аналіз, тенденції розвитку
декоративно-прикладного мистецтва, акцентуючи чималу увагу
й на Рівненщині. У ній міститься не лише аналітична інформація стосовно заявленої вище проблеми, технології формотворення, типологія народних керамічних виробів, але розглянуто
художньо-стилістичні особливості народної кераміки Волині загалом (стилістика форми і декору, мотиви орнаменту). Серед пе-
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реваг цього видання слід відзначити й поданий у ньому словник
професійної лексики гончарів Волині та «творчі портрети» знаних у краї представників зазначеного вище напряму культурної
творчості.
Подібні «портрети» активно публікують у своєму періодичному виданні («Народна творчість») співробітники обласного
центру народної творчості та місцева періодика. Напрацьований матеріал частково став основою колективної монографії
«Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини», що готується
до друку.
І хоча, як свідчить проведений аналіз, загальнокультурна
та народознавча проблематика явно домінують серед місцевих друків, факт подібного розмаїття залишається, беззаперечно, позитивним явищем, що свідчить про активізацію
саме цієї проблематики, незважаючи на політико-економічні
й соціальні негаразди в регіоні та країні. Та й друк каталогу
культурологічних видань місцевого видавництва «Волинські
обереги» теж тому переконливе свідчення. Отже, національнокультурні процеси є важливим стимулятором окреслених
вище проблем.
Зрозуміло, що цим не вичерпується розгляд усього розмаїття
культурно-мистецького життя краю доби незалежності, відтвореного в монографічній та спеціальній літературі, однак засвідчує його достатньо широку тематичну спрямованість, появу незнаних досі підходів до аналізу культурно-мистецького розвою,
акцентування уваги на тих аспектах, що раніше не були предметом спеціального аналізу; свідчить він і про доцільність фахового
редагування подібної літератури з метою уникнення в ній різноманітних непорозумінь, уведення до наукового обігу неперевірених фактів тощо. Проте він засвідчує бажання чималої групи
авторів долучитися до вивчення національної культури в широкому аспекті її виявлення і це є найпозитивнішим чинником
доби. Аналіз його подальших граней — предмет уваги наступних
наших розвідок.
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