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Постановка проблеми. Національно-культурні зрушення, що розпочалися в Україні після історичного Акту проголошення державної незалежності, зумовили численні зміни в усіх сферах життя, зокрема культурній. Причини цього: означена сфера відіграє значну роль у житті людини,
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оскільки пов’язана з тими речами, які мають для неї важливе значення —
відпочинок та його тематичне наповнення, дозвілля, система позакласної
діяльності дітей, святково-обрядова культурна практика тощо; культурна сфера є важливою представницькою формою України на міжнародній
арені; за допомогою цієї сфери держава може вирішувати чимало питань,
пов’язаних із самим фактом існування держави, що виявляється у створенні систем якісної художньої освіти та підвищення кваліфікації працівників,
відповідальних за духовне наповнення вільного часу широкого загалу; із
сферою культури безпосередньо пов’язана система «духовного супроводу»
багатьох заходів, що реалізуються державою і спрямовані на її зміцнення.
Є й інші фактори, які засвідчують важливість цієї сфери в сучасних умовах
і необхідність її підтримки. Для цього, як і для успішного функціонування
будь-якого державного механізму, потрібні кілька чинників: чітко визначений напрям руху, професійно підготовлені кадри, здатні працювати в нових
умовах; матеріально-технічне забезпечення функціонування системи та методична підтримка всього того, що реалізується у сфері.
Розглянемо фестивальний рух як складову культурно-мистецького простору, що має достатньо широке представництво, цікаву і, почасти, складну
історію розвитку, утім — чимало здобутків, проаналізувавши які можна
скласти відносно повне уявлення про це явище та його роль у культурному
просторі України, спрогнозувати подальші тенденції його розгортання.
Мета статті — продемонструвати на прикладі Рівненщини, залучаючи
в разі потреби і всеукраїнський контекст, роль фестивальних заходів у загальній системі культурного обслуговування населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на, здавалося
б, беззаперечні переваги фестивального руху, фахових досліджень цього феномену обмаль, зокрема коли йдеться про його регіональний рівень.
Серед спеціальної літератури, присвяченої означеній проблематиці, назвемо декілька власних монографій [4–5], статті з регіональної культурномистецької проблематики [3], в яких тією чи іншою мірою порушено ці
питання, а також різноманітні розвідки стосовно сутності понять [2].
Акцентуємо й на здійсненому контент-аналізові статей деяких наукових
збірників [1; 15], що друкуються на базі кафедр культурології і музеєзнавства та історії України Рівненського державного гуманітарного університету, у яких є чимало матеріалу з означеної проблематики. Можна згадати й
нещодавно захищену дисертацію з цієї проблематики [9]. Про фестиваль
як культурний феномен ідеться в багатьох публіцистичних розвідках, підготовлених як реакція на той чи інший захід, організований у будь-якому
регіоні країни. Утім, зазначена проблематика має ґрунтовну джерельну
базу: численні програми, сценарії, тематичні плани, протоколи засідань
журі, буклети, фінансові рахунки тощо. Важливими також є періодика, переглянута нами [13] й інформаційні звіти, які щорічно готує Національна
Публічна Бібліотека України [16]. Серед інших — культурологічний альманах «Народна творчість Рівненщини», що друкується на замовлення обласної ради КЗ «Рівненський обласний центр народної творчості»; різно-
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манітні статистичні матеріали місцевого рівня [14], на основі яких можна
виявити тенденції розвитку фестивального руху в регіоні; аналогічні матеріали всеукраїнського рівня [12; 16]. Чимало корисної інформації отримано
від безпосереднього спілкування з учасниками та глядачами згаданих або
відвіданих заходів.
Отже, аналіз спеціальної літератури, джерельної бази, практики організації фестивальних заходів у регіонах засвідчив, що ця проблема, хоча і є
предметом спеціального розгляду, потребує ґрунтовнішого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для багатьох людей саме
фестивалі стають особливою частиною світогляду, надають змоги задовольнити естетичні, рекреаційні, гносеологічні потреби. Популярність фестивалів нині зумовлена передусім тим, що на периферійному рівні (село,
райцентр, маленькі містечка) люди практично не отримують необхідних
культурних благ, оскільки радянська система централізованого культурного обслуговування припинила своє існування, бракує вільних коштів,
необхідних для поїздки до культурних центрів із цією метою. Тому людина,
зважаючи на зростання соціального напруження, численні фінансові проблеми, які породжують ще безліч інших локальних, змушена шукати розради. Фестиваль нині є справді «штучним замінником свята» [8], оскільки
привносить у буденність елементи радості, відпочинку, новизни тощо. Крім
того, основою фестивалів є змагальницька складова, яка надає змоги спробувати себе в іншій формі чи ролі, оскільки ці заходи проводяться переважно на мистецькій (народно-інструменальній, вокально-хоровій, хореографічній тощо) основі. Тому на регіональному рівні набувають популярності
заходи з чітко вираженою місцевою складовою, тобто саме тим, що характерне для того чи іншого регіону. Передусім це — презентація найпопулярніших мистецьких форм в образотворенні, музиці, або демонстрація національної кухні в усіх її видах, репрезентація обрядової практики. Те саме
стосується і танцювальної культури, декоративно-ужиткового мистецтва.
Подібні фестивальні заходи набувають, зазвичай, популярності в багатьох
країнах, зокрема Україні, і стимулюють приїзд гостей, яким не байдужий
етномистецький, чи, ширше, — етнокультурний елемент.
Ще однією характерною ознакою сучасного фестивального руху є те,
що організатором цього руху є не держава (державні фестивалі мають дещо
інше забарвлення й організовуються з метою пропаганди глобальніших
ідей), а ентузіасти чи фанати цієї справи. Саме тому сучасним заходам характерна тематична різноманітність, зумовлена культурним рівнем, досвідом, фінансовими можливостями, навичками менеджменту і маркетингу організаторів. Серед сучасних відмінностей цього руху є і те, що національнокультурні процеси, розпочаті в 1991 р., значно стимулювали інтерес до
національно-культурної складової. Свідчення цього — вихід друком значної
кількості не зовсім професійно підготовленої з точки зору науки літератури,
яка є цінним джерелом вивчення фестивального руху. Тому нині в регіонах
проводиться чимало фестивалів, провідна мета яких — національна культурна спадщина в усьому її розмаїтті, яка зацікавлює членів цього соціуму,
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оскільки з нею хоча б частково ознайомлені майже всі учасники і глядачі,
тим більше, коли йдеться про те, що стосується кожного: національну історію, народні звичаї, довкілля, дитяче дозвілля тощо. Отже, акцентуючи
на близьких для населення поняттях, організатори передбачають і відповідний успіх. Якщо розглянути проблему ширше, то можна відзначити, що
подібні заходи вирішують і чимало політичних чи політико-культурних
(культурно-мистецьких) завдань, або інших: налагодження тісних контактів між окремими етносами; ознайомлення з культурною спадщиною інших
народів; розуміння того, що незалежно від кольору шкіри, достатку та багатьох інших відмінностей, притаманних кожному, переважну більшість людей хвилюють ті самі речі: мир, щастя, спокій, добробут.
І в цьому полягає головна заслуга фестивального руху, який активно
розвивається на регіональному рівні. Саме засобами культури можна досягти значно вищих результатів, ніж за допомогою зброї чи будь-яких інших
насильницьких заходів. Та й світу кожен народ, при всіх його національнополітичних, расових ознаках, цікавий власним культурним розмаїттям.
Утім, не лише фестивалі народознавчого, краєзнавчого спрямувань популярні в регіонах. Нині в Україні, попри означені вище негативні чинники,
чимало людей цікавляться проблемами високого мистецтва, зокрема органного, джазового, високої моди тощо. Природно, ці заходи не є масовими,
оскільки їх організація та сприйняття передбачають специфічну підготовку
учасників і глядачів. Однак їх проведення засвідчує факт того, що в Україні
є значна кількість людей, котрі знайшли у своєму житті місце для високої
художньої освіти, активних форм дозвілля, вишуканого відпочинку, вузького кола спілкування та інших відмінностей, що характеризують подібні
заходи. Наприклад, «Міжнародні літні музичні вечори», які тривалий час
організовує в Києві Інститут музики ім. Р. Глієра [7]. Цей захід відзначається змагальністю: відбувається немало конкурсних виступів проходить низка конкурсних виступів представників кафедр джазової музики. У регіонах
подібних заходів також чимало: «Мельпомена Таврії» — у Херсоні, «Art Jazz
Cooperation» — у Луцьку і Рівному, «Блага вість Пересопниці» — у Рівному,
«Лесені джерела» — у Луцьку та Новоград-Волинському тощо, однак принцип для всіх один. Регіон обирає свою найвдалішу форму, яка тривалий час
апробується на його культурній практиці, й активно експлуатує її за допомогою фестивалів.
Безсумнівно, така система організації культурно-дозвіллєвої чи
музично-театральної професійної складової значно змінює систему цінностей місцевого населення: виникає інше ставлення до національної історії,
народних звичаїв, нематеріальної духовної спадщини й, власне, своєї ролі
в цьому процесові та культурному просторі. Змінюються самі учасники.
Оскільки майже повна відсутність системи підвищення кваліфікації через
брак коштів чи загалом фінансовий чинник надає митцям чи не найкращої
можливості обмінятися власними методиками, багатьма професійними навичками. У цьому аспекті роль фестивального руху складно переоцінити.
Те саме стосується і дитячих фестивалів, наприклад, «Котилася торба…», де
діти, демонструючи народні ігри, форми проведення дозвілля, одягу тощо,
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водночас долучаються до чужої їм культурної практики, розуміючи, що в
ній є також чимало спільного, вартого уваги. Ігрові моменти, типу футбольних (чи будь-яких інших) матчів і перемога або поразка в них (факт участі),
запам’ятовуються назавжди, стимулюють продовження творчих контактів і
безлічі інших речей, які майже неможливо реалізувати за допомогою лише
вербальних засобів. І в цьому сенсі такі заходи мають значно набагато більший культурний ефект, ніж будь-які інші вербальні. Представники органів
державної влади, закономірно, починають більше піклуватися всім тим, за
що безпосередньо відповідають, активніше шукають організаторів чи налагоджують систему їх підготовки. Це не всі позитивні зміни, які виникають
після проведення фестивалів. Тому думка відомого польського соціолога
про те, що фестиваль «є штучним замінником свята» [8], на наше переконання, в сучасних умовах поступово трансформується. Принаймні заходи,
що організуються в регіоні, є справді святом і стимулюють до пошуку не
лише нових форм виявлення культурно-мистецької ініціативи, але й змінюють людей, у чому і полягає надзвичайно важлива роль фестивалів.
Рівненщина має розвинене культурно-мистецьке життя, зокрема фестивальний рух, під час проведення якого чимало окреслених вище питань
реалізуються повною мірою. Фестивалі сформували в регіоні своєрідний
календар новітніх українських свят або «фестивальне коло» [4, с. 278]. Деякі
з них проводяться за певними річними циклами, уже стали традиційними
міжнародні фестивалі з яскраво вираженою фольклорною чи ширше — народознавчою основою — («Коляда»). Заходи, проведені впродовж 17 років,
є свідченням не лише професійної організації цих комплексних видовищ
із залученням художніх колективів багатьох країн світу (в останньому, наприклад, узяли участь представники 14 країн), але й популярності зазначеної форми серед місцевого населення і значення народознавчого чинника в
культурній практиці регіону й діяльності його керівників.
Фестиваль пісенно-музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви» (ХІІІ —
у 2016 р.) відбувається на різних майданчиках із презентацією відповідного
репертуару. Це можна сказати й про аналогічний фестиваль «Древлянські
джерела», що спонукає приїздити до м. Рівне художні колективи етнографічного спрямування з країн далекого зарубіжжя і якісно вирізняє Рівненщину
серед областей, де масова культура активно усуває з побуту етнічний вектор розвитку, нівелюючи форми поведінки, одягу і відпочинку населення
загалом. Так, Х міжнародний молодіжний фестиваль традиційної народної
культури «Древлянські джерела», що відбувся 21–25 серпня 2013 р. (проводиться раз на 3 роки) за участі художніх колективів із Латвії, Польщі,
Словаччини, Сенегалу, Туреччини, Чехії, Хорватії, Венесуели, засвідчив посилення інтересу до народної художньої спадщини. Урочистим парадом із
музикою й танцями проходили колективи вулицями міста та створювали
незабутню феєрію радісного свята.
Подібні завдання ставить перед собою й організаційний комітет
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу молодих виконавців української народної музики «З народного джерела», надаючи змоги інструменталістам
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із західноукраїнських теренів змагатися з представниками не менше оригінальних музичних інтерпретацій півдня чи Сходу України [11, с. 6].
Висновки. Стратегічною метою організації таких заходів, є, як бачимо,
активізація рівня культурного обслуговування населення. Тому кількість
масових культурно-мистецьких заходів, проведених упродовж останніх років, збільшується і становить 100–120 щорічно. І хоча сучасна економічна
криза значно вплинула на кількість та якість, тенденція щодо використання їх потенціалу як важливого чинника формування ціннісних орієнтацій,
громадянської позиції населення, зокрема молоді, не зазнала змін. І саме
це дозволяє сподіватися, що реформа місцевого самоврядування, розпочата
в Україні, лише структуризує цей процес, стимулюватиме підвищення зацікавленості органів місцевої влади до пошуку талановитих організаторів
у культурній сфері, здатних акумулювати духовну енергію місцевого населення на власне зростання.
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FESTIVAL MOVEMENT AS A CULTURAL PHENOMENON OF OUR
AGE: AN ATTEMPT TO ANALYZE THE REGIONAL VECTOR
Vytkalov S. V., Candidate of Art Criticism, Associate Professor, Department
of Cultural Studies and Museology of the Rivne State Humanitarian University,
Rivne, sergiy_vsv@ukr.net
The aim of the article is to consider the role and significance of the festival
movement in the cultural system of Ukraine.
Research methodology. The study investigates this issue by examining the
regulatory documents, literature review, and regional references. An analysis
was conducted proceeding from the communication with the participants of the
festival events organized in the Rivne region.
Results. The study shows that regional festivals are of great concern in the
cultural services among the local population, making changes in the value
formation, which is based on local cultural traditions. The region has created
a specific festival circle that catches the interest of different social and demographic groups. The author has demonstrated that these events are aimed at
promoting national historical and cultural heritage. The events with a distinct
local flavour have gained in popularity. The analysis of the data clearly indicates
what precisely is typical to a particular region — e.g. the presentation of the
most popular art forms, music or cuisine in all its ranges or representation of the
ritual practices. There is also considerable evidence for the dance culture or the
diversity of artistic expression in arts and crafts.
Novelty. The position and role of the festival movement in the system of cultural and leisure activities of modern Ukraine are identified. Some comparative
characteristics of the festivals organized in other regions of Ukraine and their
differences are systematized and summarized.
The practical significance. The findings can be applied in new developments
in the field of culture. The paper may be of a particular interest to the specialists
in training the organizers of cultural events.
Key words: festival movement, regional cultural practices, cultural policy, the
value system of participants.
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