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АНОТАЦІЯ 

 

       Грицюк О. В. Графіті в сучасному місті: освоєння публічного простору та 

візуалізація цінностей (на прикладі м. Києва). –  Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

       Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка – Київ, 2020. 

       Вуличне настінне малярство – суперечливий феномен сучасної міської 

культури. Зі змінами пріоритетів у бік міського життя відбуваються зміни й у 

смаках, поглядах та стилі життя його населення. Відбувається перегляд давно 

вкорінених стереотипів, зокрема традиційного сприйняття графіті як 

деструктивного явища культури, акту вандалізму. З огляду на зростаючу роль міста 

та міської культури, підвищений інтерес до тем, пов’язаних із його антропологією, 

тема дослідження є, без сумніву, актуальною. 

       Графіті стали предметом зацікавлення спеціалістів різних наукових дисциплін: 

психології та культурології, мистецтвознавства та філософії, педагогіки та 

лінгвістики, історії та антропології. Однак, якщо тема знаходить відголос у працях 

значної кількості зарубіжних авторів впродовж останніх десятиліть, то кількість 

вітчизняних праць, присвячених дослідженню графіті, мізерна. З огляду на це, 

новизна праці полягає у тому, що вперше в етнологічній науці запропоновано 

комплексне дослідження теми вуличного настінного малярства в контексті культури 

сучасного міста. 

        Вітчизняна етнологічна наука у своїй більшості тяжіє до дослідження 

традиційного суспільства та пов’язаних із ним тем. Авторка дисертації пропонує 

істотно нову проблематику, звертається до культури сьогодення, творцями якої ми 

виступаємо щодня, яку споглядаємо та на яку реагуємо. Графіті – вагома складова 

міської культури, невід’ємний елемент урбаністичного ландшафту. Вуличне 

настінне малярство є обличчям молоді та міста. Воно відображає стан культури, 
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політичні й ідеологічні проблеми, сподівання та прагнення, естетичні погляди 

народу, що його творить. 

       Мета роботи полягає у визначенні місця графіті у сучасній міській культурі, 

висвітленні його змісту та значення, ставлення містян до цього феномену. 

       Актуальність дослідження також зумовлена специфікою джерельного 

матеріалу. Авторка виходить за межі класичних писемних джерел, вводить в обіг 

нові джерела, які раніше не використовувались при вивченні теми. Серед них – 

зібрані автором польові матеріали: фото, інтерв’ю, результати опитувань. Залучено 

й проаналізовано значну кількість тематичних відео та фото матеріалів, законодавчі 

документи, а також специфічні джерела, зокрема Кодекс честі райтера, Декрет 

футуристів № 1, що свідчить про відхід від суто історіографічного осмислення теми. 

Зміна умов, у яких працює сучасний дослідник, та поява нових технічних 

можливостей значно розширюють спектр доступної для опрацювання інформації. У 

цьому руслі авторкою запропоновано новий погляд на мережу Інтернет як на 

важливе джерело у дослідженні тем сучасності. 

       Явище, витоки якого сягають ще періоду пізнього палеоліту – раннього неоліту, 

зароджується у вигляді наскельних написів та піктографічних малюнків. Завдяки 

археологічним знахідкам дізнаємось про побутування графіті у античних містах. 

Вони представлені магічними заклинаннями, любовними зізнаннями, містять 

висловлення політичних поглядів та слова підтримки гладіаторів-фаворитів (що 

можна порівняти із сучасними графіті спортивних фанатів). Настінні написи були 

присутні у житті населення Давньої Русі, про що свідчать написи на стінах Софії 

Київської, які дозволяють пролити світло на життя та культуру цілої епохи. Вже тоді 

простежувалась тенденція до осуду такого виду творчості містян, про що свідчать 

закреслення нецензурних слів, очевидно, церковним начальством. У 1920-30-х 

роках графіті у сучасному розумінні явища з’являються на товарних вагонах, що 

курсують Сполученими Штатами Америки та на стінах міст штатів задля 

розмежування території місцевими бандами. Вже через сорок років, у сімдесятих 

роках минулого століття спостерігається справжній вибух у розвитку явища та його 

стилів. Цьому сприяло винайдення аерозольної фарби, поширення та популяризація 
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субкультур. Наприкінці семидесятих – початку вісімдесятих років відбувається 

експансія та поширення графіті на терени Східної Європи. Київ, поряд із іншими 

великими культурними містами регіону, перебирає віяння із Заходу.  

       ХХІ століття є епохою глобалізації, урбанізації, технологізації. Ці та інші 

процеси є закономірними явищами, наслідками пошуків людиною раціональних 

шляхів до існування та взаємодії із простором. Однак потреба людини у 

самоідентифікації, самовираженні та творчості, визначенні, окресленні свого місця 

у просторі та комунікації була і є актуальною повсякчас, зокрема й у час великого 

техногенного прогресу. Свідченням цього є поширення явища графіті у сучасному 

міському просторі. 

       У даному дослідженні простежено хронологію виникнення та трансформації 

форм і змісту вуличного настінного малярства. Визначено, що потреба у створенні 

графіті існувала у людини протягом усієї історії. Нині поняття значно розширює свої 

межі, є яскравим свідченням міжкультурного діалогу та побутування в сучасному 

українському місті масової популярної культури, що є відголоском запозичень із 

Заходу. 

       Зважаючи на синкретизм явища графіті, запропоновано розширити трактування 

його функцій. Настінні вуличні написи та малюнки можуть бути засобом 

гармонізації навколишнього середовища; використовуються для реклами та 

самореклами; слугують засобом маркування (наприклад, місця пам’яті); є важливим 

комунікативним інструментом (між художником та глядачем, художником та 

художником, в середині тієї чи іншої соціальної групи, зокрема в молодіжних 

субкультурах); способом вираження особистих переживань та навіть агресії; 

слугують задоволенню людських інстинктів, які ми пригнічуємо з огляду на 

соціальні табу; є засобом втручання у міський простір, перетворення його із чужого 

у свій; є частиною сміхової культури та фольклору. Врешті-решт, для багатьох 

молодих людей – це хобі, яке приносить задоволення та натхнення, елемент 

творчості. 

       У спробі зруйнувати існуючий погляд на графіті як винятково прояв девіантної 

поведінки, а його творців як малолітніх хуліганів, запропоновано познайомитись із 
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авторами настінного вуличного живопису, дізнатись про зміст, особливості графіті, 

мотиви створення малюнків та написів. 

      Авторкою наголошується, що графіті є явищем суперечливим. З одного боку, 

воно залишається офіційно забороненим, з іншого – є частиною культури, джерелом 

вивчення життя та смаків жителів сучасного міста. Задля повнішого осягнення 

феномену авторка звертається до гіпотез та напрацювань дослідників-урбаністів. 

Місто без людей не має змісту, звідси постає запитання – хто має право на місто та 

може втручатись у міський ландшафт. У цьому руслі запропоновано нову точку 

зору, де графіті розглядається як спосіб реалізації свого права на місто, на втручання 

у міський простір та зміни його візуального обліку. У такий спосіб містяни прагнуть 

до гармонізації та перетворення чужого простору на «свій», приємний для 

перебування й споглядання. 

       У праці з’ясовано основні причини термінологічної плутанини, що побутують 

навколо обраної теми. Часто постає питання  правильності вживання терміну 

«графіті» та тенденція хибно ототожнювати його із поняттями «мурал», «стріт-арт».   

Дослідження феномену графіті показує, на скільки суперечливою є сучасна 

культура. Зростаючий інтерес до настінного вуличного малярства є закономірним. 

Воно може дивувати, вражати, подобатись або дратувати. Однак попри все воно 

залишається невід’ємною частиною міського ландшафту, активно впливає на його 

візуальний облік, є продуктом глобалізаційних процесів та змін у культурних та 

ментальних тенденціях суспільства. 

    Зроблено висновок, що графіті відображає стан культури та мови, тенденції до 

запозичень та, навпаки, укорінення народних мотивів та є індикатором настроїв, 

цінностей та бажань містян. 

       Ключові слова: графіті, вуличне мистецтво, настінне вуличне малярство, 

урбанізм, Київ, місто, популярна культура, міська культура. 

 

 

ABSTRACT 
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       Hrytsiuk O. V. Graffiti in the Contemporary City: Development of Public Space and 

Visualization of Values (Using the Example of Kyiv). Qualifying scientific work on the 

rights of manuscripts. 

       Dissertation for the degree of a candidate of historical sciences in specialty 07.00.05. 

– Ethnology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2020.  

       Street wall painting is a contradictory phenomenon of modern urban culture. There 

are visible changes in the tastes, attitudes, and lifestyle of population due to the shift of 

priorities towards urban life. We may notice a revision of long-established stereotypes, in 

particular the traditional perception of graffiti as a destructive phenomenon of culture or 

an act of vandalism. Because of the growing role of the city and urban culture, there is an 

increasing interest in topics related to its anthropology. Consequently, the topic of the 

research is undoubtedly relevant. 

       Graffiti has become an interesting topic of research for specialists in various scientific 

disciplines: psychology and cultural studies, art criticism and philosophy, pedagogy and 

linguistics, history and anthropology. Although the topic is likely to be found in the works 

of multiple foreign authors over the past decades, there is certainly a short number of 

Ukrainian authors’ researches devoted to the graffiti. Because of this, the novelty of the 

research lies in the fact that the comprehensive study of the topic of street wall painting is 

suggested for the first time in ethnological science in the context of the modern city culture. 

       Mostly, ethnology tends to explore traditional society and related themes. The author 

of the dissertation proposes a substantially new issue, referring to the culture of the present 

day, where we are creators ourselves, where we act and react on a daily basis, which we 

contemplate and respond to. Graffiti is a significant component of urban culture, an 

integral element of the urban landscape. Street wall painting is a face of youth. It reflects 

the state of culture, political and ideological problems, hopes and aspirations, aesthetic 

views of the people who create it. 

       The main aim is to identify the place of graffiti in modern urban culture and to clarify 

its content and meaning as well as to highlight an attitude of the locals to this phenomenon. 

       The relevance of the study is also defined through the specific of references. The 

author goes beyond the classic written bibliography and introduces new sources, which 



7 
 

were not previously used in the related studies. These include sources collected by the 

author herself: photos, interviews, survey results. There is analyzed a considerable number 

of thematic videos and photos, legislative documents, as well as specific sources, such as 

the Reiter Code, Futurist Decree No. 1, which points out to the shift from a purely 

historiographical methods of the topic research. Because of the constant change of 

conditions, in which the modern researcher is working, and the advend of technical era 

there is a great expand of information that is available for processing. In this line, we offer 

a new view on the Internet as an important source in the given study of contemporary 

topics. 

       The phenomenon, which dates back to the Late Paleolithic period, is originated in the 

form of rock inscriptions and pictorial drawings. Through archeological findings, we learn 

about graffiti in ancient cities, represented by magic spells, love confessions, expressing 

political views, and words of support from gladiator-favorites (comparable to modern-day 

graffiti painted by sports fans). Wall inscriptions were present in the life of the population 

of Kyiv Rus, as there are inscriptions on the walls of Saint Sofia Cathedral of Kyiv. This 

allows to shed light on the life and culture of the whole era. Even during that time, there 

was a tendency to condemn this kind of art activity of the citizens, as we may see erased 

obscene words, apparently by the church authorities. In the 1920s and 1930s, graffiti, in 

common sense, appeared on freight wagons, which were heading towards the United 

States, as well as on the walls of cities in states for the reason to demarcate territory among 

local gangs. Forty years later, in the 1970s, there was a burst in the development of the 

phenomenon and its styles. Invention of aerosol paint and the spread of subcultures 

contributed to such development. In the 1980s, the expansion and spread of graffiti 

emerges on the territory of Eastern Europe. Kyiv, along with other major cultural cities in 

the region, accepted  Western trends of the art. 

       The XXI century is considered to be the era of globalization, urbanization and 

technologization. These and other processes are natural phenomena, the consequences of 

human searching for rational ways to exist and interact with environment. However, a 

person’s need for self-identification, self-expression and creativity, determination and 

definition of their place in the space and communication has been and still is urgent at all 
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times, especially during the great technological progress. The evidence of this is the spread 

of graffiti in modern urban space. Thus, the chronology of the emergence and 

transformation of the forms and content of street wall painting has been traced.  

       It has been determined that the human’s need to create graffiti has existed during the 

history of their existence. Nowadays, the concept broadens its boundaries and is a clear 

testimony to intercultural dialogue and life in the modern Ukrainian city of mass popular 

culture, which is an echo of borrowings from the West.  

       Given the syncretism of the phenomenon of graffiti, it has been proposed to expand 

the interpretation of its functions. Wall street signs and drawings can be a means of 

harmonizing of the environment; are used for advertising and self-promotion; serve as a 

markup (such as memorial space); are an important communication tool (between an artist 

and a viewer, an artist and an artist, in the middle of a particular social group, such as youth 

subcultures); are a way of expressing personal concerns and even aggression; serve the 

human instincts that we suppress in terms of social taboos; are a means of interfering with 

the urban space, transforming it from someone else’s into their own; are a part of the 

laughing culture and folklore. After all, for many young people, it is a hobby that brings 

pleasure and inspiration, an element of creativity.  

       In an attempt to destroy the existing view of graffiti as an exclusive manifestation of 

deviant behavior, and its creators as juvenile bullies, it was suggested to get acquainted 

with the authors of wall street painting, in order to learn about the content and peculiarities 

of graffiti and the motives for creating drawings and inscriptions. 

       Graffiti is a controversial phenomenon. On the one hand, it remains officially 

forbidden, on the other - it is part of the culture, a source for the study of the modern city 

and the citizen. For a fuller understanding of the phenomenon, we turned to the hypotheses 

and developments of urban scientists. The city without people is meaningless, so the 

question is - who is entitled to the city and can interfere with the urban landscape. In this 

context, there has been suggested the way of looking at graffiti as a realization of own right 

to the city, an interference with the urban space and a change of its visual accounting. In 

this way, the citizens strive for harmonization and transformation of someone else's space 

into "their own" that is pleasant to stay and contemplate.  
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       The main causes of terminological confusion surrounding the chosen topic are found 

out in the paper. The most frequent questions that arise are the ones about the correct use 

of the term "graffiti" and its false identification with the concepts of "mural", "street art".  

       The research on the graffiti phenomenon shows how controversial modern culture is. 

The growing interest in wall street painting is natural. It may surprise, impress, please or 

annoy. Nevertheless, it remains an integral part of the urban landscape, an active influence 

on its visual outlook, the product of globalization processes and changes in the cultural 

and mental trends of society. Graffiti reflects the state of culture and language, borrowing 

trends and, on the contrary, the rooting of popular motives and is an indicator of the mood, 

values and desires of the citizens.  

       Key words: graffiti, street art, street wall painting, urbanism, Kyiv, city, popular 

culture, urban culture.      
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ВСТУП 

       Актуальність теми. ХХІ століття є епохою глобалізації, урбанізації, 

технологізації. Ці та інші процеси є закономірними явищами, наслідками пошуків 

людиною раціональних шляхів до існування та взаємодії із простором. Однак 

потреба людини у самоідентифікації, самовираженні та творчості, визначенні, 

окресленні свого місця у просторі та комунікації була і є актуальною повсякчас, 

зокрема й у час великого техногенного прогресу. Свідченням цього є поширення 

явища графіті у сучасному міському просторі. 

       Вуличне малярство сучасного міста є важливим проявом естетичних ідеалів, 

бажань та поглядів молоді, її реакції на ті чи інші події. Адже молодь – це обличчя 

міста та майбутнє нації. Одним із проявів цього мистецтва є графіті, які 

відображають конкретну політичну, соціальну та культурну атмосферу міста та 

країни загалом. В цьому і полягає актуальність обраної авторкою теми. До того ж, 

роль вуличного малярства зростає з кожним днем. Воно займає особливе місце у 

сучасному міському ландшафті, впливає на його візуальний облік, є втіленням 

реалізації людиною свого права на місто. 

       Графіті – явище нетривке. Одні малюнки зникають, інші з’являються. Так, 

графіті Революції гідності, які вкривали стіни центральних будівель Києва у 

переломний для країни час, практично повністю стерті із поверхонь міста. А в них – 

історія, голос народу, вияв патріотичних почуттів та ідеалів, братерства та єдності у 

досягненні спільної мети. Такі зразки сучасного фольклору можуть залишитись 

непоміченими, а можуть стати свідченням історії, доленосних подій, зразками 

народної творчості, волевиявлення та втілення естетичних поглядів, формувати 

нашу історичну пам’ять. На противагу вкоріненому стереотипу навколо графіті як 

прояву вандалізму вуличне настінне малярство виконує низку важливих функцій та 

є невід’ємною частиною сучасної міської культури. 

       Із наукової точки зору тема є актуальною з огляду на підвищений інтерес до 

антропології міста як важливого сегменту загальної культури сучасності. Тема 

урбанізму та зростання значення міста не лише в економічному й політичному, а й 

культурному плані знаходить відгук у працях сучасників різних наукових галузей. Зі 
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змінами пріоритетів у бік міського життя відбуваються зміни й у смаках, поглядах 

та стилі життя його населення. 

       Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в рамках наукової тематики історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація в 

загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний реєстраційний 

номер 11БФ046-01) і пов’язана з науковими дослідженнями кафедри етнології та 

краєзнавства згаданого університету. 

       Метою дослідження є розкриття неформального зображального настінного 

мистецтва (на прикладі вулиць Києва) не з точки зору акту вандалізму та прояву 

безкультур’я, як його традиційно звикло сприймати суспільство, а з боку 

світоглядного, змістовного та символічного прояву культури сучасної столичної 

молоді, її бачення естетики та шляху вирішення суспільних проблем. 

Першочерговим є те, про що молоді люди думають, до чого прагнуть і у якій формі 

виявляють ці прагнення.  

       Авторкою запропоновано розглянути вуличне настінне малярство під новим 

кутом зору – як результат втілення людиною свого права на місто та втручання у 

публічний простір; як важливий комунікативний інструмент сучасного суспільства; 

як спосіб виголошення та вирішення важливих соціально-політичних проблем; як 

інструмент вираження ідей, поглядів, переживань, ідентифікації себе в 

особистісному, просторовому та ідейному плані. 

       Серед запитань, поставлених авторкою у праці, питання, чи існує вуличне 

мистецтво (стріт-арт) в Україні взагалі, адже це не лише графіті, а й трафарети й 

плакати, наклейки та мозаїки, скульптури, використання піноблоків тощо. Не 

дивлячись на те, що між поняттям графіті та стріт-арт часто ставлять знак дорівнює, 

ці явища є нетотожними у світі вуличного мистецтва. Графіті є однією із форм 

останнього, про що детально описується в роботі. 

       Метою дослідження є також висвітлення явища графіті як частини сучасної 

міської культури, його семантики та змісту, а також розкриття поняття як 

інструменту освоєння публічного простору та візуалізації цінностей. 
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       При написанні дисертації автор поставив перед собою низку завдань:  

 дослідити стан наукової розробки та підходи до вивчення проблеми; 

 систематизувати та охарактеризувати джерельну базу з обраної теми; 

 проаналізувати хронологію розвитку графіті та трансформацію явища в історичній 

перспективі; 

 схарактеризувати поняття графіті, його зміст та семантику; 

 визначити функції вуличного несанкціонованого малярства у сучасному місті; 

 виявити місце графіті у системі сучасних «культур»;  

 дослідити місце графіті у сучасному міському ландшафті через призму реалізації 

права на місто та розвінчати існуючі негативні стереотипи у ставленні містян до 

цього феномену (на прикладі киян); 

 висвітлити природу соціально-політичних графіті (на прикладі графіті Революції 

гідності). 

       Об’єктом дослідження є вулична культура сучасного міста через призму 

вуличного неформального настінного малярства на  прикладі Києва. 

       Предметне поле охоплює графіті як синкретичне у своїй видовій та змістовій 

специфіці явище урбаністичної культури, як засіб трансляції творчих ідей, уявлень 

та цінностей людини. 

       Хронологічні межі дослідження визначено початком ХХІ століття. Хоч основна 

увага в праці приділена сучасності, авторка звертається й до первісних часів, періоду 

існування Київської Русі, зупиняється на періоді першої половини ХХ століття задля 

характеристики хронології зародження, головних віх розвитку та трансформації 

явища графіті протягом історії існування людини. ХХІ століття – час виходу міст на 

новий рівень в економічному, політичному, культурному плані. Цьому періоду 

характерний бурхливий розвиток художнього плюралізму, демократії, виникнення 

нових стилів та течій, впливу мережі Інтернет та масової культури, глобалізму.  

       Територіальні межі дослідження окреслені теренами Києва. Переважна 

більшість польових матеріалів, зібраних у ході дослідження, географічно збігається 

із окресленими географічними межами. Однак на сторінках дисертації зустрічаються 
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часті посилання на світову та загальноукраїнську практику для кращої ілюстрації 

теоретичного матеріалу. Київ привертає увагу як найбільш заселене та передове у 

економічному, політичному та культурному плані місто України. Цікавим Київ є і з 

огляду на його географічне розташування. Зайнявши позицію у центрі України, воно 

ділить державу на Захід та Схід, разом із тим об’єднує культурні особливості 

Правобережної та Лівобережної України. Київ є містом культур та культурних 

діалогів, глобальних тенденцій та масової культури, його населення – творці 

визначних історичних подій та рушії державотворення. 

       Теоретико-методологічну основу дослідження становлять принципи 

системності та історизму. Вивчення та узагальнення інформації було здійснене 

авторкою на основі науково-критичного аналізу комплексу джерел та літератури, 

пов’язаних із предметним колом дослідження. У досягненні наукової мети авторка 

вдалася до використання загальнонаукових та спеціальних методів історичного 

пізнання, серед яких:            

- спостереження та комплексного аналізу; 

- типологічний (для класифікації та аналізу за подібними ознаками зібраного 

матеріалу); 

- порівняльно-історичний (для виявлення особливостей розвитку та функціонування 

явища в історичній перспективі); 

- структурно-функціональний (для дослідження окремих елементів явища, зокрема 

соціально-політичних графіті, та виявлення функціонування та зв’язку останніх в 

єдиній системі); 

- статистичний (для визначення закономірностей розвитку сучасного міста); 

- польових досліджень (безпосереднє спостереження, опитування та інтерв’ювання, 

авторська фотозйомка) та інші. 

       При вивченні вуличного зображального мистецтва авторкою застосовано 

матеріали інших гуманітарних та суміжних з етнологією дисциплін: візуальної 

антропології, урбаністики, соціології, мистецтвознавства, лінгвістики, 

етнопсихології, культурології, юридичної та педагогічної наук. 

      Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях: 
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Уперше: 

 здійснено комплексне дослідження графіті у вітчизняній етнологічній науці із 

залученням унікальних джерел; 

 визначено місце вуличного настінного малярства у сучасній міській культурі, де 

запропоновано погляд на останнє як на реалізацію громадянами свого права на 

місто; 

 досліджено особливості та закономірності появи соціально-політичних графіті 

Києва (на прикладі вуличного настінного живопису Революції гідності), здійснено 

їх систематизацію. 

Уточнено:  

 наукові уявлення про термінологію та видову специфіку графіті;  

 відомості щодо підходів та напрямків у вивченні вуличного несанкціонованого 

малярства; 

 факти та відомості про символіку та знаковість вуличних настінних творів, їх 

зміст, трактування.  

Набули подальшого розвитку:     

 дослідження таких аспектів як історична еволюція та трансформація графіті в часі; 

 твердження про існування графітійного діалогу, який сьогодні розширює свої межі 

та включає віртуальні ресурси; 

 висновки щодо важливої ролі графіті в демократизації міського простору та 

оновленні урбаністичного ландшафту, ставлення до цього киян. 

       Особистий внесок здобувача полягає у постановці наукової проблеми та 

самостійному її розв’язанні. Наукові результаті, відображені у дисертації, здобуті 

авторкою самостійно. Усі доповіді на конференціях і публікації у накових фахових 

виданнях є одноосібними. 

       Цінність дослідження полягає у залученні та введенні в науковий обіг нових 

джерел, зокрема, фото- та відеоматеріалів, анкетувань, інтерв’ю, а також в 

поглибленні знань та уявлень про мистецтво графіті, його стилістику та символіку. 
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       Джерельна база дослідження охоплює такі групи джерел: законодавчі джерела 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс 

України та ін.), специфічні документи (Кодекс честі райтера, Кодекс етики етнолога, 

Декрет футуристів №1), матеріали власних польових досліджень (фотоматеріали, 

результати анкетувань та опитувань, інтерв’ю), періодичні видання, телевізійні 

сюжети, фільми та інші відео матеріали, візуальні матеріали соціальних мереж, 

інтернет-сайти та форуми графіті-спільнот, книги та наукові статті на тему 

дослідження. 

   Практичне значення дослідження. Завдяки дослідженню було розвіяно деякі 

стереотипи та традиційні погляди на графіті, що стояли на заваді спробам зрозуміти 

істинне значення явища. Визначено, що графіті виконують низку важливих функцій 

та є невід’ємною частиною міського ландшафту. Окреслено перспективи розвитку 

феномену як важливої частини сучасної міської культури. 

       Основні наукові положення дисертаційного дослідження можуть бути 

використані для комплексного дослідження вуличного настінного малярства, для 

спеціалізованих досліджень та науково-популярних видань. Зібрана джерельна база 

та висновки авторки можуть слугувати для подальших етнологічних відкриттів, для 

дослідження життя міста та виявлення основних віх урбанізації. 

       Апробація результатів дослідження. Результати дослідження авторки 

оприлюднено у доповідях на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях 

та у вигляді наукових статей, серед яких: Міжнародна науково-практична 

конференція «Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура» присвячені 100-

річюю Української революції 1917-1921 рр. (березень 2017 року); Х Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки 

історичного факультету» (травень 2017 року); VII Всеукраїнський науковий 

колоквіум «Феномен міста: національна ідентичність у мультикультурному просторі 

сучасного міста» (травень 2017 року); ХХVIIІ Міжнародна наукова інтернет-

конференція  «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації» (вересень 2017 року); Друга міжнародна наукова конференція 

«Социальные, политические и культурные процессы на территории Центральной и 
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Восточной Европы в исторической перспективе» (листопад 2017 року м. Пінськ, 

Білорусь); Міжнародний семінар етнологів-дослідників при Університеті в Турку 

(березень і травень 2017 року); Шостий Міжнародний науково-практичний семінар 

«Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю» (Київ, 2019). 

Раніше: VI Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, 2013 рік); ХІІ Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська 

весна-2014: Історія» (Київ, 2014 рік); Міжнародна науково-практична конференція 

присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня 

народження Максима Берлинського (Київ, 2014 рік); Міжнародна науково-

практична конференція «Києвознавчі читання» (Київ, 2014 рік). 

       Серед опублікованих авторкою праць, що стосуються теми дослідження, 

зазначимо наступні: «Історія виникнення вуличного малярства та його поширення в 

Україні» (ХІІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

учених «Шевченківська весна-2014: Історія»); «Вуличне малярство Києва» 

(Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти. Збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції, 2014 рік); «Соціально-політичні 

графіті Революції гідності (на матеріалах Києва)» (Збірник наукових праць Етнічна 

історія народів Європи, 2015 рік); «Усна історія та її застосування в краєзнавчих та 

етнологічних студіях» (Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції Києвознавчі читання, 2017 рік); «Графіті Києва як складова вуличної 

культури» (Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, 2017 рік); 

«Вуличне малярство: візуалізація цінностей, ідей, естетичних поглядів та 

осмислення людиною свого місця у світі» (Сборник научных статей Государства 

Центральной и Восточной Европы по материалам международной научной 

конференции, 2017 рік); «Вулична культура сучасного міста» (Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених Дні науки історичного 

факультету, 2017 рік); «Переваги фінської освіти на прикладі Університету в Турку» 

(Збірник наукових праць Етнічна історія народів Європи, 2018 рік); «Етика етнолога 
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у дослідженні тем сучасності» (Збірник наукових праць Етнічна історія народів 

Європи, 2018 рік); «Johannes Stahl «Street Art» Book Review» (Text And Image: 

Essential Problems in Art History, 2018); «Графіті як частина міського ландшафту: 

втручання у публічний простір та реалізація права на місто» (Етнічна історія народів 

Європи, 2019 рік). 

       Публікації. Основні положення дисертації викладені у дванадцяти наукових 

публікаціях автора, з яких 7 – у міжнародних та вітчизняних наукових фахових 

виданнях. 

       Структура роботи обумовлена метою та завданням дослідження. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів із підрозділами, висновків, списку 

використаних джерела та літератури й додатків. Серед останніх – два питальника, 

інтерв’ю та фотоматеріали. Загальний обсяг дисертації становить 235 сторінок, 

основний зміст викладений на 163 сторінках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВУЛИЧНОГО НАСТІННОГО МАЛЯРСТВА 

 

1.1. Графіті як предмет дослідження: стан наукової розробки проблеми 
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       Настінне малярство – явище, початки якого сягають глибокої давнини, часів 

задовго до нашої ери. Таким чином, сьогодні ми констатуємо видозмінений і 

трансформований спадок, пристосований до сучасних умов життя та менталітету 

нового суспільства. Графіті є надзвичайно давнім та стійким у своїх формах явищем 

культури, адже термін, яким ми користуємось сьогодні, було введено в обіг вченими 

для позначення давніх середньовічних написів та зображень на стінах. 

       Оскільки поняття об’єднало велику кількість форм, що є предметом вивчення 

різних наукових дисциплін у різних контекстах, знайти загальний підхід для опису 

та аналізу сучасних міських графіті виявилось непростим завданням. 

       Одна із головних проблем, з якою стикається дослідник-етнолог, що береться за 

вивчення сучасних тем, є недостатня розробленість сучасних тем. Погодимось із 

науковицею Мариною Гримич у тому, що як у ХХ столітті так і, додамо, на початку 

ХХІ-го «…замість того, щоб спостерігати за урбанізаційними процесами і 

трансформаціями в культурі…досліджувати щоденні тогочасні культурні практики, 

етнологи мучили сільських дідусів і бабусь своїми питальниками про старовинний 

весільний обряд, і без того добре висвітлений, про домовиків і русалок»1. 

       Окрім тяжіння до тем традиційних, поширеною є тенденція дослідження 

історіографії та вкладу дослідників народного фольклору, опрацювання та 

переписування вже готових джерел. Разом із тим, мало хто із вітчизняних етнологів 

береться за ґрунтовні дослідження актуальних тем сучасності, культури сьогодення, 

творці якої – прогресивні та сміливі, часом радикальні – щодня творять вуличну 

культуру та споглядають міський простір, а також є потенційними респондентами. 

       Тим не менш, з’являються науковці, які намагаються компенсувати прогалину у 

вивченні «нормального життя» «нормальних людей»2, не переписувати 

попередників з приводу ритуалів, що давно вийшли із щоденної сфери життя, не 

                                                           
1 Гримич М. Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. Київ: Дуліби, 2017. Т.1: 

Культурний ландшафт Києва та околиць. С. 9   
 
2 Там само. 
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романтизувати й не створювати ідеальний образ навколо української культури й 

побуту, хоча ці аспекти, безумовно, також залишаються важливими і актуальними. 

       Тяжіння до теоретичних та історіографічних тем присутнє і в наш час, у той час 

як в зарубіжних країнах у межах етнологічної науки вивчаються теми, пов’язані із 

світом технологій та прогресу, наприклад меми, побутування екранізованих образів 

у повсякденному житті тощо. Мережа Інтернет у такому випадку стає головним 

джерелом у вивченні теми. 

       Хоч серед вітчизняних дослідників є ті, в сферу наукового зацікавлення яких 

входить вивчення «нормального життя» «нормальних людей», однак на сьогоднішн 

ій день у вітчизняній етнологічній науці не існує комплексної наукової праці, 

присвяченої феномену графіті. Він не є об’єктом дослідження мистецтвознавства, 

адже нелегальні настінні зображення та написи офіційно не є мистецтвом як і 

літературознавства та лінгвістики, так як графіті – фрагментарна мова. Аналіз 

вуличного настінного малярства найбільш представлений у соціальних та 

культурно-історичних галузях: у психології та культурології, філософії, семіотиці, 

історії, педагогіці. Спираючись на широкий спектр джерел та польового матеріалу, 

залучаючи наявну історіографічну базу, ми здійснили спробу комплексного 

етнологічного дослідження явища. Намагаючись вивести тему «із тіні», аналізуючи 

явище графіті з точки зору сучасної етнологічної науки, ми звернулись до методики 

та джерельної бази суміжних дисциплін, адже у спробах дослідити графіті 

перетинаються інтереси науковців різних галузей – культурологів, фольклористів, 

філософів та психологів, юристів та кримінологів, археологів, соціологів та 

соціальних педагогів, лінгвістів та мистецтвознавців, урбаністів. На нашу думку, 

такий інтерес до явища, що набирає популярності, є закономірним, адже вуличне 

настінне малярство є індикатором настроїв та переживань, поглядів та інтересів 

сучасного суспільства. Воно відображає стан культури та мови містян, тенденції до 

запозичень та, навпаки, укорінення народних мотивів; воно може слугувати 

способом вираження агресії та викиду негативних емоцій, а отже транслятором 

девіантної поведінки. Це явище є суперечливим, так як офіційно визнане таким, що 

порушує правові норми; воно є формою втручання у міський ландшафт та впливу на 
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його візуальний облік – отже не дивно, що феномен вуличного настінного живопису 

викликає інтерес у дослідників різних наукових дисциплін та галузей знань. Вірною 

на наш погляд є думка про те3, що графіті є міждисциплінарною реальністю, 

важливою для розуміння стану та почуттів сучасного суспільства. 

       У даному підрозділі ми аналізуємо наукові доробки зарубіжних та вітчизняних 

дослідників, а також порівнюємо деякі підходи до класифікації вуличного 

настінного малярства. 

        Графіті як об’єкт дослідження стали предметом зацікавлення передусім 

археологів. Першим, хто ввів поняття у науковий обіг у 1856 році був дослідник 

давніх написів міста Помпеї італійський археолог Рафаель Гаруччі. Етнографи та 

лінгвісти зайняли нішу лише у першій половині 1900-х років і почали досліджувати 

явище як феномен фольклорної мови, говорячи про графіті як «низьку» культуру. 

       Одним із перших, хто почав збирати та систематизувати інформацію про сучасні 

йому графіті, став англієць, відомий під псевдонімом Харло Трамбо. Він видав 

колекцію «туалетних» графіті у 1731 під назвою «The Merry Thought: Or, The Glass 

Window and the Bog-House» («Веселий помисел або антологія віконних шибок та 

нужників»)4, яка стала антологією графіті громадських місць та будівель Лондона. У 

книзі містились настінні написи, присвячені різним життєвим проявам: проповіді та 

суперечки, висловлювання про кохання та шлюб, фрази, присвячені пияцтву та 

іграм, політиці. 

       Для того, щоб систематизувати наукові доробки зарубіжних дослідників, 

звернімося до поділу на види або підходи до дослідження графіті, запропонованого 

науковицею Дж. Ґетсбі5, за якою можемо групувати історіографію по темі за 

                                                           
3 Белкин А. И. Феномен граффити: психологические аспекты. Вестник Санкт-Петербургского 

университета. 2009. Вып. 2. Ч. I. С. 291 – 299. 

Белкин А. И. Социально-психологический анализ граффити (На материале неинституциональных 

надписей и рисунков учебных заведений г. Самары):дис…канд.психол.наук. Самара, 2003. 227 с. 
4 Hurlo Thrumbo The Merry Thought: Or, The Glass Window and the Bog-House Pt. 2, 3, 4. Los Angeles: 

William Clark Memorial Library University of California, 1983. URL: 

https://www.gutenberg.org/files/20535/20535-h/20535-h.htm Дата звернення: січень 2017 
5 Gadsby M. J. Looking at the Writing on the Wall: A Critical Review and Taxonomy of Graffiti Texts. 

1995. URL: http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html. Дата звернення: 12.05.2017 

http://www.gutenberg.org/files/20535/20535-h/20535-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/20535/20535-h/20535-h.htm
http://www.gutenberg.org/files/20535/20535-h/20535-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/20535/20535-h/20535-h.htm
http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html


24 
 

антропологічним або культурологічним, гендерним, кількісним, лінгвістичним, 

фольклористичним, естетичним та іншими спрямуванням. Розглянемо деякі з них.  

       З точки зору культурологічного підходу графіті як об’єкт дослідження розглянув 

Д. Бушнелл6. Дослідник аналізує графіті у межах окремих соціальних груп крізь 

призму антропології невеликих груп, молодіжних субкультур, у яких настінні 

малюнки та написи служать засобом комунікації7. З одного боку, з їх допомогою 

відбувається внутрішня комунікація, однак разом із тим, такі графіті є часто не 

зрозумілими для тих, хто не належить до субкультури. Таким чином, створюється 

відособлення, комунікативний бар'єр, що відділяє спільноту від зовнішнього світу. 

Графіті молодіжних субкультур дозволяють пролити світло на інтереси, прагнення, 

естетичні погляди їх носіїв, дозволяють досліднику познайомитись із внутрішнім 

світом та психологією авторів.  

       Вважаємо, що зв’язок «соціум-графіті» є нерозривним та ілюструє суть явища 

настінного вулиного малярства. Погодимось із дослідником Д. Бушнеллом у тому, 

що настінне вуличне малярство акумулює культуру епохи і є продуктом людських 

смаків та переживань, отже логічним є опис графіті крізь спектр людини та її 

інтересів, соціуму та його настроїв. Дослідник пропонує, серед іншого, поглянути на 

графіті як на барометр змін у суспільстві про що свідчить зміна вуличних написів, 

серед них – політичних, музичних тощо. 

       Цікавим є підхід до вивчення графіті Т. Щепанської8, яку ми також відносимо 

до представників антропологічного або культурологічного підходу. Дослідниця 

звертається до вуличного настінного малярства задля вивчення життя й культури в 

середовищі груп неформальної молоді. Важливість настінного живопису авторка 

пояснює тим, що завдяки йому ми отримуємо первинну інформацію, що циркулює в 

системі, зчитуємо й аналізуємо символи та ідеї в процесі їхнього функціонування.  

                                                           
6 Bushnell J. Moscow Graffiti: Language and Subculture. Boston: Unwin Hyman, 1990. 263 p. 
7 Бушнелл Дж. Грамматика настенных надписей. Психологические особенности самодеятельных 

подростково-юношеских групп. Москва, 1990. С. 93-106. 
8 Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры. Cанкт-Петербург: Наука РАН, 1993. 340 

с. 
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       До представників погляду на графіті через антропологічну перспективу 

віднесемо В. Топорова9, дослідника петербурзьких графіті. Він зазначає, що у 

настінних текстах місто та його люди виражають думки й почуття, оцінки, бажання 

та потреби, зберігають пам’ять10.  

      Цікавим і близьким нашому уявленню про графіті є підхід до виділення їх 

функцій в міському середовищі, запропонований П. Ковальські11. Зосереджуючи 

увагу на графіті школярів, дослідник говорить про них як про засіб соціального 

конструювання реальності, спосіб освоєння, присвоєння та організації міського 

простору, у якому традиційно все сприймається як «чуже». Крім того, написи 

виконують магічну функцію впливу на дійсність, можуть порушувати соціальні табу 

та окреслювати межі інтегрованої спільноти. Ми є прихильниками точки зору, згідно 

з якою графіті є інструментом перетворення чужого простору на свій, а отже цілком 

погоджуємось з думкою дослідника П. Ковальські. 

       Вважаємо доречним згадати про погляд на міські графіті як на індикатор 

багатьох «опозицій». Окрім прагнення стерти згадану просторову опозицію «своє – 

чуже», вуличне настінне малярство, на думку дослідниці Д. Козловської, покликане 

скасувати опозиції між високим та низьким, приватним та суспільним, центром і 

периферією, «культурним» та обсценним, високомистецьким та щоденним12.  

       Якщо Д. Бушнелл використав культурологічний або антропологічний підхід на 

прикладі дослідження графіті Москви, то праця Р. Фрімена присвячена настінному 

вуличному малярству Лондона і є однією із перших тематичних  праць, присвячених 

аналізу настінних написів. Автор вважає, що графіті є відображенням природи та 

настроїв суспільства, у якому вони народжуються13. Беззаперечним є той факт, що 

                                                           
9 Toпopoв B. H. Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии). Миф. Ритуал. 

Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Mосква: Издательская группа 

«Прогресс» - «Культура», 1995. С. 368-399.  
10 Там само, с. 368. 
11 Kowalski P. Samotnosc i wspolnota: Inskrypcje w przestrzeniach wspolczesnego zycia. Opole: 

Wydawnictwo WSP, 1993. S. 113-128. 
 
12 Kozlowska D. Postmodernizm kulturowy w Polsce na przykladzie Pomaranczowej Altenatywy i 

graffiti: Polska specyfika zjawisk i ich konteksty swiatowe (MA thesis). Warszawa, 1992. 199 p. 
13 Freeman R. Graffiti: Hutchinson & Co. London, 1966. P. 14. 
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графіті як кілька десятків років тому так і в наш час були та залишаються 

транслятором людських інтересів, смаків і цінностей. Погодимось із дослідником 

графіті Лондона, що настінний живопис робить місто та його вулиці особливим, не 

схожим на інші, вносить у життя міста особливу атмосферу та антураж. 

       Ми є прихильниками погляду на графіті як на явище, котре можна розглядати в 

антропологічній перспективі як джерело інформації про «характер та душу» міста та 

його людей, спільнот та етнографічних груп, адже із часом вуличні настінні малюнки 

та написи почали сприйматись як невід’ємна частина міського простору, ландшафту. 

Нерозривний зв'язок міста та вуличних графіті проілюстровано у книзі П. Акройда 

«Лондон. Біографія»14. Автор описує настінний живопис як яскравий символ 

людського буття у місті. На прикладі Лондона висвітлено антропологію міста від 

найдавніших часів до сучасності, де автор називає вуличні настінні написи та 

малюнки «знаками часу», які створюють настрій та характер міста, у них населення 

за допомогою гумористичних та обсценних висловів намагалось переступити через 

звичний консерватизм. Цікавою вважаємо надану автором характеристику графіті як 

одного із найбільш загадкових елементів міських поверхонь: «зафіксована на ній 

коротка мить люті чи відчаю стає частиною того хаосу знаків і символів, які ми 

бачимо навколо»15. 

       Дж. Ґетсбі відносить до цієї групи досліджень археологів та спеціалістів із 

вивчення народної епіграфії таких як М. Ланґ16 та Дж. Ліндсі17, що зосередили свою 

увагу на вивченні давніх графіті Афін та Помпеїв. На основі археологічних джерел 

дослідники описали найдавніші графіті античних та середньовічних міст, їх зміст та 

форму, різноманіття тогочасних зразків настінного живопису, серед яких написи про 

                                                           
14 Акройд П. Лондон. Биография. Лондон: Альпина Паблишер, 2016.  851 с.  
15 Там само. 
16 Lang M. Graffiti and Dipinti. The Athenian Agora: Results of Excavations Conducted by the American 

School of Classical Studies at Athens. Princeton, New Jersey: The American School of Classical Studies 

at Athens, 1976. Vol. XXI. P. 3-116. 
17 Lindsay J. The Writing on the Wall: An Account of Pompeii in its Last Days. London: Frederick Muller 

Limited, 1960. 276 p. 
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політику та секс, симпатії та антипатії, любов та ненависть. До цієї когорти 

науковців можемо віднести й таких дослідників як Х. Тенкер18, Р. Бенефіл19.  

       Серед представників лінгвістичного підходу у вивченні графіті – С. Ґрідер20, Дж. 

Нірнберґ21, Дж. Ромотські та С. Ромотські22. Запропоноване ними вивчення 

настінних написів та малюнків засноване на детальному дослідженні мови, якою 

пишуться графіті, на тому як автор оперує цією мовою.  

       С. Грідер, для прикладу, зосередив увагу на дослідженні графіті американських 

мексиканців, побутуванні написів-кліше у середовищі груп. Етнічна група 

створювала графіті, підписуючи їх ініціалами «C.S.» або «Con Safos», що слугувало 

для вирізнення серед інших та для захисту створених ними зображень23. 

       Особливу вагу для дослідника-етнолога становить досвід вивчення графіті 

представниками фольклористичного підходу. Хоч йому притаманний описовий 

характер, проте окрім аналізу даних, ними проводиться дослідження контекстної 

інформації. Нерідко науковці збирають матеріал дуже вибірково, фіксуючи «цікаві» 

на їхню думку настінні зображення, залишаючи поза увагою інші, вдаються до 

мінімального аналізу. Наприклад, наприкінці 1920-х років, як зазначає дослідниця 

Дж. Ґетсбі24, А. Рід відвідав визначні місця США, серед яких національні парки, де 

зібрав зразки народної епіграфіки. Зафіксувавши та ретельно задокументувавши 

дату та місце кожного графіті, аби зберегти настінний живопис для наступних 

                                                           
18 Tanker H. The Common People of Pompeii: A Study of the Graffiti. Baltimore: John Hopkins Press, 

1939. 207 p. 
19 Benefil R. Dialogues of Ancient Graffiti in the House of Maius Castricius at Pompei. American Journal 

of Archaeologe. 2010. № 114.1. P. 59- 101. 
20 Grider S. A. Con Safos: Mexican-Americans, Names and Graffiti. Journal of American Folklore, 1975. 

88.347. P. 132-142. 
21 Niernberg, J. Proverbs in Graffiti. Maledicta: The International Journal of Verbal Aggression, 1983. V. 

7. P. 41-58. 
22 Romotsky J. and Romotsky S. Placas and Murals. Arts in Society 2. Summer-Fall, 1974. P. 288-299.  
23 Grider S. A. Con Safos: Mexican-Americans, Names and Graffiti. Journal of American Folklore, 1975. 

88.347. P. 132-142. 
24 Gadsby M. J. Looking at the Writing on the Wall: A Critical Review and Taxonomy of Graffiti Texts. 

1995. URL: http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html. Дата звернення: 12.05.2017 

http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html
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поколінь, дослідник не надав контекстної інформації, тож предметом аналізу 

зібраного А. Рідом матеріалу могли слугувати лише викарбувані слова25.  

       На думку дослідників напрямку, окремі зразки і цілі колекції графіті, які було 

опубліковано у розважальних цілях, періодичних молодіжних виданнях чи окремих 

статтях також можна вважати «фольклорними», адже без фіксації вони були б 

втрачені. Натомість такі візуальні матеріали слугують інформативним джерелом для 

вивчення теми. 

      До представників фольклористичного підходу відносимо дослідників К. Блейка26 

та Б. Фрезера27.  

       Особливо цінним та пізнавальним в етнологічному плані є також 

фольклористичний підхід у працях М. Л. Лур’є, О. В. Бажкової та К. Є. Шумова. У 

співавторстві ними написано статтю «Міські графіті»28, яка містить дослідження 

історії явища та його вивчення, семантику та змістовне наповнення. Спираючись на 

їх науковий доробок, дізнаємось про розвиток та особливості графіті-культури не 

лише західного світу, а й на теренах пост-радянського простору. Велику увагу 

приділено опису польських та російських стін. З огляду на значну кількість спільних 

культурно-історичних умов життя киян та міст деяких країн-сусідів, соціальних, а 

отже ментальних особливостей можемо провести паралелі із вітчизняними графіті. 

       Основні ідеї по даній темі були також розглянуті в окремих статтях М. Л. Лур’є: 

«Декілька зауважень про сучасні графіті»29, «Слово та малюнок на міських стінах»30, 

                                                           
25 Read A. W. Classical American Graffiti: Lexical Evidence from Folk Epigraphy in Western North 

America (A Glossarial Study of the Low Element in the English Vocabulary). Waukeska, Wisconsin: 

Maledicta Press, 1977. P. 89. 
26 Blake C. F. Graffiti and Racial Insults: The Archaeology of Ethnic Relations in Hawaii. Modern 

Material Culture: The Archaeology of Us. Eds. R. A. Gould and M. B. Schiffer. New York: Academic 

Press, 1981. P. 87-99. 
27 Fraser B. Meta-Graffiti. Maledicta: The International Journal of Verbal Aggression, 1980. № 4. P. 

258-260. 
28 Бажкова О. В., Лур’є М. Л., Шумов К. Є. Міські графіті. Арт журнал «AZH». URL: 

http://www.azh.com.ua/lib/miski-grafiti. Дата звернення 12.02.2015 
29 Лурье М. Л. Несколько замечаний о современных граффити. Комплексное собирание, 

систематика, экспериментальная текстология, 2004. Вып. 2. 222 с. 
30 Лурье М. Л. Слово и рисунок на городских стенах. Рисунки писателей: Сборник научных 

статей. По материалам конференции «Рисунки петербургских писателей»: Гуманитарное 

агентство «Академический проект». СПБ, 2000. С. 416 – 436. 
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«Графери»31 та ін. Автор акцентує на тому що, говорячи про сучасні міські графіті, 

ми маємо справу із трьома явищами або традиціями, об’єднаними єдиним 

феноменологічним ядром: по-перше, це традиція писати й, рідше, малювати на 

стінах, відома міській культурі з давніх давен; по-друге, спілкування за допомогою 

графіті, що набуло популярності впродовж останніх років; по-третє, головна 

діяльність молодіжної субкультури граферів, в основі якої лежить створення графіті. 

Погодимось із доцільністю подібної категоризації графіті, однак не можемо 

погодитись із М. Лур’є у тому, що графіті втрачають функцію вираження 

соціального чи культурного протесту. Не дивлячись на випадки легалізації та 

комерціалізації графіті, вважаємо, що графіті все ж несуть важливий протестний 

сенс. Погодимось також із дослідником щодо зростання значення графіті як 

комунікативної системи, адже, без сумніву, графіті перетворюється в мову міського 

спілкування, що є особливо актуальною серед молодіжної субкультури. 

       Аналіз літератури свідчить, що вуличні настінні малюнки та написи можна 

розподілити на туристичні; ті, що побутують в середині міста; настінний живопис 

громадських вбиралень – латриналій. 

       Серед цих трьох видів графіті – туристичних, внутрішньоміських та графіті 

громадських туалетів – особливу цікавість становлять останні. Стіни вбиралень 

стали чи не найбільш привабливими полотнами для створення написів та малюнків 

задовго до винайдення аерозольних балонів. Дослідники цієї групи графіті зазвичай 

є представниками гендерного підходу до вивчення графіті. Громадські туалети – 

місця, заховані від ока глядача, що сприяє вільному вираженню думок та почуттів, 

створенню обсценних написів, неприйнятних у суспільстві. Такі графіті виконують 

комунікативну функцію, проливають світло на відмінності на основі гендеру. 

Створення подібних зразків – спосіб порушити соціальні табу та вдовольнити 

пригнічені інстинкти. 

                                                           
31 Лурье М. Л. Графферы. Опыт повседневности. М.- СПб, 2005. С. 256. 
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       Одним із піонерів-дослідників графіті вбиралень на початку 1950-х став А. 

Кінсі32. Метою Альфреда Кінсі було дослідження теми сексуальності, сексуальної 

поведінки. З огляду на скутість респондентів, особливо жінок, найкращим і чи не 

єдиним джерелом для Кінслі та його команди з університету Індіани стали написи 

на стінах громадських вбиралень, серед яких чоловічі носили виражено еротичний 

характер, у той час як жіночі – переважно романтичний.  

       Е. Брунер та Дж. Келсо у праці «Гендерні відмінності у графіті: семіотична 

перспектива»33, аналізуючи графіті, роблять висновки про ментальні особливості, 

настрої та пріоритети, інтереси та бажання на основі гендеру. Якщо чоловічі 

вбиральні рясніють тегами та власними логотипами, що проголошують статус 

індивіда, використовуються на позначення територіальної приналежності, то у 

жіночих знаходимо написи, присвячені темі романтичних почуттів та відносин. 

Якщо написи, створені жінками, більш інтерактивні та міжособистісні: одна жінка 

піднімає питання, інші відповідають та додають власні репліки; то чоловічі – більш 

індивідуалістичні, присвячені власним сексуальним подвигам та статевим органам34. 

       До подібних висновків приходять у своїх наукових статтях I. Гентшелл35 та К. 

Коул36; Дж. Фар та К. Гордон37; Дж. Бейтс та М. Мартін38, А. Кемпбелл39.  

       У гендерному підході до вивчення графіті є певні недоліки. Зокрема, звуження 

кола дослідження, упущення з поля зору контексту (культурного, локального), 

концентрація на відмінностях у змісті записів на основі гендеру. Дослідники 

                                                           
32 Kinsey, A. C., Pomeroy W.B., Martin C. E., Gebhard P. H. Sexual Behavior in the Human Female. 

Philedelphia and London: W. B. Saunders Company, 1953. 804 p. 
33 Bruner E. M. and Kelso J. P. Gender Differences in Graffiti: A Semiotic Perspective. Women's Studies 

International Quarterly, 1980. 3.2/3. P. 239-252. 
34 Там само, с. 242-243. 
35 Hentschel E. Women's Graffiti. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage 

Communication, 1987.  6.3. P. 287-306 
36 Cole C. M. Oh Wise Woman of the Stalls. Discourse & Society, 1991. 2.4. P. 401-411 
37 Farr J. H. & Gordon C. A partial replication of Kinsey’s graffiti study. The Journal of Sex Research, 

1975. 11. P. 158-162 
38 Bates J. A. & Martin M. The thematic content of graffiti as a nonreactive indicator of male and female 

attitudes. The Journal of Sex Research, 1980. 16(4). P. 300-315 
39 Campbell A. Aggression. The handbook of evolutionary psychology. Hoboken, NJ: Wiley, 2005. P. 258-
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передусім зосереджують увагу на графіті як на інструменті, що дозволяє пролити 

світло на психологічні аспекти людини. 

       А. Дандез називає графіті на стінах громадських вбиралень брудом, однак 

вважає, що «бруд є частиною нашої культури, тому входить до сфери зацікавлення 

культурного антрополога»40. Його дослідження зосереджені довкола написів у 

чоловічих громадських вбиральнях. 

       Поворот у поглядах на графіті громадських вбиралень відбувся після виходу у 

світ праць Р. Райснера41. Спираючись на доробки А. Кінслі, А. Дандеза та інших 

попередників, дослідник опублікував графіті від часів давнього світу до сучасних 

йому настінних написів, зробив висновок про те, що графіті відображають зміни 

соціальних трендів та є важливою частиною повсякдення, вираженням сексуальних 

бажань. Згодом статтю, присвячену темі, було опубліковано у популярній газеті Нью 

Йорк Таймз, після чого графіті, зокрема громадських вбиралень, викликали 

неабиякий інтерес у психологів та фольклористів. 

       Тема залишається популярною серед науковців, одним із сучасних 

послідовників напряму є Г. Шауенбург. Дослідник описав тему у низці статтей42, а в 

2013 році у видав антологію графіті громадських вбиралень данською мовою. 

      Тема латриналій або графіті в громадських вбиральнях знайшла ґрунтовне 

дослідження і у працях Н. Метьюса, серед останніх –  науковий доробок 2012 року 

«Bathroom Banter: Sex, Love and the Bathroom Wall» («Ванні жарти: секс, любов та 

стіни вбиралень»)43.  

                                                           
40 Dundes A. Here I Sit-A Study of American Latrinalia. Kroeber Anthropological Society Papers, 1966. 

№ 34. P. 93. 
41 Reisner R. Graffiti. New York: Parallax Publishing Co, 1967. 64 p. 

Reisner R. Graffiti: Two Thousand Years of Wall Writing. Chicago: Cowles Book Company, 1971. 204 

p. 

Reisner R. and L. Wechsler. Encyclopedia of Graffiti. New York: Galahad Books, 974. 401 p. 
42 Shouwenburg H. Incredibly Obscene Research in the Age of Purity: Four Pioneering Studies on Toiles 

Graffiti. Shells and Pebbles Interesting finds on the shores of the history of science. September 2013. 

URL: https://www.shellsandpebbles.com/2013/09/01/incredibly-obscene-research-in-the-age-of-purity-

four-pioneering-studies-on-toilet-graffiti/. Дата звернення 07.03.2018 
43 Matthews N. Bathroom Banter: Sex, Love and the Bathroom Wall. Electronic Journal of Human 

Sexuality. August 17, 2012. Vol. 15. URL: http://www.ejhs.org/volume15/Banter.html. Дата звернення: 

13.03.2018 
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       У цьому дослідженні ми схиляємось до розгляду графіті як явища символічного 

та психологічного, тобто тісно пов’язаного зі світоглядом, настроями, 

переживаннями та прагненнями, екзистенційними поривами людини. Нерідко 

графіті служать способом виплеску агресії. Виходячи із цих міркувань, пропонуємо 

доповнити список, запропонований дослідницею Дж. Ґетсбі, психологічним 

підходом до вивчення графіті. 

       На нашу думку, аналіз змісту графіті дає вичерпну інформацію про ментальні 

особливості, психологію поведінки та її мотиви, відображення уявлень про світ їх 

авторів або ж цілих соціальних груп як от молодіжних субкультур. Настінний 

живопис проливає світло на такі поняття як ідентичність, полі ідентичність, 

окреслення особистісних рамок, визначення понять «своє», «чуже». Графіті як 

відображення особистісних психологічних процесів та психологію графітистів 

загалом досліджували Б. Баклі та І. Ейбл44, А. Бєлкін45, О. Байбакова46. 

       Цікавим вважаємо погляд на графіті як на засіб конструювання психосоціальної 

ідентичності та вирішення психологічних проблем. Цю тему розвиває у 

дисертаційній роботі «Социально-психологический анализ граффити: на материале 

неинституциональных надписей и рисунков учебных заведений        г. Самары» А. 

Бєлкін47. 

       Серед інших науковців, які звертали увагу на графіті у психологічному контексті 

індивіда та групи, побутує погляд на настінні написи як на аналог архаїчних ранніх 

поведінкових реакцій, притаманних тваринам, як от мічення території48.  

                                                           
44 Abel E. L., Buckley B. E. The Handwriting on the Wall: Toward a Sociology and Psychology of Graffiti. 

Westport, 1978. Vol 12.2. P.383. 
45 Белкин А. И. Феномен граффити: психологические аспекты. Вестник Санкт-Петербургского 

университета, 2009. Вып. 2. Ч. I. С. 291 – 299 

Белкин А. И. Социально-психологический анализ граффити (На материале неинституциональных 

надписей и рисунков учебных заведений г. Самары): дис…канд.психол.наук. Самара, 2003. 227 с. 
46 Байбакова О. Вандализм и граффити как одна из форм проявления девиации среди молодежи. 

Научно-практическая деятельность молодых ученых в рамках модернизации образования, 2003. 

№ 3. С. 33-39.  
47Белкин А. И. Социально-психологический анализ граффити (На материале 

неинституциональных надписей и рисунков учебных заведений г. Самары): 

дис…канд.психол.наук. Самара, 2003. 227 с. 
48 Kokoreff M. Tags et zoulous: Une nouvelle violence urbaine. Esprit,1991. № 2. P. 23-36. 
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       Доречним з точки зору розкриття природи графіті є застосування підходу, 

запропонованого З. Фрейдом49. На його думку, важливим завданням культури є 

пригнічення інстинктів агресивності та сексуальності. Людина прагне вдовольнити 

дикі та неприборкані бажання, які закладені в ній природою, проте стикається із тим, 

що принципу задоволення протистоїть принцип реальності – соціальні табу стоять 

на заваді реалізації інстинктивних потягів. Графіті з позиції психоаналізу можна 

пояснити як опосередковані культурою соціальні механізми задоволення несвідомих 

потягів людини (поряд з релігією, мистецтвом тощо). Те, що значна кількість 

настінних написів та малюнків є обсценними, містить непристойні малюнки та 

вислови, що порушують соціальні табу, є яскравим тому доказом. Отже, графіті з 

точки зору психоаналізу можна розглядати як засіб задоволення закладених 

людською природою імпульсів сексуальності та агресивності. 

       Серед інших психологічних теорій створення графіті, запропонована 

американським антропологом А. Дандесом, згідною з якою психологічна причина 

створення графіті в громадських вбиральнях полягає в схильності індивіда до 

регресивних тенденцій50. 

       Окрім впливу на візуальний облік міста, графіті виконують низку функцій як от 

послуговують засобом вираження емоційної напруги, агресії та самоствердження. Р. 

Фрімен, автор праці «Графіті», прирівнює акт написання графіті до агресивної 

поведінки, що може слугувати засобом самоствердження чи помірного переживання 

сексуального акту51. Близьким до нашого розуміння функцій графіті є погляд 

дослідника А. Разлуцького, який вважає що мотивом створення графіті є прагнення 

висловити своє відношення до світу, можливість висловлення протесту, що знімає 

психологічну напругу та є засобом сублімації негативних емоцій. З іншого боку, він 

підкреслює те, що графіті слугують засобом самоствердження в групі та нерідко 

можуть набирати агресивного забарвлення52. 

                                                           
49 Фрейд З. Психология бессознательного. Москва: Просвещение, 1990. 448 с. 
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       Суспільством було сформовано стереотип, згідно з яким графіті та вандалізм 

тотожні поняття. У цьому контексті доречним стало звернення до історіографії, 

присвяченої психології вандальної поведінки. Створення графіті у невідведених для 

цього місцях, особливо коли йдеться про культурно-історичні пам’ятки, вважається 

протизаконним та розцінюється як хуліганство. І хоч значна кількість вуличних 

малярів у своїй творчості керується Кодексом честі райтера53, залишаються ті,  хто 

хаотично розмальовує визначні архітектурні пам’ятки. Дослідники Д. Хансфорд та 

Д. де Грюши вбачають причини вандалізму в існуванні значних вад у навколишній 

архітектурі та середовищі. На їхню думку, головна причина такої поведінки криється 

в невдалому дизайні архітектурних об’єктів. Люди знищують ті речі, які фізично або 

духовно їх пригнічують, це приносить їм почуття свободи та задоволення54. 

Створення графіті у публічних місцях розцінюється як різновид вандальної 

поведінки та знаходить опис у сучасних працях, зокрема російських дослідниць І. 

Воробйової та О. Кружкової55. 

      У праці «Moscow Graffiti: Language and Subculture» («Московські графіті: мова та 

субкультура»)56 згадуваного нами дослідника феномену графіті Д. Бушнелла також 

акцентується на психологічних аспектах створення графіті. Автор аналізує графіті 

Радянського Союзу з кінця 70-х років, аби дати відповіді на низку питань про 

психологію, культуру тогочасної молоді, висвітлити особливості популярної 

культури та контркультури. 

       Графіті є суперечливим, однак невід’ємним феноменом сучасної міської 

культури, важливою частиною міського ландшафту та спробою людини втрутитись 

у публічний простір, зробити його більш привабливим та «своїм». З огляду на 

зростаючу роль міста та міської культури, зосередження людей у містах, особливо 
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великих, зростання ролі міського населення у країні та світі, спостерігається 

підвищений інтерес до тем, пов’язаних із його антропологією.  

Оскільки в осягненні теми ми звертаємось до наукових здобутків суміжних 

дисциплін та з огляду на зацікавлення міським середовищем, пропонуємо виділити 

дослідників-урбаністів в окрему підгрупу. Вони дають змогу етнологу краще 

осмислити особливості й природу міста, аби схарактеризувати його культурну 

складову. 

       Урбаністика – напрямок, який у наш час завойовує неабияку популярність. 

Питання оновленого міст та міського простору, розширення їх функцій та значення, 

а також зміна поглядів на людину у міському середовищі стали предметом 

зацікавлення багатьох дослідників. Серед них: Й. Ґел автор праці «Міста для 

людей»57, П. Ньюман та Дж. Кенуорті автори праці «Стійкість та міста: подолання 

автомобільної залежності»58, Л. Мамофрд автор праці «Що таке місто»59, Л. Вірт 

автор праці «Урбанізм як стиль життя»60, Д. Гарві «Право на місто»61. До теми 

урбаністики та соціології міста звертались А. Лефевр, Дж. Якобс, М. Вебер, П. Холл, 

Н. Сміт, С. Сассен, П. Бурдьє, Ч. Лендрі, Т. Дрідзе та інші. 

       За визначенням представників Чиказької школи соціології міста62, «місто» 

розглядається як «постійне поселення, з високою щільністю населення, відносно 

великою його кількістю, високою соціальною і культурною гетерогенністю, тобто 

різноманітністю»63. Місто є середовищем проживання різних за соціально-

демографічними характеристика людей: у соціальному, гендерному, матеріальному 
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плані. Проте всі вони є акторами міського середовища, які творять та споглядають, 

об’єднуються міською культурою. Графіті ж сьогодні є важливою частиною міської 

культури та урбаністичного ландшафту. 

       Здобутки соціологів міста є актуальними для нас, так як саме вони ввели в обіг 

поняття «права на місто». У свою чергу пропонуємо поглянути на феномен графіті 

як на реалізацію людиною свого права на місто та втручання у міський простір. 

       Вперше поняття «право на місто» було введено в обіг А. Лефевром у 1967 році 

у однойменній праці «Право на місто»64. Таке «право» переслідувало на меті 

засвідчення зрушень у бік створення більш справедливих міст. Узагальнюючи, під 

правом на місто розуміємо право на апропріацію міського простору, а також право 

на свободу й індивідуалізацію в соціалізації, право населення міста на участь у житті 

міста65. Графіті є результатом спроби втручання у публічний простір, перетворення 

міського простору на «свій», на противагу чужому, більш приємний для перебування 

та споглядання. 

       Звертаючись до теми графіті та антропології міста, не можемо залишити поза 

увагою поняття «культурного ландшафту». В українській етнології йому приділено 

недостатньо уваги. Визначення поняття, особливості його трактування та 

побутування, змісту й проблеми використання у науковому обігу на вітчизняних 

теренах зустрічаємо у працях дослідниці Марини Гримич. Науковиця зазначає, що 

«…за останні десятиліття стало зрозуміло, що культурний ландшафт – це не лише 

нерухомість, інкорпорована в навколишнє середовище (житло, сакральна 

архітектура, типи заселення і поселення, господарська культура), а й людські 

практики (щоденні, символічні, ритуальні, мистецькі, інженерні, духовні тощо), без 

яких неможливе його виникнення і подальше існування в часі й просторі»66. Графіті 

– невід’ємна частина культурного ландшафту. Настінне вуличне малярство є 
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відповіддю на процеси глобалізації, технологізації та урбанізації, свідченням 

пошуків людиною оптимальної взаємодії із простором, реалізацією закладеного 

природою творчого потенціалу. 

       Таким чином, ми підійшли до розгляду вітчизняної сторінки у вивченні 

феномену вуличного настінного живопису. А також розглянемо деяких радянських 

та пострадянських дослідників давньоруських графіті. 

       Дослідження графіті є відносно молодим напрямком, оcобливо на вітчизняних 

теренах. Однак інтерес до об’єкту зростає, а методи його дослідження 

вдосконалюються. 

       Про побутування давніх графіті на наших теренах дізнаємось завдяки 

віднайденим зображенням на стінах соборів. Найбільше інформації отримуємо зі 

стін Софійського собору. Давні графіті за змістом були як правило молитовними, 

містили прохання про допомогу, прокляття та зображення релігійної символіки. 

Зустрічались записи повсякденні, як от наведені дослідником С. Висоцьким: 

«Пропив плащ, коли тут був» (давньоруське «Отпіл крзу бы ту колі»)67. 

       Сьогодні не потрібно нікого переконувати у тому, що давньоруські графіті – не 

просто пошкоджені колись стіни будівель, а важливі пам’ятки культури, унікальні 

джерела, що проливають світло на різні сторони життя тогочасної людини. Давні 

графіті стали об’єктом дослідження та лягли в основу наукових праць спеціалістів 
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різних соціогуманітарних дисциплін, серед них В. Корнієнко та Н. Нікітенко68, С. 

Висоцький69, Б. Рибаков70, Б. Щепкін71, А. Мединцева72, О. Євдокимова73 та інші. 

       В умовах джерелознавчої кризи, з якою стикаються дослідники історії 

середньовічної України, поганого збереження писемних пам’яток того часу, графіті 

дозволяють пролити світло на раніше недосліджені сторінки історії. Скажімо, багато 

праць, присвячених дослідженню давніх графіті, було написано Б. Рибаковим у 

середині 40-х років ХХ ст. Вони поклали початок дослідженню епіграфічних 

пам’яток Софійського собору, який сучасний науковець В. Корнієнко справедливо 

назвав «колосальним архівом епіграфічних пам’яток»74. Серед них – «Іменні написи 

ХІІ ст. в Київському Софійському соборі»75, «Ремесло древней Руси»76 та інші. 

Наукові доробки Б. Рибакова поклали початок дослідженню епіграфічних пам’яток 

як повноцінних джерел у Східній Європі. Дослідник підкреслював значимість явища 

давньоруських графіті, мовляв «Графіті на стінах давніх споруд – важлива складова 
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частина епіграфіки… Епіграфічний запис – це живий голос давньоруського 

городянина»77. Завдяки представленим зразкам характеризуємо як окремо 

київського мешканця, так і городян загалом – їх менталітет та спосіб передачі думок, 

культуру та світогляд, зокрема релігійні погляди, уявлення про високе та буденне. 

       С. Висоцький продовжив дослідження написів та малюнків Софії Київської, 

залучаючи їх до вирішення дискусійних питань середньовічної історії України. 

Протягом 1960-1980 років С. Висоцьким було зафіксовано, досліджено та 

запроваджено в науковий обіг 420 київських графіті78. Це дало змогу поглянути на 

світогляд та уявлення мешканців міста, рівень освіченості та соціальний статус під 

новим кутом зору. Дослідник підкреслив важливість давньоруських графіті для 

розуміння зародження, стану, розвитку тогочасної мови.  

       Праці С. Висоцького, присвячені дослідженню давніх графіті вважаються 

фундаментальними. Науковець зібрав, систематизував, залучив великий пласт 

наукового матеріалу, присвятив увагу й методикам дослідження графіті. Серед 

запропонованих ним розробок – введення в обіг методу первинної фіксації графіті. 

       Згодом дослідниця А. Мединцева оприлюднила 253 давніх графіті, значно 

доповнивши зібраний попередниками пласт епіграфічного матеріалу. Розвитку 

напрямку сприяла розробка методів датування та розшифрування написів, що 

дозволило виокремитись та сформуватись епіграфіці як окремій дисципліні. На 

початку 2000-х дослідниця продовжила узагальнення та систематизацію 

давньоруських графіті. Результатом досліджень стала праця «Грамотность в Древней 

Руси»79, де давні написи розглядаються в історико-культурному контексті як основні 

джерела для вивчення розвитку мови й писемності східних слов’ян. Принагідно 

згадати праці дослідниці давніх графіті О. Євдокимової80, зокрема дослідження 
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грецьких графіті Софії Київської. Результати дають можливість зробити висновки 

про зовнішні зв’язки, культурний вплив та побутування грецької мови у 

давньоруському суспільстві. 

       Визначальними для розуміння шляху дослідження графіті та розкриття їхнього 

змісту є праці сучасного науковця В. Корнієнка, який виявив та дослідив понад 7000 

автентичних пам’яток ХІ – початку ХVIII ст., комплексно, а не вибірково дослідив 

графіті для вирішення завдань історичного характеру. Погодимось із науковцем у 

тому, що особлива цінність давніх графіті полягає в їх більшій об’єктивності в 

порівнянні із рукописними текстами, зокрема літописами, так як графіті не відчули 

на собі впливу пізніших переписувачів. Останні тісно пов’язані з місцем, предметом 

та часом написання, з історико-культурним та світоглядним середовищем81. Автор 

акцентує на важливості давніх графіті як джерел у дослідженні релігійності та 

світогляду, генеалогії та мовних особливостей, діалектів місцевого населення. 

Звертаємо увагу на те, що В. Корнієнко розширює межі потенціалу графіті як 

джерела, зазначаючи, що вони, серед іншого, допомагають уточнити хронологію 

подій та діяльності окремих установ (як от скрипторію), заповнити біографічні 

прогалини та виявити особливості середньовічного світогляду, зокрема молитовні 

формули та есхатологічні настрої. Особливо цікавим предметом дослідження, 

запропонованим науковцем, є дитячі графіті, які проливають світло на психологію 

та рівень абстрактного мислення дітей того часу. Погодимось також у доцільності 

погляду на графіті як на елемент сміхової культури у житті тогочасної людини. 

       Якщо графіті у сучасному розумінні в інформативно-розважальному контексті 

з’являються у періодиці та на екранах у 90-х роках ХХ століття, то в коло наукового 

зацікавлення українських дослідників вони увійшли лише на початку 2000-х років. 
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Серед них І. Головаха, П. Кобеза, О. Новинська, М. Красіков, К. Станіславська, З. 

Кайс. 

       Цікаву точку зору висвітлює у своїй праці дослідник давніх графіті Чернігова С. 

Подлевський, розвиваючи запропонований П. Сорокіним соціокультурний підхід та 

принцип нерозривної тріади – «особистість, суспільство та культура» –   у вивченні 

графіті82. Згідно з підходом, графіті є не просто писемними джерелами, а  

матеріальними проявами конкретної культури певного періоду в історії міста83. 

Проводячи паралелі між вивченням графіті Чернігова та досліджуваними нами 

написами Києва, робимо висновок: давні графіті, перш за все, на монументальних 

спорудах того часу репрезентують культуру та ідентичність місцевого населення, 

свідчать про життя та інтереси простої людини. 

       Висвітленню явища сучасних графіті у культурному та соціологічному 

контекстах присвячена стаття кандидатки філологічних наук інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського І. 

Головахи84. Абсолютно вірною, на нашу думку, є висунута авторкою гіпотеза про те, 

що настінне вуличне малярство сучасного Києва репрезентує цінності, думки, точки 

зору певних соціальних груп з приводу глобальних питань та актуальних подій. Крім 

того, воно може слугувати інструментом вдосконалення комунікації між різними 

генераціями. 

       Погодимось із думкою І. Головахи про те, що зміст графіті нерідко є важким для 

розшифрування, закодованим. Для розкриття їх суті важливим є розуміння 

символіки написів та контексту, у якому автори створювали настінні написи та 

малюнки. На підтвердження своєї думки авторка звертається до слів Р. Барта: «Будь-

яке зображення полісемічне…читач може сконцентруватися на чомусь одному і не 

звернути жодної уваги на інше. Нерідко адаптовані образи-символи та знаки-

                                                           
82 Детальніше Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 543 с. 
83 Подлевський С. Графіті Чернігова у соціокультурному просторі Х – ХVII ст. – Чернігів: 

SCRIPTORIUM, 2018. С. 6. 
84 Головаха И. Социальное значение асоциальных граффиити. Социология: теория, методы, 

маркетинг. 2004. Вып.2. С. 64- 77. 
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символи послуговують для виконавця «повідомленням без коду», коли образ 

сприймається виключно як «іконічне зображення»85. 

       Отже нерозривність із культурним контекстом та символізмом, спонтанність та 

неофіційність виникнення є одними із головних ознак графіті як явища традиційної 

культури86. 

       Погляди сучасних вітчизняних дослідників графіті збігаються у визначенні 

настінного вуличного малярства як знакової семантичної та семіотичної системи. 

Окрім І. Головахи таку точку зору відстоює у своїх наукових працях З. Кайс87. Праця 

дослідниці «Соціальна семантика урбаністичного світу: символіка графіті» є чи не 

найбільш комплексною працею, присвяченою феномену графіті з точки зору 

соціально-філософського підходу. Деякі гіпотези, які відстоює авторка, мають місце 

і в нашій науковій праці. Скажімо, погляд на графіті як на важливий комунікаційний 

інструмент у сучасному міському просторі, як на символ демократизації та 

розширення прав людини, зокрема на втручання у публічний простір. Спільним є 

акцент на комунікативній природі графіті, його символічному змісті та знаковій 

формі. Беззаперечною є думка про те, що сьогодні вуличне настінне малярство є 

невід’ємним складником сучасного урбаністичного світу. 

       Якщо І. Головаха досліджує графіті з соціологічної точки зору як форму 

спілкування, то соціологиня Т. Єрмакова аналізує феномен графіті з позиції його 

суперечливого статусу як різновид девіації та норми повсякденності88. Це є яскравим 

свідченням того, що навіть у межах однієї наукової галузі дослідники пропонують 

абсолютно різні підходи до вивчення одного предмету. 

       Цінні думки з приводу місця графіті у сучасному міському житті та їх культурної 

ролі викладено у працях К. Станіславської, серед яких «Історичний шлях розвитку 

                                                           
85 Барт Р. Риторика образа. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. Москва: Прогресс, 1989. С. 

304 
86 Головаха И. Социальное значение асоциальных граффиити. С. 66. 
87 Кайс З. В. Соціальна семантика урбаністичного світу: символіка графіті: дис. …канд. філос. наук: 

спец. 09.00.03. Київ, 2015. 192 с. 

Доступ: https://www.filosof.com.ua/Avtoreferaty/dyser_Kais.pdf Дата звернення: 23.02.2018 
88 Там само. С. 5. 
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графіті як культурно-мистецької форми сучасного міста»89, «Тенденції розвитку 

художнього графіті у Європі ХХ-ХХІ століття» та монографія «Мистецько-

видовищні форми сучасної культури»90. Мистецтвознавиця пропонує погляд на 

графіті як на візуальну мистецько-видовищну форму сучасної постмодерної 

культури, підкреслюючи комунікативну роль графітійного діалогу у сучасному 

міському просторі. 

       Харківський дослідник М. Красіков зосередив наукову увагу на студентській 

епіграфіці. Як правило, маємо на увазі вербальні графіті, що створюються в межах 

побутування студентської спільноти: на партах та стінах академічних приміщень, 

гуртожитків: «…написані або вицарапані на партах, стінах, поручнях, туалетних 

бачках, лекторних кафедрах та іноді на найбільш неймовірних предметах майже у 

всіх вишах та гуртожитках, що щороку зафарбовуються студентами під час літніх 

відпрацювань, вони відроджуються, як фенікс, вже в перші вересневі дні тими ж 

руками, що всього тиждень тому їх так безжально знищували»91. Етнолог розглядає 

графіті через спектр молодіжної субкультури, а подібні зразки творчості називає 

виявом письмової традиції сміхової культури та сучасним студентським 

фольклором. Зібраний автором багатий матеріал студентських графіті київських, 

харківських, донецьких вищих навчальних закладів свідчить про існування 

потужного пласту студентської культури, яка може стати окремим предметом 

вивчення. Із праць М. Красікова стає зрозуміло, що звичайна аудиторна парта може 

слугувати хрестоматією молодіжного фольклору та архівом колективної пам’яті. 

       Не можемо не погодитись із автором у доцільності використання настінного 

живопису, епіграфіки для дослідження психології та культури груп, зокрема 

                                                           
89 Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. К.: НАККІМ, 2016. С. 111-

150. 
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91 Красіков М. М. Интернет как парта (Студенческая эпиграфика в сети). Фольклор и 
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субкультури студентів. Наукові доробки вітчизняного етнолога92 займають гідне 

місце серед інших дослідників, об’єктом наукового зацікавлення яких стали написи 

у публічних місцях. Про особливості студентських графіті дізнаємось завдяки 

працям російських дослідників К. Шумова93 та О. Мясіної94. На основі досліджень 

студентських графіті робимо висновок про подібність характеру і настрою написів. 

Населенню країн пострадянського простору притаманні схожі особливості у 

культурному й ментальному плані. 

       Теми походження графіті, побутування у сучасному місті та їх особливості, 

методологію вивчення сучасних тем було висвітлено у попередніх доробках авторки: 

наукових статтях, тезах та матеріалах конференцій. Серед них: «Історія виникнення 

вуличного малярства та його поширення в Україні»95, «Вуличне малярство Києва»96, 

«Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва)»97, «Графіті 

Києва як складова вуличної культури»98, «Вуличне малярство: візуалізація 

                                                           
92 Красиков М. М. Здесь было зверски убито время! (Современное студенчество сквозь призму 

эпиграфики). Антропологический форум, 2011. № 14. URL: 

http://antropologie.kunstkamera.ru/14online/ С. 160– 234. Дата звернення: 23.02.2018. 

Красиков М. М. Студенческая субкультура в зеркале эпиграфики. Народна культура українців: 

життєвий цикл людини. Історико-етнологічне дослідження у 5 т. Київ: Дуліби, 2010. Т. 2. С. 352–

388. 

Krasikov M. Ukrainian Student Subculture as Mirrored in Epigraphy. Етнічна історія народів Європи: 

зб. наук. пр. Київ, 2005. Вип. 18. С. 73–79. 
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Пермского университета. Секс и эротика в русской традиционной культуре. Москва: Ладомир, 

1996. 
94 Мясина Е. П. Студенческое граффити и особенности ценностно-нормативного мира 

современной молодежи. Образование и общество. 2006.  № 3. URL: http://www.education. 

rekom.ru/4_2006/52.html. Дата звернення 27.03.2018. 
95 Грицюк О. В. Історія виникнення вуличного малярства та його поширення в Україні. Матеріали 

міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська 

весна». Київ, 2014. С. 433-436. 
96 Грицюк О. В. Вуличне малярство Києва. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Києвознавчі читання». Київ, 2014. С. 448-453 
97 Грицюк О. В. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва). Етнічна 

історія народів Європи: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип.45. С. 130-137. 
98 Грицюк О. В. Графіті Києва як складова вуличної культури. Збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах глобалізації». Київ, 2017 р. Вип. 28. С. 61-64  
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цінностей, ідей, естетичних поглядів та осмислення людиною свого місця у світі»99, 

«Вулична культура сучасного міста»100, «Етика етнолога у дослідженні тем 

сучасності»101, «Johannes Stahl «Street Art» Book Review»102, «Вуличне настінне 

малярство як об’єкт дослідження: історіографія та стан вивчення»103, «Графіті як 

частина міського ландшафту: втручання у публічний простір та реалізація права на 

місто»104. Публікації об’єднує ідея висвітлення графіті як самобутнього явища 

культури сучасного міста, спроба зруйнувати існуючий стереотип щодо графіті як 

лише прояву вандалізму та девіантної поведінки. Окремим розділом є визначення 

поняття  вуличного мистецтва (стріт-арту) та графіті. Хоч ці поняття часто 

сприймаються як синоніми, вони не є тотожними.  

       Зародження, становлення та розвиток графіті як культурного явища – тема, що 

набирає популярності й у періодичних молодіжних виданнях вітчизняного 

походження. Енциклопедією графіті, починаючи з кінця 90-х років ХХ століття, став 

журнал «Х3М» («Екстрим»), у якому вуличному настінному малярству була 

присвячена окрема рубрика, поряд із розділами «Life», «X-Sport», «Breakdance», 

«Music» («Життя», «Екстримальні види спорту», «Брейкданс», «Музика»). За 

словами багатьох респондентів105, що мають або мали безпосереднє відношення до 

графіті-практик, саме знайомство із видання X3M спровокувало інтерес та 
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захоплення вуличним мистецтвом. Інтерес до історії графіті простежується й у 

сучасних молодіжних виданнях, присвячених міській культурі, серед останніх 

назвемо журнал Don’t Take Fake106. 

       Яскравою ілюстрацією різноманіття підходів до вивчення графіті та поглядів на 

них як на об’єкт наукового зацікавлення є наявність великої кількості підходів до 

класифікації вуличних настінних зображень.      

       Дослідники графіті різних галузей неодноразово здійснювали спробу 

класифікувати графіті з метою охоплення усього різноманіття та синкретики об’єкта 

наукового зацікавлення. Серед них Дж. Ґетсбі, яка за подібністю виділила наступні 

групи графіті: графіті громадських вбиралень або латріналії; графіті-підписи та 

гумористичні графіті; публічні графіті; історичні написи та народну епітафіку, які 

протиставляються написам епохи маркерів та спреїв107. На нашу думку, 

запропонована класифікація є однією із найбільш універсальних та доречних. Вона 

дає змогу охопити широке предметне коло, не залишаючи поза увагою давні графіті. 

        Інший підхід до поділу графіті був запропонований дослідниками 

«університетських» графіті Ф. Боасом та Р. Помаром. Ними запропоновано поділ 

графіті відповідно до тематики на два типи: політичні та неполітичні108. 

       Популярною є типологізація вуличного малярства, запропонована дослідником 

В. Кохом109. Науковець виділяє слогани та загадки, афоризми й діалоги (серед яких 

приписи на рекламних плакатах, елементах інтер’єру та попередніх графіті), 

відповідно до їхньої жанрової специфіки. 

       До питання класифікації графіті звертається дослідниця польських графіті      Д. 

Козловська, виділяючи наступні тематичні групи та підгрупи: екологічні та 
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пацифістські; політичні та соціальні (серед них портрети політиків, «вождів», 

коментарі на теми церкви та релігії, актуальних політичних питань); метатекстуальні 

(про графіті, їхніх творців та місце написів); молодіжні (субкультурні, про школу, 

наркотики); екзистенційні; еротичні; гумористичні; художні; про поп-культуру; 

графіті-діалоги; символічні110. Про це дізнаємось із праці З. Кайс «Поэтический знак 

в структуре смысла городского графити-символа»111.  

       До класифікацій графіті, роблячи акцент на політичних настінних написах, 

звертаються російські дослідники А. А. Дьомін та В. Б. Кашкін112. Типологізація 

передбачає поділ на графіті за типом комунікативної системи: графіті текстові (у 

прозаїчній та поетичні формі), художні та гібридні (малюнки поєднані із текстом або 

у тексті передбачаються значні графічні елементи); за типом комунікативної сфери 

та змістом: політичні, кланові та побутові; за наявністю цільової установки та 

відправника: спонтанні, інформативні, спрямовані (сконструйовані спеціально для 

сугестивних змін у поведінці адресата)113. 

       Отже, з одного боку, типологізація графіті є необхідною для звуження 

предметного поля вивчення та виділення подібного серед широкого спектру 

емпіричного матеріалу. З іншого, дозволяє окреслити різноманіття та синкретизм 

досліджуваного об’єкту. Окрім наведених вище, питання визначення поняття графіті 

та їхніх типів у наукових доробках естонської дослідниці П. Вулайд114 та її колег Т. 

                                                           
110 Kozlowska D. Postmodernizm kulturowy w Polsce na przykladzie Pomaranczowej Altenatywy i 

graffiti: Polska specyfika zjawisk i ich konteksty swiatowe (MA thesis).Warszawa, 1992. 199 p. 
111 Кайс З. В. Поэтический знак в структуре смысла городского граффити-символа. Альманах 

современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2015. № 5. С. 82 - 86.  
112 Демин А. А., Кашкин В. Б. Взаимодействие языка и среды в текстах граффити. Язык, 

коммуникация, социальная среда. Воронеж: ВГТУ, 2001. №1. С.125-135 
113 Там само, С.127. 
114 Voolaid P. In graffiti veritas: A paremic glance at graffiti in Tartu. Tartu, 2013. URL: 
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Палкова, У. Сепсіварта та А. Сіплейно115, Б. Баклі та І. Ейбла116, Андерсона С. та 

Верпланка В.117 

       Отже протягом останніх десятиліть явищу графіті, яке згідно із традиційними 

стереотипами, сприймається як щось маргінальне та суперечливе, було присвячено 

низку праць. Це роботи, як правило, іноземних дослідників. І лише невелика 

кількість комплексних робіт, присвячених семантиці вуличного настінного 

малярства, вийшла у авторстві вітчизняних дослідників. Серед останніх праці        І. 

Головахи, М. Красікова, З. Кайс, К. Станіславської. 

       Існування чималої кількості праць у різних галузях знань, платформ, 

присвячених цьому феномену, є свідченням того, що погляд на графіті як на прояв 

лише «низької культури», акт вандалізму, відходить на задній план.  

       Нерідко графіті розглядаються у нерозривному зв’язку із суміжними науковими 

дослідженнями, як от вивченням субкультури «хіп-хопу», а поняття про графіті 

розширює свої межі. Свідченням є сміливі та незвичні підходи до поняття у працях 

сучасних дослідників. Серед них – фінських етнолог Тімо Віртанен, який 

досліджуючи татуювання на тілі людини, називає їх «натільними графіті». 

      Сьогодні на пострадянському просторі створюються потужні центри із вивчення 

вуличного мистецтва й графіті, для прикладу, при Естонському музеї літератури в 

Тарту118. У межах установи діють великі бази даних із естонськими графіті, 

ініціюється дослідження та популяризація сучасної вуличної культури, зібрано 

багатий візуальний матеріал. Завдяки цьому, складаються вигідні умови та потужна 

база польових матеріалів для ґрунтовних наукових узагальнень, про що свідчать 

результати роботи сучасних естонських дослідників, як от Пірет Вулайд119. 

                                                           
115 Palkov T., Sepisvart U., Siplane A   Haiguste ravi. Kontrollitud. Raamattänavakunstist.[Cure of 

diseases. Tested. A book on street art.] Tallinn: EestiPakendiringlus, 2009. 216 p. 
116 Abel E. L., Buckley B. E. The Handwriting on the Wall: Toward a Sociology and Psychology of 

Graffiti.Westport.1978.Vol 12.2. 
117 Anderson, S. J., Verplanck, W. S. When walls speak, what do they say?  The Psychological Record, 33. 

1983. № 33(3). С. 341-359. 
118 Estonian Literary Museum. URL: сайт  http://www.kirmus.ee/est/info/in-english/. Дата звернення 

20.04.2018 
119 Voolaid P. In graffiti veritas: A paremic glance at graffiti in Tartu. Tarytu, 2013. URL: 
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Науковиця подала варіативну картину класифікаційних підходів до феномену у своїх 

тематичних працях. 

       Протягом останніх десяти років тема графіті збирає широку аудиторію на 

форумах, інтернет-сайтах. Їй присвячують десятки англомовних та вітчизняних 

статей інформативно-розважального характеру. Однією із найбільш комплексних 

праць сучасності, присвячених стріт арту, є дисертаційна робота Пітера Бенгстена 

«The Street Art World» («Світ вуличного мистецтва»), де автор досліджує, як вуличне 

мистецтво може змінювати сприйняття глядачем публічного простору120.  

       За останні роки наукові платформи, серед яких Academia121, збагатились 

чималою кількістю праць, присвячених графіті та вуличному мистецтву, методиці їх 

дослідження, серед них: S. DeTurk «The Banksy Effect: The Ride of Street Art in 

Contemporary Visual Culture (2014)»122; E. Hannerz and J. Kimvall «Keep Fighting 

Malmo» Graffiti and the nerotiations of interests and control at Open Walls (2019)»123; P. 

Bengsten «Exploring tags through videography (2019)»124; M. Valesi «Clean Wall, 

Voiceless People: Exploring Socio-Identitarian Processes through Street-Urban Art as 

Literature (2014)»125 та багато інших. 

       Аналізуючи історіографію, присвячену темі графіті, ми зіткнулись із суттєвою 

проблемою. По-перше, це різноманіття способів дослідження та опису явища 

графіті. Для багатьох графіті не є серйозним об’єктом дослідження. Тому з одного 

боку, з’являються напрацювання розважального характеру, у яких вуличне настінне 

малярство висвітлене як частина масової культури, розваг; з іншого, наукові праці, 

                                                           
120 Bengsten P. The Street Art World. Lund: Almendros de Granda Press, 2014. 229 p. 
121 Academia. URL: сайт https://www.academia.edu/. Дата звернення 12.10.2019 
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у яких графіті – складний об’єкт дослідження, комунікативна модель. На це звертає 

увагу і сучасна дослідниця графіті Дж. Ґетсбі126. 

       Якщо графіті у інформативно-розважальному контексті з’являються у періодиці 

та на екранах у 90-х роках ХХ століття, то в коло наукового зацікавлення українських 

дослідників вони увійшли лише протягом останнього десятиліття.  

       Як бачимо, думки сучасних дослідників сходяться у погляді на графіті як на 

нетривіальний вияв людської діяльності у повсякденному світі. Однак нерідко 

погляди розходяться, якщо говоримо про зміст графіті та його місце у сучасній 

міській культурі. Одні вважають їх створення лише актом порушення громадського 

порядку та дегармонізацією міського простору, інші – важливим кроком у розвитку 

сучасної лінгвістики. У спробах заглибитись у пізнання об’єкта, дослідники 

розставляють різні акценти. Для прикладу, А. Варнедо та К. Гопнік порівнюють у 

своїй праці мистецтво та графіті, де останнє описують як складне явище: частково 

дитячі пустощі та, частково, наруга дорослих»127. У той же час Б. Баклі та Е. Ейбл 

розглядають графіті із зовсім іншого ракурсу, вважаючи, що це передусім 

психологічний феномен та форма комунікації, яка є індивідуальною та вільною від 

щоденних соціальних обмежень, що стоять на заваді безперешкодного та вільного 

керування своїми думками128. Погодимось із представниками цієї точки зору. Адже 

графіті є феноменом особистісним, вільним від насаджених соціальним ладом кліше, 

таким, що не підлягає цензурі та нерідко переступає загальноприйняті норми та 

рамки. 

       Безперечно, графіті – є джерелом інформації про історію, традицію, культуру 

того чи іншого соціуму та окремих його груп. Вивчення знакової системи та символу 

є непростим завданням, адже як зазначав К. Юнг129, ми робимо деякі речі абсолютно 

не розуміючи для чого. Алгоритми цих дій було закладено в людині ще задовго до 

                                                           
126 Gadsby M. J. Looking at the Writing on the Wall: A Critical Review and Taxonomy of Graffiti Texts. 
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129 Юнг К. Архетип и символ. Москва: Ренессанс, 1991. С. 71. 

http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html


51 
 

набуття нею рефлекторного мислення. Оскільки кожному індивіду притаманний 

певний світогляд та культурний фон, своєрідне відтворення та сприйняття символів 

– це значно ускладнює аналіз символічного та знакового значення графіті. Однак, це 

не стоїть на заваді вивченню графіті як важливого елемента сучасної міської 

культури.  

       Таким чином, зробивши стислий історіографічний огляд праць, що стосуються 

сучасних графіті, можемо зробити висновок про недостатню розробленість теми на 

вітчизняних теренах та бідний джерельний матеріал. Цей факт засвідчує 

актуальність обраної нами теми дослідження та новаторський підхід. Аналіз 

історіографії свідчить про те, що проблема визначення значення та місця графіті у 

сучасному українському місті досі не була об’єктом наукового зацікавлення в 

етнологічній українській науці, а отже заслуговує на комплексне та всебічне 

вивчення. Разом із тим, існуючі зарубіжні доробки, присвячені вуличному 

настінному малярству, а також зростання популярності явища, дає нам необхідну 

базу та мотивацію до подібного дослідження. 

 

1.2. Джерельна база та методологія дослідження вуличного настінного 

малярства 

 

       Одним із найбільш відповідальних та важливих завдань, з яким стикається 

дослідник при вивченні теми, є вибір джерел, завдяки яким стає реальним 

якнайкраще висвітлити обрану тему.  Адже у потрібному джерелі лежить шлях до 

розуміння предмета, до найбільш точного вирішення поставлених питань. Для того, 

аби отримати максимум інформації, необхідно правильно використовувати джерела, 

вміло вилучати необхідні дані, зважати на контекст.  

       Джерельна база розглядуваної тематики є досить своєрідною. По-перше, не слід 

забувати, що графіті у класичному розумінні починають з’являтись на теренах 

України у значній кількості лише після 70-х років ХХ століття. Таким чином, тема є 

молодою і досліджена мало. По-друге, тема є специфічною і змушує дослідника 

звертатись до сучасних джерел, як от ресурсів мережі Інтернет, які можуть 
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викликати критичне та неоднозначне ставлення. У той час як подібні теми давно 

увійшли в коло вивчення зарубіжних етнологів, у вітчизняній етнології їм можуть 

закидати «ненауковість». Однак прогресивні дослідники, серед них Марина Гримич, 

є прихильниками звернення до некласичних джерел як от «…джерелами є вербальні 

та невербальні продукти, зібрані різними способами. Наративи найрізноманітнішого 

походження: професійна література, аматорська літературна творчість, фольклор, 

аматорська історія, блогосфера, пости на фейсбуці тощо…Щодо аудіовізуальних 

матеріалів, окрім класичних (фото, відео, аудіозаписи), ми звертаємо увагу на стріт-

арт, графіті, «поезію на асфальті» та інші альтернативні види діяльності міських 

мешканців, спільнот, співтовариств, субкультур»130. Дослідниця влучно підкреслює, 

що наративи, зібрані від різних респондентів або різними способами із одного місця 

можуть значно різнитись. Це озн’ачає, що одне місце здатне породжувати множинну 

пам’ять про нього та різні відчуття місця.  

       Ми зазначали, що знайти загальний підхід для опису та глибокого аналізу 

сучасних міських графіті виявилось досить непросто. Поняття є синкретичним та 

об’єднує велику кількість форм, що є предметом вивчення різних наукових 

дисциплін. Однак, з іншого боку, для комплексного етнологічного дослідження 

явища автор звернувся до джерельної бази та методології суміжних дисциплін, 

шляхом порівняння, проведення аналогії зміг висунути низку гіпотез. 

       Для найбільш повного вивчення тематики авторка застосувла наступну групу 

джерел: вітчизняні та зарубіжні законодавчі джерела (як от Кодекс про 

адміністративні правопорушення131), специфічні документи (Кодекс честі райтера132, 

Кодекс етики етнолога133, Декрет футуристів №1134), словники, матеріали власних 
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польових досліджень (фотоматеріали, результати анкетувань та опитувань, 

інтерв’ю), періодичні видання, телевізійні сюжети, фільми та інші відео матеріали, 

інтернет-сайти та форуми графіті-спільнот, пости у соціальних мережах, книги та 

наукові статті дослідників, присвячені темі. 

       Археологічні джерела як і записи попередників не мають в даному досліджені 

першочергово значення, зважаючи на «сучасність» теми дисертації. Однак завдяки 

результатам розкопок дізнаємось про найбільш давні графіті, можемо датувати 

перші зразки наскельного живопису, дізнаємось про культурно-історичну, соціальну 

картину життя античних та середньовічних міст. У ході досліджень було доведено, 

що стіни будівель, особливо храмових, та предмети побуту таких міст як Помпеї, 

Рим, давні Київ та Новгород рясніли вишкрябаними та виведеними посланнями, 

молитвами, зверненнями та ініціалами. Наскельні написи в печерах палеоліту та 

неоліту, прототипи перших графіті, віднайдені та оприлюднені археологами, 

детально описані в працях Дж. Фрезера135 та К. Леві-Строса136. Дослідники вбачають 

у наскельному живописі особливу символіку та магічний зміст. Про графіті 

античних міст, Риму та Помпеї, дізнаємось із праць Дж. Ліндсі137, Р. Бенефіл138. 

Багатий джерельний матеріал по давніх графіті Київської Русі зібрали та 

систематизували дослідники С. Висоцький, Б. Рибаков, Б. Щепкіна, О. Мединцева. 

Завдяки фіксації джерел та подальшого їх аналізу робимо висновки про стан 

духовної та матеріальної культури того часу, про що детально говорилось у 

попередньому розділі. 

       Як зазначає у своїй дисертаційній роботі  дослідник середньовічних графіті на 

вітчизняних теренах В. Корнієнко139, сучасні дослідники життя та культури епохи 

                                                           
135Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Дополнительный том. Пер. с англ. А. П. Хомик. Киев: «Ваклер», 

1998. 464 с. 
136 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. Москва: Республика, 1999. 392 с. 
137 Lindsay J. The Writing on the Wall: An Account of Pompeii in its Last Days. London: Frederick 

Muller Limited , 1960. 412 р. (276 p ?) 
138 Benefiel Rebecca R. Dialogues of Ancient Graffiti in the House of Maius Castricius at Pompeii. 

American Journal of Archaeology, 2010. № 114.1. Р.59-101 
139 Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської ХІ – початку ХVII ст.: інформаційний потенціал 

джерела. Дисертація д-ра іст.наук: 07.00.06, НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ, 2015. 400 с. 
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середньовіччя України стикаються із проблемою поганого збереження писемних 

джерел цього часу. Більшість дослідників користується здобутками науковців ще 

радянських часів, описуючи вже готовий матеріал та дещо модернізуючи його. 

Оскільки археологічні відкриття у наш час явище досить рідкісне, то залучення 

нових видів джерел відбувається завдяки розвитку спеціальних історичних 

дисциплін, серед яких особливе місце належить епіграфіці. Саме ця галузь дає 

можливість звернутись до написів та зображень, виконаних на стінах споруд та 

камінні, речах побуту – виробах із дерева, глини, кістки. 

       У ході дослідження теми перед автором постало питання «законності» 

вуличного настінного малярства. Адже відомо, що графіті є несанкціонованим, 

разом із тим, публічним проявом творчості громадян. У свідомості багатьох людей 

вуличний настінний живопис є проявом девіантної поведінки, актом вандалізму, а 

автори графіті є хуліганами, отже повинні нести правову відповідальність. 

Законодавчі джерела України, зокрема статті Кодексу про адміністративні 

правопорушення140, Кримінального кодексу України141 підтверджують той факт, що 

сьогодні за створення графіті у не відведених для цього місцях автора чекають 

відповідні санкції. 

       Інша підгрупа джерел – законодавчі джерела зарубіжних держав. Завдяки 

аналізу таких документів як Кримінальний кодекс Нідерландів142, Кримінальний 

кодекс Республіки Казахстан143, Кримінальний кодекс Російської Федерації144,  

California Penal Code145 та інших знайомимось зі світовою практикою у вирішенні 
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даного питання, адже для того, аби щось доказати, найкраще використати метод 

порівняння. Звертаючись до світового досвіду у вирішенні подібних питань, 

знаходимо приклади того, як можна знайти компроміси між сторонами та 

цивілізовано вирішувати наболілі питання сьогодення.  

       Ще однією групою джерел, використаних у ході дослідження автором є 

неофіційні кодекси або неформальні документи, а саме Кодекс честі райтера146, 

Кодекс етики етнолога147, Декрет футуристів №1148. Названі джерела знаходяться у 

відкритому доступі в мережі Інтернет.  

       Кодекс честі райтера складається із тринадцяти пунктів (зустрічаються інші 

варіанти) та є свого роду збіркою морально-етичних приписів, правил або настанов, 

якими керується вуличний художник у своїй творчості. Далеко не кожен райтер 

слідує цим правилам, однак у дотриманні приписів Кодексу – компроміс, баланс між 

прагненням вуличних художників залишити по собі творчий слід та, разом із тим, 

повагою до міських ландшафтів та культурних пам’яток. Кодекс честі райтера 

проливає світло на закони в середині субкультури графітистів, висвітлює такі 

сторони як конкуренція («не можна псувати чужі роботи»; «не можна писати на 

чужих роботах та іменах інших райтерів»), етика («райтер – передусім людина, а 

потім вже райтер»; «потрібно увесь час розвиватись, підвищуючи рівень своєї 

культури»), відношення до міста та власності (« не можна…писати на стінах 

житлових будинків та машинах»), усередині субкультури. У дотриманні негласних 

правил лежить набуття вуличними художниками іншого статусу, аніж хуліганів та 

вандалів. Вони засвідчують те, що вільне мистецтво на вулицях може існувати, не 

заперечуючи поваги до міста та його архітектури. Звідси й формування іншого 

ставлення у містян до феномену, адже відповідно до Кодексу149 «Необхідно завжди 

дотримуватись норм, прийнятих в суспільстві. Не можна нав’язувати людям власні 

                                                           
146 Кодекс честі райтера. CSA Crew. URL: https://csa.ucoz.ua/forum/48-564-1 
147 Пономарьов А. Кодекс етики етнолога. Українська етнографія: курс лекцій: навч. посіб. для 
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художні пристрасті, зокрема, писати на стінах житлових будинків та машинах. Після 

закінчення роботи потрібно прибрати за собою». 

       Декрет футуристів №1150 джерело, яке є яскравим прикладом того, як сто років 

тому на теренах колишньої Російської імперії, куди входили й українські землі із 

Києвом, знаходять втілення бажання демократизації, присвоєння публічного 

простору та прагнення вільного висловлення думок містянами. Як бачимо, 

переломні періоди на кшталт повалення царського режиму, завжди породжували 

сплеск волевиявлення та вимог до демократизації життя та перетворення міських 

ландшафтів на приємне людині середовище: «…Вільне Слово творчої особистості 

нехай буде написане на перехрестях стін будинків, заборів, дахів, вулиць наших міст, 

поселень і на спинах автомобілів, екіпажів, трамваїв і на сукхнях усіх громадян» (2), 

«Нехай веселками самоцвітів перекинуться картини (фарби) на вулицях та площах 

від будинку до будинку, радуючи, облагороджуючи око (смак) прохожого» (3), 

«Художники та письменники зобов’язані не зволікаючи взяти горшки з фарбами та 

пензлями…розмальовувати усі боки, чола і груди міст, вокзалів і постійно біжучих 

стад залізничних вагонів» (4). Ніби забігаючи на сто років уперед, автори Декрету В. 

Маяковський, Д. Бурлюк, А. Каменський у своїх прагненнях описали всі ті місця, які 

сьогодні є найбільш облюбованими полотнами київських райтерів. 

       Якщо Кодекс райтера є джерелом, яке допомагає зрозуміти об’єкт дослідження, 

то Кодекс професійної етики етнографа151 є дороговказом, як правильно та етично 

дослідити цей об’єкт, є інструментом його розуміння. Кодекс професійної етики 

етнографа розглядається нами в контексті методології дослідження і є негласним 

зводом етичних принципів, правил, які допомагають досліднику розкрити проблему, 

не порушуючи інтересів респондентів (та захищаючи їх права), колег-науковців, 

зберігаючи позитивний імідж науки.  
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       Пункти Кодексу були прийняті та затверджені у 1992 році Міжнародним 

науковим братством українських етнографів, антропологів, демографів і звучать 

наступним чином: 

1. Виявляючи відданість етнографічній науці, етнограф має пройнятися 

глибокою повагою та занепокоєнням долею народу, що ним вивчається, 

чутливістю до його цінностей та інтересів, вірою у нього. 

2. Етнографу слід усвідомити ключовий постулат: щоб будувати новий світ, 

потрібно знати минуле, котре підтверджує ідею про єдність людства за всього 

його етнічного розмаїття; отже, він має пройнятися почуттям відповідальності 

за долю всієї людської цивілізації перед загрозою глобальних соціально-

культурних катастроф та міжнаціональних конфліктів. 

3. Повертаючи народові отримані від нього ж інформацію та знання: 

     не нашкодь йому; 

          не формулюй проблему там, де її не бачить сам народ; 

          не бери на себе функції самого народу. 

4. Не роби собі кумира зі свого народу, своєї релігії, своєї культури. Знай, що всі 

люди потенційно рівні. Хто знає один народ – не знає жодного народу, хто знає 

одну релігію, одну культуру – не знає жодної. 

5. В силу того, що етнографія логічно підводить до висновку про мінливість і 

водночас про спадковість будь-якого погляду, усякого явища суспільного 

життя, етнограф повинен бути ворогом будь-якого консерватизму, як і усякого 

нігілізму. 

6. Не профануй науки, не паплюж етнографії кар’єризмом: справжнім 

етнографом може бути лише той, кого живить ентузіазм у науці, любов до 

людства і людини. 

7. Не промовляй неправдивого свідчення на ближнього свого, на інші народи, на 

їхній характер, обряди, звичаї. Люби ближнього більше, ніж самого себе. 

8. Не вбивай науки фальсифікацією фактів, поверховими, неточними 

спостереженнями, скороспілими висновками. 
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9. Шануй великих попередників, учителів у науковому та громадському житті, 

аби й тебе шанували по заслугах твоїх. 

10.  Етнографія – вінець усіх гуманітарних наук, оскільки вона всебічно вивчає всі 

народи і все людство у його минулому та сьогоденні з гуманістичних, людяних 

позицій. 

       Як бачимо, Кодекс, прийнятий більше двох десятиліть тому, не втратив своєї 

актуальності сьогодні. Його приписи стосуються не лише так званих класичних 

етнологічних тем, а й досліджень сучасних, пов’язяних із урбанізмом, глобалізацією, 

прогресивними тенденціями сучасного світу та його суб’єкту – народу, що має 

прямий стосунок до нашого дослідження.    

       Звернення до Кодексу авторкою було покликане, по-перше, прагненням 

переконатись у правильності вибору теми дослідження та її актуальності, 

прогресивності в сучасному етнологічному світі. По-друге, у вірності світогляду та 

алгоритму дій автора як дослідника, дотриманні етичних приписів у ході польових 

досліджень (анкетування, інтерв’ю) та спілкуванні, встановленні контакту із 

респондентами, народом як носієм інформації. Адже при зборі даних важливо було 

зберегти об’єктивність, не зачепити почуття, не образити та не нашкодити 

відповідачеві, натомість дати зрозуміти, що надана ним інформація є надзвичайно 

важливою для формулювання наукових висновків.  

      Про «захист свого інформатора» при проведенні польових досліджень згадує, 

зокрема, науковиця О. Боряк у праці «Емпіричні дослідження як «ризик шкоди»: 

теорія і практика впровадження принципів етики польової роботи»152. Науковиця 

акцентує на усвідомленні відповідальності за тих людей, які віддаючи свій час та 

сили, щоб допомогти провести дослідження, пропонують нові знання. 

       Серед іншого авторка розуміла підкреслену важливість пункту Кодексу, який 

стосується уникнення фальсифікації фактів, поверхневих і неточних спостережень, 

виважених, а не скоропоспілих висновків. Це означає неможливість підробки даних, 
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підміни результатів опитування та інших дій, які б могли змінити дійсну картину 

дослідження.    

       Погодимось із ідеєю, викладеною в Кодексі, щодо відсутності наукової ваги у 

суцільній теорії та переписуваннях, які не вносять нових пояснень, не мають 

практичного значення та наукової новизни. Не слід боятись розширювати тематичні 

рамки, залучати нові джерела, звертаючись до нових та сучасних тем. Проблема 

місця настінного вуличного малярства у культурі сучасного міста є гострою. Графіті 

сприймаються жителями міста неоднозначно, викликаючи як осуд так і схвальні 

відгуки. Те, що таке явище має місце та історично трансформується, свідчить про 

нові процеси та зміни у суспільстві. Настінні написи акумулюють головні події із 

культурного, політичного життя міста й соціуму та є актуальною й пізнавальною 

темою, що вимагає повнішого розкриття. Іноді їх зміст доступний кожному 

перехожому, а іноді прочитання утруднене стилістикою, специфічними шифрами 

тощо, проте у всіх випадках графіті постають як інформаційний код. 

       Як зазначає у своїй праці «Польові дослідження: проблема достовірності і 

порозуміння»153 дослідниця М. Маєрчик: вся історія теорії етнології і польових 

досліджень є безперервним пошуком способів більш точного записування, 

адекватного розуміння повідомлень респондентів. Цей довгий пошук найповнішого 

зібрання матеріалу триває до сих пір. У ході даного дослідження було створено 

запитальники та розіслано респондентам різного віку та соціального статусу.  

       Отже, наступним важливим видом джерел, за допомогою яких стало можливим 

розкриття обраної автором теми дослідження, використовуючи практичні навики 

етнологічного збору інформації, стали анкети. Відповідно, опитування стало однією 

із головних методик збору інформації, застосованою автором у висвітлені 

особливостей настінного вуличного малярства. Воно є одним із найскладніших та 

водночас найпоширеніших способів збору етнографічної інформації і активно 

використовується як в соціології так і в етнології.  
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       Найбільш оптимальним способом отримання даних виявилось застосування 

методу письмового опитування (анкетування) або інтерв’ю. Протягом 2013, 2015 та 

2018 року респондентами дослідження виступили автори графіті, райтери, ті, хто 

мали безпосередню причетність до створення вуличних настінних зображень та 

написів. Перший питальник154 складався з шістнадцяти запитань серед яких: «З чого 

почалось ваше захоплення?», «Звідки берете ідеї?», «Яким стилям надаєте 

перевагу?», «Чи завжди малюнки щось означають?», «Як обрати місце для 

майбутнього малюнку?», «Чи необхідні для цього художні навички і спеціальна 

техніка?», «Яке ставлення оточуючих до того, що ви створюєте?», «Чи зображуєте у 

своїх роботах політичні, ідеологічні мотиви?», «Якщо так, кому вони адресовані і що 

означають?», «Як впливає графіті на стиль вашого життя (музика, стиль одягу, коло 

спілкування тощо)?», «Головне у створенні графіті естетика чи ідея?», «Чи були у 

вас сутички із законом?» та інші. Отримана в ході опитування інформація дозволила 

пролити світло на низку важливих питань, серед яких – хто є автором вуличних 

неофіційних малюнків та написів, проаналізувати особливості техніки й видової 

специфіки київських графіті, семантику, зміст та приховані посили настінних 

малюнків та написів, їхнє спрямування та ідеологічну складову, ставлення 

оточуючих до цього феномену, розкрити особливості правової відповідальності при 

створенні настінних малюнків, простежити вплив захоплення настінним малярством 

на стиль життя та інтереси його творців та інше. Для того, щоб ставити запитання 

респондентам, які б якнайкраще дозволили висвітлити тему, авторці знадобилась 

відповідна підготовка: глибоке вивчення теми та спеціальної термінології, 

особливостей явища та представників даної субкультури. 

       Отже отримана в ході опитування інформація після подальшого аналізу та 

опрацювання стала теоретичною базою дослідження. 

       У ході наступного етапу дослідження ми розширили межі у застосуванні методу 

онлайн-опитування через залучення нового питальника та збільшення кількості 

запитань, присвячених предмету дослідження. Метою цього кроку стало прагнення 
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висвітлити ставлення містян до явища графіті як культурної складової сучасного 

міста. Задля цього було залучено респондентів різного віку (23-53 роки), які 

проживають, навчаються та працюють у місті Києві або неодноразово приїздили до 

столиці. Їм було запропоновано дати відповідь на двадцять та двадцять п’ять 

запитань155, серед яких: «Що Ви знаєте про графіті?», «Які назви цього явища Ви 

зустрічали?», «Чи звертаєте увагу на них, йдучи вулицями міста?», «Чи завжди 

задумуєтесь про зміст, що означають графіті?», «Яке Ваше ставлення до графіті?», 

«Які графіті Вам подобаються/ не подобаються?», «На Вашу думку, графіті повинно 

бути явищем легальним/забороненим законом?», «Чи можна розглядати графіті як 

мистецький твір?», «Як впливають настінні малюнки на візуальний облік вулиць та 

міста?», «Чи вносять графіті гармонію/дисгармонію в міський ландшафт?», «Чи є 

графіті хорошим засобом для вираження ідеї, суспільної думки, засобом протесту?», 

«Чи вважаєте Ви графіті засобом комунікації?», «Хто, на Вашу думку, має право на 

місто та його стіни?» та інші. 

       При складанні питань запитальника та проведенні опитувань протягом 2017-

2019 років автор переслідував наступну мету: визначити, як ставляться до явища 

респонденти, серед яких, більшою мірою, представники культури великого міста, ті, 

кому належить право на місто. Як бачимо, питання було змінено у відповідності до 

розширення теми та висвітлення явища з іншого ракурсу, а респондентами стали не 

вуличні художники та представники субкультури як у першому опитуванні, а 

пересічні містяни, ті, що споглядають зразки вуличної культури та не причетні до 

зміни візуального обліку міста. Крім того, акцент робився на питанні створення 

графіті як реалізації права на місто та визначення місця графіті серед культурних 

проявів урбаністичного простору. 

       Отримана інформація стала важливою базою для визначення місця графіті у 

сучасному міському просторі в очах пересічних жителів. Вона стала основою при 

написанні авторкою другого та третього розділу дисертації. 
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       При укладанні питальників важливо було дотримуватись певних правил: 

складати запитання таким чином, аби вони не містили у собі відповідей, разом із тим 

найбільш повно розкривали суть питання; не нав’язувати свою точку зору, 

зберігаючи об’єтивність; вживати доступну респондентам лексику, уникати 

спеціальних вузькопрофільних термінів; у випадку, якщо питання передбачають 

коротку відповідь «так» або «ні», ставити уточнюючі запитання, як от у другому 

питальнику156: «До якого виду культури Ви можете віднести графіті (масова 

культура, висока культура..). Поясніть свій вибір»; «Хто, на Вашу думку, має право 

на місто та його стіни? Чому саме він/вона/вони»; «На Вашу думку, графіті є 

відображенням розвитку чи занепаду культури? Поясніть свій вибір» та інші. 

       Як і кожен із методів збору інформації письмове опитування має низку переваг 

та недоліків. Серед переваг слід назвати зручність з огляду на економію часу та 

залучення більшої аудиторії. Авторкою через мережу Інтернет було розіслано 

запитальники респондентам, які погодились надати відповіді у межах заданої теми. 

Перевага такого способу збору інформації полягає у тому, що респондент має змогу 

відповісти на запитання етнолога не «тут і зараз», а у будь-який зручний час, 

відповідно, сконцентруватися на відповідях, найбільш точно викласти свою думку, 

не відчуваючи незручностей у зв’язку із присутністю сторонньої людини. Таким 

чином, відповіді респонденти надсилали у вигляді електронних листів або аудіо 

записів, після чого опрацьовувались або розшифровувались авторкою дисертації. 

       Серед недоліків збору інформації у вигляді письмового опитування слід назвати 

відсутність особистого контакту із респондентом та упущення контексту – емоцій, 

роздумів, живої реакції на запитання – який можна зафіксувати при проведенні 

усного опитування, інтерв’ю. Крім того, етнолог-дослідник під час опитування тет-

а-тет має змогу спрямувати розмову у правильне русло, несподівано отримати 

більше корисної інформації, аніж передбачалось при складанні питальника. З іншого 

боку – наявність запису є вагомим підтвердженням письмової фіксації матеріалу, що 

викликає більшу довіру до якості зібраної дослідником інформації. Такий метод 
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інформації потребує менше зусиль від інформатора, не вимагає наявності особливої 

техніки для викладу інформації. Ще П. Куліш, збираючи польові матеріали, про що 

дізнаємось із праці О. Бріциної «Сучасні аспекти методики збирання народної 

прози»157, акцентував на важливості фіксації контекстної інформації та роздумів 

респондента: «Мені здавалось, що буде зроблено дуже добре, якщо я записуватиму 

його роздуми та розповіді по мірі того, як вони будуть довільно висловлюватись 

переді мною…».158 

       Попри незначні недоліки, письмове опитування як метод збору інформації є 

оптимальним у дослідженні сучасних тем. Воно дає можливість налагодити контакт 

із великою кількістю відповідачів, не вимагаючи їх присутності. До того ж, під час 

опрацювання відповідей анкет автор має змогу остаточно усвідомити нюанси 

обраної теми та зробити необхідні акценти.  

       Отже, за допомогою другого запитальника ми спробували пролити світло на 

ставлення до феномену графіті пересічних містян, підтвердити або заперечити 

існування стереотипного негативного відношення до явища як до «акту вандалізму». 

Цікавим етапом дослідження стало виявлення того, яке місце відводять жителі 

вуличному настінному малярству, як ідентифікують його серед інших об’єктів 

сучасного міського ландшафту. 

       Так як тема дослідження є провокативною та торкається явища, яке офіційно 

визначається як незаконне, авторка мусила з особливою увагою враховувати етичні 

принципи, спілкуючись із респондентами, бути обережним у своїх питаннях, не 

нав’язувати тієї чи іншої думки, не давати оцінок. Укладаючи питальники, ми 

прагнули зробити його максимально простим та зрозумілим, не заплутувати 

відповідача, не тиснути, не вживати незнайомих слів (або пояснювати у разі 

необхідності їхнє значення); виявляли повагу до кожного із респондентів. 

       Одним із видів джерел, оптимальним у розкритті обраної теми, виявились 

інтерв’ю. У дисертації використано два види інтерв’ю: польові матеріали авторки на 
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основі укладених питань та інтерв’ю, розміщені й доступні у мережі Інтернет, 

зокрема на сайтах та у електронних виданнях. Цей вид джерел став принагідним для 

висвітлення поняття, змісту та особливостей явища графіті, його побутування у 

сучасному середовищі через спілкування із активними творцями вуличного 

мистецтва, художниками. Респондентами стали відомі вуличні художники, які 

протягом років вдосконалювати свою майстерність та ремесло. Виявилось, що 

інтерв’ю стали важливим джерелом й для розкриття портрету вуличного художника, 

райтера. Це дало змогу спростувати існуючий стереотип та погляд на граферів як на 

хуліганів та вандалів. 

       Задля повнішого розкриття теми, вуличним художникам було запропоновано 

пройти опитування, а також авторка дисертації виступила інтерв’юером у розмові із 

вуличним малярем Андрієм Датурою, аби висвітлити питання розмежування понять 

«графіті» та «стріт-арт» або вуличне мистецтво, які нерідко ототожнюються. Якщо 

у випадку із питальниками запитання й відповіді були досить вичерпними і рідко 

передбачали уточнюючі запитання, то інтерв’ю мало вигляд живої розмови, де 

попереднє запитання провокувало ідею наступного. Серед запропонованих 

авторкою питань були наступні: «Цікавить твоя думка: чи існує стріт-арт у Києві й 

Україні взагалі? Це ж не лише графіті, а трафарети, використання блоків, металу, 

мозаїк і таке інше», «…стріт арт у нас помер, не розпочавши свого життя?», «…у нас 

існує мистецтво заради мистецтва? У той час, як в Європі все по-трохи 

комерціалізується, чи навпаки?», «…чи відчуваєш все-таки себе кримінальним 

елементом перед…захисниками порядку?», «Коли малюєш, це вияв естетичних 

поглядів разом із ризиком, чи для тебе це вже спосіб приємно заробити на життя?», 

«…основні лейтмотиви твоїх зображень?», «А якщо узагальнити у двох словах, 

cтріт-арт, по-твоєму, це…?», «А чим дизайн відрізняється від стріт-арту?» та інші.159 

Із цими та іншими польовими матеріалами, зібраними авторкою, можна 

ознайомитись у Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. 

                                                           
159 АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-3. Од. зб. 1512. Арк. 2-5.  
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       Мережа Інтернет є свого роду архівом джерел із найрізноманітнішою 

інформацією, відкритим для ознайомлення та користування. Значна кількість 

опублікованих в мережі матеріалів по темі містить інтерв’ю із вуличними 

художниками. У ході дослідження ми звернулись до деяких із них. 

       Матеріали власних польових досліджень виявились найбільш інформативними 

для розкриття особливостей побутування графіті у сучасному місті й дозволили 

вийти за межі описового й теоретичного дослідження. Поряд із онлайн-

анкетуваннями та інтерв’ю особливу цінність становлять фотоматеріали. Авторкою 

було зібрано близько 900 світлин: починаючи із 2012-го року зафіксовано в 

історичному центрі столиці та спальних районах за допомогою фототехніки, та 

відібрано у мережі Інтернет, зокрема на сторінках соціальних мереж, форумах, 

сайтах. 

       Фотоматеріали становлять особливу цінність та інформативність, адже графіті, 

як правило вербальні, швидко зникають, замальовуються представниками 

комунальних служб, на їх місцях створюються нові малюнки. Історичне значення 

має настінний живопис періоду Революції Гідності як зразок соціально-політичних 

графіті, у яких відображена психологія українського народу у переломний 

історичний момент, його цінності та світоглядні ідеї160. За допомогою цифрової 

фототехніки стає можливим збереження зразків настінного вуличного малярства, 

створення цілих фотоархівів з подальшим аналізом джерел. Звернення до подібної 

фіксації матеріалу є прикладом того, як тісно «співпрацює» етнологія та візуальна 

антропологія у своїй методології. Саме візуальна антропологія, вважається161, 

покликана зблизити фото, відео та писемну працю, у нашому випадку наукову 

роботу. Без сумніву, у дослідженні сучасних тем в етнології, особливо тих, що 

стосуються антропології міста, матеріальної та духовної культури, камера як і інші 

технічні засоби, є лабораторією збору інформації, яка в подальшому буде 

                                                           
160 Грицюк О. В. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва). Етнічна 

історія народів Європи: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип.45. С. 130-137. 
161 Dr. Angels Lecture 4 Methods in Visual Anthropology: film, photography and text. Visual 

Anthropology Handout by Dr. Angels Trias i Valls. P 23-23. URL: 

https://csapoer.pbworks.com/f/VisAnth_Lecture4_handout.pdf. Дата звернення 27.03.18 

https://csapoer.pbworks.com/f/VisAnth_Lecture4_handout.pdf
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проаналізована та залучена у науковий обіг. Цікаво, що фотографія та відео 

розглядаються у візуальній антропології не лише як інструмент дослідження, однак 

як самостійний метод. Вважаємо, що справедливо подібний підхід застосовувати і в 

етнології.  

       Фотографія є важливим засобом трансляції культури, способом фіксації та 

передачі інформації. Вона є джерелом, знаком та символом події, визначається як 

ланка при переході від фіксації процесу до реалістичного малюнку, абстрактного 

знаку, ієрогліфу, букви, далі до мови162. Використання фотозйомки автором 

дослідження несе історичну місію фіксації обліку вуличної культури.  

       Використання авторкою методики фотофіксації у ході дослідження полягало у 

виїздах на міські локації, проведеннi так званих експедицій вулиць міста та фіксації 

зразків вуличного малярства за допомогою технічних засобів. Таким чином, 

обстеживши різноманітні поверхні, що стали полотнищем для робіт вуличних 

художників, серед яких: поверхні стін міських будинків, парканів та вагонів потягів, 

парапетів та електро щитків, стіни вбиралень та інші локації, ми змогли зафіксувати 

різні види написів та малюнків, систематизувати, проаналізувати, розділити на види 

за змістом та візуальною складовою, зробити важливі висновки.  

       Місця для проведення спостережень та оглядів було обрано авторкою як 

цілеспрямовано так і випадково. У першому випадку здійснювались виїзди на 

локації, популярні серед вуличних малярів, багаті на зразки графіті. Однією із них є 

набережна Дніпра в районі станції метро «Дніпро». Серед інших місць – Поділ 

(Верхній, Нижній Вал, Андріївський узвіз) та центр міста (Європейська площа, 

околиці парку імені Тараса Шевченка, станції метро Хрешатик та Майдан 

Незалежності, Театральна, Льва Толстого), стіни спальних районів переважно на 

лівому березі Дніпра. 

       Отже, завдяки короткотерміновим виїздам-експедиціям, в ході яких були 

здійснені спостереження та встановлено особистий контакт із предметом наукового 

                                                           
162 Александров Е. В. Визуальная антропология – путешествие на «машине времени» по чужим 

мирам. URL: http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/aleksandrov_visual_antropology.pdf Дата 

звернення: 23.10.2018 

http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/aleksandrov_visual_antropology.pdf
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зацікавлення, нами було виявлено та зафіксовано важливі етнографічні дані. Завдяки 

методиці пошуку й безпосереднього спостереження, використанню методів фіксації 

– у даному дослідженні фотокамери – було зібрано та систематизовано близько 900 

світлин, малюнків та написів. Погодимось із думкою163, що ця методика дозволяє 

зберегти незмінну вартість та інформативну об’єктивність, дає змогу пояснити 

побутово-культурний простір краще, аніж наукова інтерпретація. 

       Погодимось із дослідником Александровим, що саме в культурній антропології, 

як і в етнології (якщо доцільно розмежовувати ці поняття), безпосереднє 

спостереження за конкретними проявами життєдіяльності людини є найбільш 

важливим способом отримання знань. Найбільш повно, точно та об’єктивно 

відобразити події або етнографічні факти можемо завдяки аудіовізуальним засобам, 

які не мають конкурентів. 

       Тож на означення прогресу в сучасній етнологічній науці слід назвати активне 

використання останньою методів візуальнох антропології, що засвідчує той факт, що 

дослідник-етнолог сьогодні використовує не лише увесь арсенал сучасних засобів 

інформації, а й можливості екранного мистецтва та прогресивні технічні прийоми.  

       Візуальну антропологію визначають як комплексну (наукову, творчу, 

організаційну та інформаційно-технологічну) діяльність, спрямовану на отримання 

та впровадження в соціальну практику аудіовізуальної інформації про маловідомі 

сторони культури, з метою здійснення діалогу культур164. До мало відомих сторін 

культури відносимо мало висвітлені прояви європейської культури (вікові, 

регіональні, маргінальні, професійні тощо), серед яких культура графіті, предмет 

дослідження дисертації. 

       Гуманітарні науки, серед них етнологія, розглядають людину як складне духовне 

утворення, як результат історичних, соціальних, природних та інших впливів, які в 

                                                           
163  Тиводар М. Етнологія: Навч.посібн. Львів: Світ, 2004. С. 30  
164 Алесандров Е. В. Система визуальной антропологии в России: ступени «погружения» и 

проблемы. Материальная база культуры. Москва.: Информкультура РГБ., 1997. Вып 1. URL: 

Доступ: 

academia.edu/6465735/Александров_Е_.В_._Опыт_рассмотрения_теоретиеских_и_методологичек

их_проблем_визуальной_антропологии_ Дата звернення 27.10.2018 
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сукупності формують різноманіття світових культур. Для повноти осягнення цих 

особливостей та процесів аудіовізуальні засоби постають безцінним джерелом 

інформації165. До останніх відносимо кіно, телебачення, звукозапис та малюнок, 

фотографію.  

       Окрім фотоматеріалів, зафіксованих авторкою, колекція фотоджерел 

доповнилась матеріалами, отриманими із соціальних мереж (Facebook, Instagram), 

тематичних інтернет-спільнот, сторінок та груп. Серед них – GraffitiForum.ua166, 

Стрит-арт167, Kartongovorit168, Wall_can_talk169, Nameless_xxii170, Mural Social Club171, 

Surfacemag172, Milashkamilk173, Концептуальный вандализм174, Cute Buff 

(Lilbabe_kiev)175 та інших. Ці ресурси містять багатий фотоматеріал із графіті на 

стінах українських міст, підбірки тематичних статей та оглядів, обговорення 

виконавців, коментарі учасників спільноти та звичайних глядачів, що проливає 

світло на ставлення оточуючих до міського феномену. 

       Завдяки світлинам із графіті Києва, України та світу робота стала ілюстрованою, 

а висунуті ідеї та гіпотези отримали наглядне обґрунтування. Джерела стали 

незамінними у ході написання тих сторінок дисертації, де йдеться про ставлення 

киян до феномену графіті у сучасному місті, а також у розвитку ідеї про графіті як 

                                                           
165 Александров Е. В. Визуальная антропология – путешествие на «машине времени» по чужим 

мирам. URL: http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/aleksandrov_visual_antropology.pdf 
166 GraffitiForum.ua. Facebook. URL: https://www.facebook.com/graffitiforumua/ Дата звернення 

01.12.2018 
167 Стрит-арт. Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/Street.art.nsk/ Дата звернення 

01.12.2018 
168 Kartongovorit. Instagram. URL: https://instagram.com/kartongovorit?igshid=nyq6erkje4po Дата 

звернення 01.12.2018 
169 Wall_can_Talk. Instagram. URL: https://instagram.com/wall_can_talk?igshid=1u5bw69a9txgf Дата 

звернення 01.12.18 
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171 Mural Social Club: international street-art festival in Ukraine. Instagram. URL: 
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одного зі способів комунікації у міських реаліях, вираження світоглядних ідей та 

цінностей, як про елемент сміхової культури та прагнення бути дотепним тощо. 

Завдяки світлинам користувачів стає можливим констатувати існування 

графітійного діалогу на вулицях Києва та його продовження у віртуальному 

середовищі.  

       Матеріали, що містять на сторінках соціальних мереж, стали важливими 

джерелами у дослідженні соціально-політичних, революційних графіті, серед них: 

Офіційна сторінка спільноти «Легіон добра/Україна»176, Офіційна сторінка 

спільноти «Революція/Євромайдан/Правий сектор»177, Офіційна сторінка спільноти 

«Українська революція»178, Офіційна сторінка спільноти «Типова Україна»179 та 

інші. Ресурси містять велику кількість візуального матеріалу, що дозволяє 

розширити рамки використаних фотоджерел та не обмежуватись лише авторськими 

світлинами. 

       Вважаємо за доцільне згадати таку групу джерел як тематичні сайти та онлайн-

ресурси. Завдяки останнім стає можливим познайомитись із феноменом «з 

середини».  Наприклад, «Graffitizone»180, що позиціонується як портал про графіті та 

стріт-арт, містить галереї з роботами вуличних малярів, публікації, присвячені темі, 

допоміжні веб-ресурси та обговорення питань учасниками спільноти. Серед інших: 

Ekosystem. Org/ Graffiti, Street-art & Atheism since 1999181, Writers. Org. Ua.182, 

Графіті.орг.юа. Сайт українського графіті183, Молодіжний портал «Субкультури, 

                                                           
176 Офіційна сторінка спільноти «Легіон добра/ Україна»/. Вконтакте. URL: http://vk.com/albums-
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музика, екстрим, культурне життя та інші інтереси молоді»184. Багато ресурсів, як і 

самі графіті, створюються та зникають, поступаючись місцем новим. Ще кілька років 

тому вони слугувати джерелом цінної інформації з обраної теми, сьогодні ж деякі 

сторінки є недоступними, а сайти офіційно забороненими. 

        Документальні фільми, відео сюжети та фотографія – стали наріжним каменем 

у даному дослідженні. Серед джерел візуальної антропології, актуальних і при 

дослідженні культурних проявів сучасного міста, важливе місце посідають 

відеоматеріали. Для висвітлення теми дисертації було залучено вітчизняні та 

зарубіжні фільми, відеосюжети про вуличне мистецтво та його виконавців. Цей вид 

джерел є інформативним, адже дає можливість зрозуміти явище із середини, 

подивитись на нього очами автора. Завдяки інтерв’ю та коментарям авторів графіті 

дізнаємось про мотиви та ідеї створення, техніку та смислове навантаження робіт, 

що дає нам право зробити висновок про хибність погляду на вуличних художників 

як на вандалів та хуліганів. Серед тих, хто називає себе вуличним малярем – велика 

кількість освічених та творчих людей, патріотів свого міста, які прагнуть 

гармонізувати урбаністичний ландшафт та донести до містян ті чи інші істини. Із 

відеоматеріалів дізнаємось про те, що поряд із вдосконаленням ремесла росте і сам 

майстер. Серед граферів, які починали малювати на стінах міста у підлітковому віці, 

відомі сьогодні дизайнери, й навіть священики та малярі храмових споруд. Багато із 

них створюють експозиції та виставки своїх робіт. Серед найвідоміших фільмів, 

присвячених культурі графіті, до яких ми звернулись у ході дослідження, аби 

сформувати уявлення про субкультуру, документальні фільм «Вихід через сувенірну 

крамницю» («Exit Through The Gift Shop»)185, «Бомби» («Bomb It 2»)186 (США, 

                                                           
184 Молодіжний портал «Субкультури, музика, екстрим, культурне життя та інші інтереси молоді». 

URL: сайт https://sv-ride.at.ua/ Дата звернення 23.11.2015 
185 Вихід через сувенірну крамницю (Exit Through the Gift Shop). CША, Великобританія, 2010. URL: 

https://megogo.net/ua/view/1610521-vihid-cherez-suvenirnu-kramnicyu.html Дата звернення 

12.10.2015 
186 Bomb It 2. США, 2010 . URL: http://www.babelgum.com/bombit2/ Дата звернення 12.10.2015 

https://sv-ride.at.ua/
https://megogo.net/ua/view/1610521-vihid-cherez-suvenirnu-kramnicyu.html
http://www.babelgum.com/bombit2/
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2010)  , «Девіантна поведінка»187 (Росія, 2011), «Діти прохідних дворів»188 (Росія, 

2006), «Гоп-стоп» (Росія, 2003)189; художній фільм «Художник графіті» («The Graffiti 

Artist»)190 (США, 2010), «Цілий потяг» («Wholetrain»)191 (Німеччина, Польща, 2006). 

        Українські стрічки про графіті обмежуються низкою документальних фільмів, 

серед яких чи не найбільш популярними є фільми «Стара школа українського 

графіті» («Old School – Ukrainian Graffiti») (2018)192 про українські графіті після 

розпаду Радянського Союзу, на початку 90-х років, та «Вуличне мистецтво в 

Україні» («Street Art in Ukraine») (2012)193, знятий французькими режисерами, які 

побувати в Україні, про особливості сучасного вуличного мистецтва наших теренів. 

Окрему підгрупу становлять відео сюжети, що регулярно з’являються та 

транслюються засобами масової інформації та у соціальних мережах, серед них: «В 

Україні хочуть заборонити графіті»194; «Ультрас «Динамо» розписали 

«Олімпійський» ефектними графіті: долучився й капітан «біло-синіх» Сидорчук»195; 

«Луцький художник малював найбільше в Європі графіті на заправці»196; «Крах 

дитячої віри в хороше: художник Бенксі намалював нове графіті. Міська влада 

зобов’язалась охороняти нову роботу митця»197; «Графіті – мистецтво чи 

                                                           
187  Девиантное поведение. Россия, 2011. URL: http://www.lookatme.ru/flow/posts/street-art/127021-

zachem-deviantnoe-povedenie Дата звернення 22.11.2015 
188 Дети проходных дворов. Россия, 2006. URL: http://www.codered.ru/blog/?p=99578 Дата 

звернення 22.11.2015 
189 Гоп-стоп. Россия, 2003. URL: http://www.youtube.com/watch?v=lhQ2dJxIqhc&feature=related 

Дата звернення 25.11.2015 
190 The Graffiti Artist. США, 2010. URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=dTOgvPVbiP0&feature=related Дата звернення 24.11.2015 
191 Wholetrain. Німеччина, Польща, 2006 р. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Tbvc0RM6w5U 

Дата звернення 12.12.2016 
192 Old School Ukrainian Graffiti. Україна, 2018. URL: https://vivacity.ru/graffiti/video/old-school-

ukrainian-graffiti-movie/ Дата звернення 03.01.2019 
193 Street Art in Ukraine Les Nouveaux Explorateurs. Україна, Франція, 2012. URL: 

https://vimeo.com/55042126 Дата звернення 05.04.2017 
194 «В Україні хочуть заборонити графіті». ТСН, Телеканал «1+1». Від 24.04.2019 
195 «Ультрас «Динамо» розписали «Олімпійський» ефектними графіті: долучився й капітан «біло-

синіх» Сидорчук». Новини, «5 канал». Від 24.04.2019.  
196 Луцький художник малював найбільше в Європі графіті на заправці. Інформаційне агентство 

Конкурент.  Від 22.01.2019. URL: https://konkurent.in.ua/publication/35667/lutskiy-hudozhnik-

maluvav-naybilshe-v-evropi-grafiti-na-zapravtsi-video/ Дата звернення 23.01.2019 
197 Крах дитячої віри в хороше: художник Бенксі намалював нове графіті. Міська влада 

зобов’язалась охороняти нову роботу митця. Новини. Суспільство. Mind Youtube Channel. Від 

http://www.lookatme.ru/flow/posts/street-art/127021-zachem-deviantnoe-povedenie
http://www.lookatme.ru/flow/posts/street-art/127021-zachem-deviantnoe-povedenie
http://www.codered.ru/blog/?p=99578
http://www.youtube.com/watch?v=lhQ2dJxIqhc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dTOgvPVbiP0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Tbvc0RM6w5U
https://vivacity.ru/graffiti/video/old-school-ukrainian-graffiti-movie/
https://vivacity.ru/graffiti/video/old-school-ukrainian-graffiti-movie/
https://vimeo.com/55042126
https://konkurent.in.ua/publication/35667/lutskiy-hudozhnik-maluvav-naybilshe-v-evropi-grafiti-na-zapravtsi-video/
https://konkurent.in.ua/publication/35667/lutskiy-hudozhnik-maluvav-naybilshe-v-evropi-grafiti-na-zapravtsi-video/
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вандалізм?» («Is Graffiti Art? Or Vandalism?»)198; «Як малюють графіті на приватних 

будинках» («Как рисуют граффити на частных домах»)199; «Погром через графіті. Як 

активісти помстились за символ Майдану» («Погром из-за граффити. Как активисты 

отомстили за символ Майдана»)200; «Заборонені графіті» («Запрещенное 

граффити»)201; «Мистецтво чи вандалізм»202 та інші. 

       У списку відео-джерел, до яких ми звернулися у ході дослідження теми, важливе 

місце займає портал онлайн-курсів «Prometheus». Курс відео-лекцій «Урбаністика: 

сучасне місто»203 проливає світло на актуальні теми урбаністики, розвитку сучасних 

міст, міського простору та його планування, гармонізації міського ландшафту. У 

контексті досліджуваної теми ці питання мають велике значення, адже на нашу 

думку, графіті – невід’ємна частина сучасного міського ландшафту та спосіб 

гармонізації простору. Курс лекцій підіймає питання, на які звертає увагу і авторка 

у своєму дослідженні, а саме як бути активним мешканцем міста і сприяти 

перетворенню власного простору на комфортне місце для життя. 

       Завдяки наявності в доступі фільмів, присвячених культурі графіті, стало 

можливим розібратись у тонкощах даної культури, познайомитись із тими, хто стоїть 

за її безпосереднім творенням. У ході роботи з відеоджерелами нам вдалось 

простежити динаміку розвитку мистецтва на світових та вітчизняних теренах на 

конкретних прикладах авторів та їх роботах. Про важливість сприйняття та викладу 

                                                           
20.12.2018. URL: https://mind.ua/news/20191869-krah-dityachoyi-viri-v-horoshe-hudozhnik-benksi-

namalyuvav-nove-grafiti-video Дата звернення 22.01.2019 
198 Is Graffiti Art? Or Vandalism? TedAd Lessons Worth Sharing. Youtube. Від 8.09.2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=4GNoUYZhrT0 Дата звернення 12.08.2017 
199 Как рисуют граффити на частных домах. Tut by. Youtube. Від 24.07.2018. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=LhJm-xpZOVU Дата звернення 15.09.2018 
200 Погром из-за граффити. Как активисты отомстили за символ Майдана. Репортаж, Настоящее 

время. Від 4.09.2017. URL: https://www.currenttime.tv/a/28716498.html Дата звернення 5.10.1207 
201 Запрещенное граффити. Наука 2.0. Youtube. Від 10.07.2016. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_Z8mcfBKLE Дата звернення 23.05.2018 
202 Мистецтво чи вандалізм. Новини. СТН. Від 27.09.2019. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=rBnEnEYXGQk&fbclid=IwAR0wXVPFGkyVfZW77-

pljNTPbl2XaKSGj_uzcW3ghGKu-PWgvoM1eW942Ig Дата звернення 21.10.2019 
203 Тищенко І., Вербицький І., Шліпченко С. Курс «Урбаністика: сучасне місто» освітня 

платформа «Прометеус». URL:  

ttps://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/URBAN101/2015_T1/about   

https://mind.ua/news/20191869-krah-dityachoyi-viri-v-horoshe-hudozhnik-benksi-namalyuvav-nove-grafiti-video
https://mind.ua/news/20191869-krah-dityachoyi-viri-v-horoshe-hudozhnik-benksi-namalyuvav-nove-grafiti-video
https://www.youtube.com/watch?v=4GNoUYZhrT0
https://www.youtube.com/watch?v=LhJm-xpZOVU
https://www.currenttime.tv/a/28716498.html
https://www.youtube.com/watch?v=G_Z8mcfBKLE
https://www.youtube.com/watch?v=rBnEnEYXGQk&fbclid=IwAR0wXVPFGkyVfZW77-pljNTPbl2XaKSGj_uzcW3ghGKu-PWgvoM1eW942Ig
https://www.youtube.com/watch?v=rBnEnEYXGQk&fbclid=IwAR0wXVPFGkyVfZW77-pljNTPbl2XaKSGj_uzcW3ghGKu-PWgvoM1eW942Ig
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/URBAN101/2015_T1/about
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інформації в динаміці говорить дослідник А. Головньов204. Слід погодитись із 

думкою, що навіть в епоху палеоліту, зображаючи на стінах мисливців у процесі 

полювання, людина прагнула до руху, розширення інформативних посилів через 

звернення до динаміки. 

       Отже до польових матеріалів в етнології відносимо не лише розповідні 

матеріали, а й ті, що містяться у схемах, магнітофонних записах, фото- та 

кіноматеріалах. Сьогодні особливого значення набувають сучасні технічні засоби, 

завдяки яким, поряд із фіксацією самих розповідей, етнолог має змогу охопити 

об’єкти та явища духовного життя – обряди й традиції, фольклор, ритуали і 

вірування, обряди. Окрім просто опису, це дає змогу уточнити призначення, 

використання та внутрішній зміст явищ духовної культури. 

       Фото та відео не лише фіксують та транслюють культурні прояви, вони можуть 

слугувати задля цілей популяризації науки через засоби масової інформації: 

телебачення, журнали та газети, інтернет ресурси тощо. Однак у ході звернення до 

подібних матеріалів постає питання правомірності використання та дотримання 

авторського права. Виходячи з цих міркувань, у ході використання світлин, 

зафіксованих іншими авторами, було отримано схвалення та дозвіл на їх 

оприлюднення, вказувалось авторство. 

       У сучасних реаліях уявлення про джерела змінюються. Наука йде у ногу із 

прогресом, технології набирають обертів. За цих умов важливим архівом джерел у 

дослідженні тем сучасності є мережа Інтернет, яка розширює межі та спрощує шлях 

наукового етнологічного пізнання. Перед сучасним дослідником відкривається 

можливість користуватись онлайн-ресурсами, на яких представлені тексти джерел, 

монографії та наукові статті, присвячені як традиційній культурі, так і з питанням 

сучасності. Погодимось із думкою, висловленою з цього приводу дослідницею О. 

Боряк, що, можливо, саме завдяки мережі Інтернет етнологічна наука є 

                                                           
204 Головнёв А. В. Киноантропология. Текст доклада на международной конференции «Искусство 

и наука в современном мире». Москва, 11 ноября 2009 г. 
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затребуваною, сучасною та актуальною, виходить за рамки стереотипної «науки про 

пережитки»205.  

       При написанні роботи задля досягнення наукової мети було використано 

етнологічні та загальнонаукові методи. Крім того, у ході дослідження авторка 

звернулась до методологічного апарату суміжних дисциплін: історії, філософії, 

соціології, мовознавства, мистецтвознавства, візуальної антропології та урбаністики. 

       Так, скажімо, застосування філософського методу діалектики дозволило 

дослідити суперечливе та контроверсійне явище графіті у його причинності, 

цілісності та системності, дозволило, поряд із методами дедукції й індукції, виділити 

загальне та особливе.  

       Порівняльно-історичний та історико-хронологічний методи, притаманні 

історичній науці, дозволили дослідити витоки, хронологію розвитку та простежити 

трансформацію феномену в історичній ретроспективі.  

       Звертаючись до методології соціологічних дисциплін, одним із головних джерел 

дослідження нами обрано письмові опитування (анкети), інтерв’ю на основі 

укладених питальників, що дозволило із перших уст дослідити актуальні питання, 

пов’язані із побутуванням графіті у сучасному місті, виявити ставлення громадян до 

цього явища. Таким чином, нам вдалось спростувати існуючих негативний 

стереотип про погляд на графіті як винятково на акт вандалізму. 

       Вище йшлося про те, що попри незначні недоліки, письмове опитування як 

метод збору інформації є оптимальним у дослідженні сучасних тем і дозволяє 

встановити контакт із чималою кількістю респондетів, не вимагаючи їх 

безпосередньої присутності.  

       Особливо цінним виявився методологічний досвід візуальної антропології, яка 

сьогодні тісно співпрацює з етнологією. Завдяки фотофіксації та аудіовізуальним 

засобам вцілому вдалось найбільш повно та об’єктивно відобразити події та 

етнографічні факти, а робота набула обґрунтованого, ілюстрованого характеру.  

                                                           
205 Боряк О. Презентація тематики з народної медицини у вітчизняних інтернет-ресурсах. НТЕ, 

2010. №3. С. 3  
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       Використання нами методу фотофіксації, поряд із спостереженням, 

інтерв’юванням, засвідчує звернення не лише до теоретичних, а й до практичних 

методів, адже у ході фіксації джерел, зразків вуличного малярства, відбувались 

виїзди на міські локації, так звані експедиції вулиць міста. Було досліджено 

різноманітні міські поверхні, що стали полотном для робіт вуличним малярів: 

парапети та електрощитки, поверхні стін міських будинків та паркани, вагони 

потягів та стіни вбиралень, інші локації. Це дозволило зібрати значний польовий 

матеріал, який ліг в основу дисертації, зафіксувати синкретизм та різновид явища. 

        Серед загальнонаукових методів, які стали принагідними на етапі пошуку та 

формування необхідної історіографічної та джерельної бази, слід назвати методи 

аналізу та відбору літератури та джерел, а також класифікації та систематизації. Два 

останніх методи, поряд із методом системного аналізу, були доцільним й під час 

дослідження предмету, графіті, та виокремлення його видової специфіки, 

типологізації, визначення функцій вуличного настінного малярства, вивчення змісту 

та особливостей соціально-політичних графіті. 

       Основу методології даного дослідження склали принципи історизму та 

системності, логіки й науковості, достовірності висвітлення отриманої у ході 

опитування інформації, дотриманні основ етики дослідника у процесі збору та 

викладу інформації. 

       Отже, беззаперечним є твердження про те, що в умовах динамізації 

інформаційного суспільства відбувається перегляд та розширення методології та 

джерельної бази дослідження. Все більшої ваги набуває всесвітня глобальна 

інформаційна мережа Інтернет, в якій інформація етнографічного змісту 

представлена на різноманітних web-сайтах: наукових, освітніх, туристично-

розважальних, комерційних та в соціальних мережах206, відбувається тісна співпраця 

наук у їх методологічних аспектах.  

                                                           
206 Воротняк Ів. Українська етнографія в глобальній інформаційній мережі Internet: специфіка 

евристики і використання інформації. С. 115. URL: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=

10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=P

ssiae_2012_2_12. Дата звернення: липень 2018 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pssiae_2012_2_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pssiae_2012_2_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pssiae_2012_2_12
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pssiae_2012_2_12
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       Разом із тим, доступ до великого пласту інформації вимагав від нас вдаватись до 

ретельного пошуку та відбору, перевірки даних шляхом порівняння та залучення 

різного роду джерел. Поряд із класичними темами дослідження, пов’язаними із 

культурою, релігією та побутом українського села, набирають великої популярності 

теми, що стосуються життя міста. Подібно до того як дослідник у класичному 

розумінні працює у полі, спостерігаючи за життям етнічних спільнот, сучасний 

дослідник вивчає життя й культуру мешканців мегаполісів. 

       У ході дослідження ми переконались у тому, що сучасний розвиток етнології 

позначений розширенням предметної області, поряд із традиційними напрямками 

наукових досліджень виникли такі сфери зацікавлення як етнографія міста, 

сучасності, етнографія харчування та спілкування, етнографія дитинства та 

субкультур. Таким чином розширюється спектр джерел, доступних для 

використання, аналізу та підбиття наукових підсумків, а також методів, запозичених 

із інших галузей знань. Важко віднести той чи інший метод чи методологію пізнання 

до конкретної науки. Наприклад, згадувана й застосована нами методологія 

письмового опитування або анкетування є складовою, з одного боку, соціологічного 

методу, з іншого, її можна віднести до методології етнології, адже сучасні 

дослідження в межах царини не обходяться без залучення цього способу отримання 

знань.  

       Таким чином, джерельна база дисертації є достатньо репрезентованою, 

варіативною та повноцінною для всебічного розкриття поставлених питань та 

висунення гіпотез. Класичні етнологічні джерела доповнились багатим польовим 

матеріалом, зібраним авторкою, що лягло в основу нашого дослідження. 

 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІТІ ЯК КУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОСТІ 

 

2.1 Поняття «графіті» та історія еволюції феномену 

 

       Для того, щоб грунтовніше розібратись із проблематикою, перш за все необхідно 

окреслити предмет дослідження, з’ясувати зміст та особливості поняття «графіті». 



77 
 

       Варто почати із того, що суперечливість поняття «графіті» стосується не лише 

визначення його місця у системі культур, а й трактування, вимови, отже 

застосуванння терміну. Навіть сьогодні, коли правильність вживання того чи іншого 

поняття із легкістю можна звірити за словниками, зустрічаються випадки, коли в 

одному телесюжеті, говорячи про поняття графіті, журналісти вживають різні 

наголоси – на перший та другий склад. 

       Оскільки у даному дослідженні ми намагаємось дотримуватись основ 

академічності, зазначимо, що  слово «графіті» походить з італійської мови та 

вживаюється із наголосом на другий склад207. У той же час нерідко у широкому 

вжитку – у медіа та серед представників субкультури – зустрічаються інші варіанти 

вживання терміну. У якості синонімів на позначення вуличних настінних написів та 

малюнків застосовуються такі поняття як настінне малярство або настінний 

живопис, вуличне мистецтво, стріт-арт, мурали. Забігаючи наперед, зазначимо, що 

поняття «графіті», «стріт-арт», «мурали» не є тотожними. 

       Вважаємо, що графіті є яскравим етнографічним явищем та культурно-

мистецькою формою людської діяльності. З огляду на те, що настінний живопис 

представляє науковий інтерес не лише для етнологів, а й істориків, соціологів, 

антропологів та культурологів, філософів, лінгвістів та психологів, юристів та 

педагогів, можемо говорити про синкретизм явища та його різноплановий 

інформативний зміст. 

       Таким чином, графіті є предметом вивчення соціологів, а отже виявом діяльності 

молодіжних культур та явищем молодіжного світосприйняття та усвідомлення себе; 

психологів, а отже відображенням особистісних психологічних переживань; 

політологів та юристів, а отже способом вираження своїх громадянських ідей та 

політичних позицій, інструментом впливу та встановлення кордонів авторитету; 

лінгвістів, а отже популярним засобом комунікації та мистецтва слова; 

культурологів та мистецтвознавців, а отже способом втілення естетичних ідеалів; 

урбаністів, а отже інструментом втручання в міський простір та його гармонізації. 

                                                           
207Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 11. С. 677. 

file:///C:/Users/Оля/Documents/Etno/Disertation/ВСЬО!/Словник%20української%20мови:%20в%2011%20томах.%20—%20Том%2011, 1980.%20—%20ст.%20677
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       На нашу думку, графіті є важливим соціокультурним та мистецьким явищем із 

притаманними йому яскраво вираженими комунікативними рисами. 

       Перед тим, як перейти до детальнішого аналізу явища графіті, необхідно 

окреслити значення даного поняття. Термін графіті в українській та російській мовах 

дублює написання та вимову свого італійського етимону (вихідного слова)208, де i 

graffiti – множина від il graffito – «вишкрябаний рисунок», а graffiare – «шкрябати».  

Вважається, що етимологічно італійське дієслово graffiare походить вiд латинського 

graphium («спосіб гравіювання») або ж грецького дієслова graphein («вирізати, 

вишкрябати, накреслили»), що об’єднують у собі багато форм та вивчаються різними 

дисциплінами.209 

       В Енциклопедії сучасної України зазначається, що графіті походить від 

італійського слово graffiti (надряпані) та означає найдавніші текстові написи, 

малюнки, символічні, магічні, цифрові знаки й монограми, видряпані гострими 

предметами на кераміних та інших речах сакрального, побутового і торгового 

призначення, рідше – на стінах різних споруд. А також: сучасні написи та рисунки 

на стінах будинків, у метро, на парканах тощо; образотворчий напрям міської 

субкультури останньої третини ХХ – початку ХХІ століття. 210 

       Дослідження показали, що визначення поняття «графіті» подається не у всіх 

словниках та довідниках. Скажімо, у класичних словниках, серед яких словник    В. 

Даля, такої номінації не зафіксовано. Серед пояснень значення терміну зустрічаємо 

наступні: 

-      стародавні написи й малюнки різного змісту, зроблені гострими предметами на 

посудинах, стінах споруд тощо211; 

                                                           
208 Словник іншомовних слів/ за ред. члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука. Київ, 1974. 

URL: https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Мельничук-О.-ред.-Словник-іншомовних-

слів.pdf.  Дата звернення 04.04.2020. 
209 Cuto E. Язык и графика студенчских граффити. Zadar, 2014. С.27. URL: 

https://bib.irb.hr/datoteka/711182..pdf. Дата звернення 23.01.2020 
210 Енциклопедія сучасної України. URL: сайт http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26856. Дата 

звернення: 23.01.20 
211 Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1980. С. 677. 

https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Мельничук-О.-ред.-Словник-іншомовних-слів.pdf
https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Мельничук-О.-ред.-Словник-іншомовних-слів.pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/711182..pdf
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26856
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-      малюнок або напис, нанесений за допомогою подряпин на твердій поверхні; 

написи і малюнки (часто непристойні) на будинках, у громадських убиральнях; 

лозунги, написи на стіні212; 

-      присвятні, магічні і побутові написи на стінах будівель, металевих виробах і 

тому подібне. У великій кількості знаходять під час розкопок древніх і 

середньовічних міст і поселень в багатьох країнах світу. Майже на всіх староруських 

будівлях є Г.; особливо цікаві в Софійських соборах Києва і Новгорода. Вводять в 

маловивчену область живої мови древнього населення, поповнюють відомості по 

палеографії213;  

-      cучасна дослідниця К. Станіславська визначає поняття як «будь-які неофіційні 

тексти разом із сучасними», мовляв що саме сучасні привертають увагу вчених та 

журналістів, тому в свідомості людини нашого часу зі словом графіті асоціюється 

передусім добре відомий їй розпис будинків, прогонів на поверхах будинків, ліфтів, 

убиралень тощо214.  

-        Вальтер Кох у своєму словнику простих форм215 подає чи не найбільш повне та 

розгорнене визначення даного поняття: «Випадкові, тобто небажані та неофіційні, 

написи та знаки в громадських місцях, таких як громадські вбиральні, рекламні 

оголошення та дорожні знаки, роздягальні, тюремні камери, вокзальні холи та зали 

очікувань, автобусні та трамвайні зупинки, телефонні будки, ліфти, дерева та лави, 

шкільні меблі, пам’ятники, стіни будинків та споруд, стовпи та балюстради 

залізничних, автомобільних та річкових мостів, внутрішні та зовнішні стіни 

автобусів та потягів. Написи можуть складатись із малюнків, символів, окремих слів 

та імен, фраз, речень, віршів, діалогів, висловлювань. Для цього може 

                                                           
212 СловникЮа. Портал української мови та культури. URL: сайт 

https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=графіті. Дата звернення: 23.01.2020  
213 Онлайн-словник Vseslova. URL: сайт http://vseslova.com.ua/word/Граффити-27381u. Дата 

звернення: 23.01.2020 
214 Станіславська К. І. Історичний шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми 

сучасного міста. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук 

праць. К.: Міленіум, 2010. Вип. ХХV. С. 239 
215   Koch W. A. Simple Forms: An Encyclopaedia of Simple Text-Types in Lore and Literature. Bochum: 

Brockmeyer, 1994. P. 111. 

https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=графіті
http://vseslova.com.ua/word/Граффити-27381u
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використовуватись будь-який інструмент, який залишає слід на поверхні: крейда, 

олівець, ручка, маркер, аерозольна фарба, кольорова крейда, ніж, палка». 

-      напрямок в авангардизмі останньої чверті ХХ століття, з орієнтацією на 

самодіяльні розписи молодіжних «тусовок»; яскраві малюнки, виконані зазвичай за 

допомогою розпилювачів в манері барвистої психоделіки; іноді для графіті 

спеціально відводять міські зони, що сприяє їх виходу у професійне русло216. 

-     графіті є сьогодні явищем, що еволюціонувало від просто об’єкту вивчення 

істориків та археологів, що пройшло епоху «політичних, опозиційних та зазвичай 

несанкціонованих лозунгів, різного роду прокламацій та непристойних написів в 

громадських вбиральнях» «пульверизаторного мистецтва», стилю в молодіжній 

моді, «народної трибуни», «вічного бастарда поп-культури», що карається «вічно 

репресивним суспільством»217. 

 -   у найширшому розумінні за словами самих вуличних малярів графіті – це будь-

яка візуальна інформація, що з’являється у міському просторі стихійно218.   

-  естонські дослідники Т. Палков, У. Сепсівар, А. Сіплейн визначають графіті як 

загадкову форму мистецтва, що належить до андеграунду та асоціюється із 

молодіжною та вуличною культурою219. 

- графіті є формою візуальної комунікації, як правило несанкціонованої, через 

маркування публічного простору індивідом або групою. Зазвичай графіті 

асоціюється із стилізованим символом чи фразою, виконаним на стіні за допомогою 

балону членом вуличної банди, однак деякі графіті не мають стосунку до таких 

угрупувань. Графіті можуть уособлювати антисоціальну поведінку, спрямовану на 

                                                           
216 Новый словарь иностранных слов под ред. Адамчик В. В. Минск: Современный литератор, 2008. 

C. 277.  
217 Десятерник Д. Альтернативная культура. Энциклопедия. Москва: Ультра, 2005. URL: 

https://alternative_culture.academic.ru/33. Дата звернення: 23.01.2020. 
218 Станіславська К. І. Тенденції розвитку художнього графіті у Європі ХХ-ХХІ століття. Наукова 

бібліотека України. URL: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/343-tendentsiyi-rozvitku-

hudozhnogo-grafiti-u-evropi-hh-hhi-stolittja.html. Дата звернення 12.05.2018 
219 Voolaid P. In graffiti veritas: A paremic glance at graffiti in Tartu. Tartu, 2013. URL: 

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola/voolaid.pdf. Дата звернення 05.04.2017 

https://alternative_culture.academic.ru/33
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привернення уваги, або ж прагнення пережити гострі відчуття. Окрім цього, графіті 

можуть розглядатись як експресивна мистецька форма.220 

       Київські графіті початку ХХІ століття є поняттям синкретичним, вони 

поєднують усі вище перелічені ознаки. Однак, для того, щоб осягнути зміст явища 

та причини його появи, окреслити особливості розвитку, трансформації форми й 

змісту та, врешті, еволюції до невід’ємної частини міської культури й сучасного 

ландшафту, продукту глобалізму, необхідно копнути до його витоків. 

       Початки «мистецтва стін» сягають глибокої давнини, часів задовго до нашої ери. 

Таким чином, сьогодні ми споглядаємо видозмінений і трансформований спадок, 

пристосований до сучасних умов життя та менталітету нового суспільства. Попри це 

графіті залишається дуже давнім та досить стійким у своїх формах явищем народної 

культури, його неможливо розглядати у відриві від історичного контексту та 

культурних традицій конкретної країни, притаманного їй характеру соціальних 

відносин.  

       Звідки походять графіті, якими є особливості та хронологія розвитку явища – 

питання, які цікавили багатьох зарубіжних та вітчизняних дослідників. Ст. 

Джейкобсон опублікував з цього приводу статтю «A Brief History of Graffiti 

Research» («Коротка історія дослідження графіті»)221, де не тільки описує перші 

графіті, знайдені людиною, а й наводить у хронологічній послідовності списки 

праць, присвячених вивченню явища – від першої збірки написів римських катакомб 

1593 року Антоніо Босіо та туалетних графіті Харло Трамбо до тематичних 

дисертацій сучасників початку ХХІ століття. Питання історії та хронології розвитку 

явища графіті – тема що знайшла відображення у сучасних українських виданнях, 

популярних серед молоді, як от журнал Don’t Take Fake222 (« Не бери підробки»).  

                                                           
220 Decker S. H., Curry G. D. Graffiti Art. Encyclopedia Britannica. URL: 

https://www.britannica.com/art/graffiti-art. Дата звернення: 23.01.2020 
221 Jacobson St. A Brief History of Graffiti Research. Rook Time, 2001. № 26. URL: 

http://rooke.se/rooketime26.shtml. Дата звернення: 15.04.2018 
222 Мажар А. Краткая история граффити: от вандализма к искусству. Don’t Take Fake Magazine. 16 

травня 2018. URL: https://donttakefake.com/kratkaya-istoriya-graffiti-ot-vandalizma-k-iskusstvu/. Дата 

звернення 18.05.2018 
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       Спочатку терміном користувались для позначення однієї із технік настінного 

малярства. Пізніше цим словом скористались археологи та інші дослідники, 

використовуючи його як загальний термін на означення всіх видів випадкових 

написів та малюнків на стінах будинків, на позначення давніх та середньовічних 

написів та зображень223. Сьогодні поняття значно розширило свої межі.  

       Таким чином, графіті-написи, видряпані на стінах будівель є явищем 

історичного характеру, властивим різним культурам та країнам, кожна з яких має 

власну історію виникнення та розвитку стилів настінних написів та малюнків – від 

традиційних діалогів на стінах культових споруд до найсучасніших настінних 

малюнків, виконаних за допомогою балонів і трафаретів, від «тегів» (написів-

автографів) до зразків «masterpiece» (робота майстра) із використанням гамми 

кольорів та стилів224. 

       Зустрічаються наступні різновиди вживання термінів на позначення 

культурного явища: «урбан графіті», «пост-графіті», «нео-графіті», «партизаньке 

мистецтво». Так називають розмаїття творів вуличних малярів, за винятком графіті, 

створених бандами на позначення локальних зон впливу, та зображень категорії 

«чистого вандалізму», створених з метою умисного псування архітектурних 

культурних пам’яток. 

       Поняття графіті та стріт-арт або вуличне мистецтво нерідко ототожнюють. Ці 

терміни означають хоч і тісно пов’язані між собою, однак різні явища культури.  

       Стріт-арт (від англ. street art – вуличне мистецтво) – це візуальне мистецтво, 

напрямок в сучасному зображальному мистецтві, особливістю якого є яскраво 

виражений урбаністичний характер, створення у громадських місцях та вихід за межі 

традиційної художньої творчості, несанкціонованість. Воно є більш широким 

поняттям, аніж графіті. Графіті є складовою частиною стріт-арту, його видовою 

                                                           
223 Лурье М. Л. Несколько замечаний о современных граффити. Комплексное собирание, 

систематика, экспериментальная текстология, 2004. Вып. 2. 222 с. 
224 Грицюк О. В. Вуличне малярство: візуалізація цінностей, ідей, естетичних поглядів та 

осмислення людиною свого місця у світі. Государства Центральной и Восточной Европы в 

исторической перспективе: сборник научных статтей. Полєсьє: Полесский государственный 

университет, 2017. Вып. 2 Ч. 1. С. 15. 
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одиницею. Термін набув популярності протягом «графіті-буму» 1980-х років. З тих 

пір зміст його значно видозмінився, адже сьогодні графіті – далеко не єдина форма 

вуличного мистецтва. До стріт-арту відносимо трафарети, плакати та наклейки, поп-

ап мистецтво, вуличні інсталяції та скульптури із залученням побутових елементів 

та деталей міського ландшафту225. Мурали або стінопис є монументальним 

живописом самостійного значення, якому притаманна художня довершеність та 

офіційність створення. 

       У Києві та Україні стріт-арт представлений переважно графіті. У більш 

широкому розумінні він не набув значного розмаху, на противагу США та деяким 

країнам Європи. Однією із причин вважаємо збереження радянських пережитків, 

зокрема скутості та утилітарності офіційної культури, відхід від якої засуджувався 

та не допускався. Іншими причинами можна вважати неготовність українського 

глядача до сприйняття подібних мистецьких форм; дороговизну матеріалів, 

необхідних для створення інсталяції чи інших зразків стріт-арту; перешкоджання 

комунальник служб існуванню несанкціонованих зразків вуличного мистецтва 

протягом тривалого часу. Натомість житлово-комунальні установи районів 

пропонують своє бачення організації прибудинкового простору, відоме під назвою 

«ЖЕК-арт». Воно втілюється у інсталяції у вигляді птахів із шин, квітів та звірів із 

пластикових пляшок тощо.226 

                                                           
225 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк.2. Рис.1 (Додаток 2. Рис. 1) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 3. Рис. 2 (Додаток 2. Рис. 2) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 3. Рис. 3 (Додаток 2. Рис. 3) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 4. Рис. 4 (Додаток 2. Рис. 4) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 4. Рис. 5 (Додаток 2. Рис. 5) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 5. Рис. 6 (Додаток 2. Рис. 6) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 5. Рис. 7 (Додаток 2. Рис. 7) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 5. Рис. 8 (Додаток 2. Рис. 8) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 6. Рис. 9 (Додаток 2. Рис. 9) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 6. Рис. 10 (Додаток 2. Рис. 10) 
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       Таким чином, стріт арт та графіті поняття нетотожні. Якщо графіті нерідко 

побутує в закритій спільноті, то стріт-арт є відкритим для кожного, хто готовий 

розглянути, обговорити та взаємодіяти із цією частиною міської культури. До того 

ж, стріт-арт як більш загальне поняття привертає увагу своєю живописністю, а не 

текстовістю227.  

       Графіті є частиною та формою масштабного напрямку вуличного мистецтва, у 

якому важливо все – деталі, кольори, лінії, тіні та штрихи. Стріт-арт є не лише 

настінним малюнком, а втіленням мистецьких ідей з використанням металу, 

пінопластових блоків, мозаїк, каркасів. Як графіті так і стріт арт в більш широкому 

розумінні можуть служити вагомою платформою для вираження суспільних 

інтересів. За словами вуличних малярів різницю між поняттями можна описати 

наступним чином: «Я би порівняв стікери, постери і стіни з дітьми морячки, а 

живопис та графіку – з дітьми домогосподарки. Одні мають більшу глядацьку 

публіку і менш захищені від зовнішніх впливів, інші – більш відокремлені, захищені, 

але подорожують менше. Загалом, мені однаково подобаються обидві ролі»228.  

       Стріт-арт як комплексне мистецьке явище, таким чином, знаходиться на стадії 

зародження, існують певні проблеми на шляху його бурхливого розвитку. 

Приведемо на підтвердження думки слова респондента вуличного митця Андрія 

Датури: «Ну как таковой стрит арт в целом умер, как по мне, не успев толком 

начаться, за счет монетизации и коммерческого интереса в данном вопросе. По-

настоящему крутые художники, безусловно, есть, но их столь малый процент, что 

углядеть их среди тонны необразованных потребитель-направленных «звезд» 

«стрит-арта» тому самому пэрэсичному зрителю очень сложно…Произошел провал 

в хронологии украинского уличного искусства. Обусловден он тем, что в основном 

оно никому здесь не нужно…Провал в плане пропасть – потому, что в Европе была 

эволюционная цепочка от краски через форму и фактуру до апликаций и малых 

архитектурных форм. И потом все вернулось в краску снова. А у нас если и 

                                                           
227 Michael DeNotto Street art and graffiti. College & Research Libraries News. Resources for online 

study. April 2014. URL: http://crln.acrl.org/content/75/4/208.full. Дата звернення 15.02.19 
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попробовало с 10к людей сделать что то из пенопласта – то тут же обломились или 

сделали по одной-две работы и на этом все закончилось. Конечно же есть искусство 

ради искусства, но стрит-арт у нас, все равно, больше похож на неповортливого 

динозавра».229На думку райтера, ціни на фарби та так зване «бюрократичне 

чистилище», через яке потрібно пройти, щоб створити власний проект за своїм 

ескізом, забирають так багато часу й можливостей, що за той час, поки в Києві 

з’являється одна достойна робота, випускник художньої школи в Берліні створює 

десять якісних та новаторських робіт. 

       Якщо говоримо про перші графіті, то найбільш давні їх зразки припадають на 

період пізнього палеоліту – раннього неоліту. Вони представлені у формі малюнків 

та піктограм, видряпаних за допомогою кісток тварин або нанесених способом 

пігментації. Подібні зображення часто виконувались у священних місцях всередині 

печер як частина ритуалу, як от для привернення удачі на полюванні. Велика 

кількість графіті збереглась у країнах стародавнього Сходу (зокрема в Єгипті), у 

давньогрецьких та давньоримських містах.  

       Яскравих прикладом давніх написів є античні графіті різного змісту, знайдені 

під час розкопок міста Помпеї. У них містяться й магічні заклинання, й любовні 

зізнання, політичні лозунги, соціальна риторика та навіть реклама послуг. Окремо 

відмітимо той факт, що графіті вже у той час були частиною сміхової культури. 

Гумор та іронія передаються у таких написах помпейських дотепників як: «Тут усі, 

окрім мене, пишуть на стінах»230.  

       Писемні графіті, на відміну від пікторальних, походять із Західної культури та 

пов’язані із давньогрецькою народністю, представники якої були першими, хто 

навчився писати аби виразити себе за допомогою графіки. Багато прикладів перших 

графіті було знайдено на ринкових площах в Афінах, більшість із них непристойного 

                                                           
229 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1512. Арк. 2-3.  
230 Станіславська К. І. Історичний шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми 
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змісту231. Давні римляни також вдавались до створення графіті, які стосувались тем 

сексуальності, копрології та порнографії, політики. Іноді в одному висловлюванні 

поєднувались всі вище перелічені теми. Особливого значення набули графіті 

політичного забарвлення, які служили прототипом першої політичної реклами. 

Велика кількість закликів та лозунгів політичного характеру виникала на стінах 

античних міст в періоди виборів міських магістратів. Окрім пересічних жителів, 

левову частку подібних написів створювали глашатаї та писарі. На думку 

дослідників саме перші графіті викнонували роль політичної реклами. Подібні 

зразки настінного живопису було знайдено археологами в Помпеї: «Рибалки! 

Обирайте еділом Попідія Руфа!», «Хто відвергне Квінтія, сяде поруч із віслюком», 

«Требій, прокидайся й обирай». Поширеним явищем на стінах римських будівель 

були елогії, короткі возвеличувальні написи, присвячені правителям та героям232. 

       Серед інших зразків найдавніших графіті – настінний живопис майя в Тікалі, 

Гватемалі, які датуються періодом від сотих років до нашої ери – семисотих років 

нашої ери; давні графіті фригійців, які проживали на теренах сучасної центральної 

Туреччини, що датуються 1200-ми роками до нашої ери.  

       Традиція створення графіті у повсякденному середовищі продовжилась і у 

період Середніх віків, що особливо проявилось у видряпуванні зображень на стінах, 

стовпах, підлогах церков та монастирів, печер, кількість яких невпинно 

збільшувалась у цей час. Середньовічні графіті були характерними й для вітчизняних 

теренів. Традиція сягає часів Київської Русі, деякі з них збереглись до нашого часу. 

У Новгороді збереглось десять графіті ХІ століття. На території Києва стародавні 

написи трапляються майже в усіх будівлях домонгольського часу233. Велика 

кількість графіті ХІ-ХV століття представлена на стінах собору Святої Софії 

                                                           
231 Inge М. T., Hall D. The Greenwood Guide to American Popular Culture.Westport: Greenwood, 

2002.Vol. 2. P.811 
232 Седых О. И. Социально-философские формирования политической рекламы в античном 

обществе. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Philosophia/2_sedyh%20o.i..doc.htm. Дата звернення 

12.12.19 
233 Рыбаков Б. А. Іменні написи ХІІ ст. в Київському Софійському Соборі. Археологія. Київ: 

Видавництво Академії Наук Української РСР, 1947. Вип. 1. С. 54 

http://www.rusnauka.com/SND/Philosophia/2_sedyh%20o.i..doc.htm
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Київської, на них збереглись як малюнки, так і тексти234. Як правило, їх зміст 

обмежується молитовними зверненнями до Бога та святих. 

       Оскільки до стін Софійського собору сходились люди різного походження та 

соціального стану – від прославлених письменників та мандрівників до місцевих 

посадових людей – то й написи зустрічались різного характеру. Одні «волали до бога 

про допомогу «рабу божьему, грешившему паче всех человек, інші просто залишали 

свої  імена, треті перекидались жартівливими зауваженнями про прочан, про 

клирошан. Деякі написи змістом своїм безперечно грамотні і книжні, інші – повні 

фонетичних особливостей щоденної мови киян ХІІ сторіччя»235. 

       Отже дослідники настінного живопису описують й інший бік давньоруських 

графіті, представлений народними заклинаннями та прокляттями, побутовими 

написами. Серед них трапляються графіті, що яскраво репрезентують сміхову 

культуру того часу. Серед жартівливих та побутових написів зустрічаємо: «Пропив 

плащ, коли тут був»236. Більшість графіті Софійського собору у Києві містять точну 

дату напису або малюнку та підписи на кшталт «тут був такий-то». Подібні графіті 

мають велику цінність як історичні, палеографічні та лінгвістичні джерела. 

Особливо актуальними є графіті у дослідженні побутової писемності, розмовної 

мови та культури Києва, де на відміну від Новгорода, відсутні альтернативні 

артефакти на кшталт берестяних грамот. 

       Знаходимо згадки про існування давніх пам’яток настінного живопису на стінах 

печер у Китаєвському урочищі, що у Києві237. Виникнення печер дослідники 

пов’язують із існуванням тут городища та припускають, що лабіринти могли 

використовуватись як таємний вхід до посаду. Знайдені тут графіті могли з’явитись 

ще в дохристиянські часи. Однак археологічні знахідки, про які дізнаємось із описів, 

                                                           
234 Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити ХI-ХVII 

веков). Київ: Наукова думка, 1976. С.454 
235 Рыбаков Б. А. Іменні написи ХІІ ст. в Київському Софійському Соборі. Археологія. Москва, 

1987. С. 53 
236 Бажкова О.В., Лурье М.Л., Шумов К.Є. Современный городской фольклор. Москва: РГГУ, 2003. 

С. 430-432 
237 Древние граффити Китаевских пещер. Graffitizone. Від 10.06.20017. URL: 

http://graffitizone.kiev.ua/articles/97/ Дата звернення 30.06.2018 
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датуються сімнадцятим століттям. Саме у цей час в районі посаду було збудовано 

новий лаврський скит. Хоч  у печерах було абсолютно темно, їхні стіни майоріли 

малюнками й написами, про що дізнаємось із повідомлень А. Д. Ертеля238та І. М. 

Каманіна239, який звітував про свої дослідження Китаєвського урочища початку 

двадцятого століття. Науковець згадував про виявлені у китаєвських печерах 

давньоруські графіті, які не збереглись до нашого часу. Складені Ертелем плани та 

щоденники були втрачені, однак деякі дані містяться у його звіті Київському 

товариству охорони пам’яток старовини і мистецтва, а також у газетних примітках, 

що були опубліковані в роки проведення дослідником розкопок. Дізнаємось, що 

графіті того часу мали дещо спільне із сучасними – використовувались як спосіб 

самовираження, для вираження своєї релігійної приналежності, естетичних поглядів. 

Цікавий аналіз досліджень урочища та ілюстрований матеріал подано у праці В. І. 

Ульяновського «Киевские Зверинецкие пещеры и скит: история в особах: научное 

исследование»240. 

       Парадоксальним виявляється той факт, що давні графіті Києва, які з’являлись на 

стінах культових споруд і, традиційно, переслідувались у часи пізнього 

середньовіччя, нині є надзвичайно інформативним та цінним об’єктом вивчення 

соціо-гуманітарних наук, складовою культури та пам’яткою історії, матеріалом для 

вивчення мови, культури, соціальної ієрархії та народного розмовного стилю, 

ставлення до релігії населення Київської Русі. Вагомим джерелом можуть стати і 

сучасні графіті, адже мережа Інтернет є поняттям віртуальним та мінливим, 

інформація в такому середовищі швидкоплинна та залежить від закономірностей 

роботи світових онлайн систем та технологій. Такі написи та малюнки дозволяють 

зрозуміти настрої та культурні особливості сучасників, дають можливість дослідити 

особливості життя та соціальної стратифікації, менталітету попередніх поколінь. 

                                                           
238 Детальніше: Ертель А. Д. Древние пещеры на Зверинце в Киеве. Киев: Типо-лит. Ф. Д. 

Дубовика, 1913. 46 с. 
239 Каманин И. М. Зверинецкие пещеры в Киеве. Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1914.  
240 Ульяновский В. И. Киевские Зверинецкие пещеры и скит: история в особах: научное 

исследование. Киев: Издательский дом «Антиквар», 2018. 412 с. 
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       Отже, не викликає сумніву той факт, що середньовічні неофіційні настінні 

написи та малюнки виконували низку важливих функцій, як от комунікативну, 

інформативну, були частиною творчості та сміхової культури тогочасної людини. 

Сьогодні середньовічні графіті є унікальними джерелами, що проливають світло на 

різні сторони життя тогочасної людини, та важливими пам’ятками культури, 

підтвердження чого знаходимо у працях дослідників різних соціогуманітарних 

дисциплін: В. Корнієнко та Н. Нікітенко241, С. Висоцького242, Б. Рибакова243, Б. 

Щепкіна244, А. Мединцевої245, А. Євдокимової246 та інших. 

       Значимість змісту явища давньоруських графіті охарактеризував дослідник    Б. 

Рибаков «Графіті на стінах давніх споруд – важлива складова частина епіграфіки… 

Епіграфічний запис – це живий голос давньоруського городянина»247. Вони дають 

можливість сформувати образ київського мешканця окремо та тогочасних горожан 

загалом, їх менталітет, спосіб передачі думок, проливають світло на культуру та 

світогляд. 

      Завдяки представленим зразкам характеризуємо як окремо київського мешканця, 

так і городян загалом – їх менталітет та спосіб передачі думок, культуру та світогляд, 

                                                           
241 Корнієнко В. В. Графіті Софії Київської ХІ - початку XVIII ст.: інформаційний потенціал 

джерела: автореф. дис. ... д-ра іст. наук. Київ: Ін-т української археографії та джерелознавства ім. 

М. С. Крип'якевича НАНУ, 2015. 40 с. 

Нікітенко Н., Корнієнко В. Найдавніші датовані графіті Софії Київської та її датування. 

Просемінарій: Медієвістика. історія церкви, науки і культури. К: 2008. Вип. 7. С. 365-399 
242 Высоцкий С. А. Средневековые надписи Софии Киевской (по материалам граффити ХI-ХVII 

веков).  Киев: Наукова думка, 1976. 454 с. 

Высоцкий С. А. Киевские граффити XI-XVII вв. Киев: Наукова думка, 1985. 207 с. 
243  Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. Москва: Наука, 1981. URL: 

http://www.rodon.org/rba/yads.htm. Дата звернення 03.10.2018 
244 Щепкин В. Н. Новгородские надписи graffiti. Древности. Труды Московского археол. об-ва. 

Москва, 1902. Т. ХIX. Вип. 3. С.26-45 
245 Медынцева А. А. Надписи-граффити. Грамотность в Древней Руси (По памятникам 

эпитафики Х - первой половины ХІІІ века). Москва: Наука, 2000. Гл. 2. С. 21-92;  

Медынцева А. А. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора. Москва: Наука, 1978. 

311 с. 
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зокрема релігійні погляди, уявлення про високе та буденне. Погодимось із думкою 

дослідника Б. Рибакова про те, що «написи-графіті на стінах старих будинків є 

яскравим свідченням про живих людей з їх думками, сподіваннями, гумором. Вони 

доносять до нас цінні для історика риси стародавнього побуту».248 

       Початок вісімнадцятого століття увінчався розвитком графіті. Причина тому – 

розквіт літератури, яка надихала авторів настінних зображень на самовираження. 

Звідси – звернення до вічних тем: кохання, життя та смерті, застережень щодо 

здоров’я та попереджень про хвороби. Ці написи наскільки широко побутували у 

Європі та за її межами, носили дотепний та актуальний зміст, що 1731 року Харло 

Трамбо вирішив зібрати англійські зразки вуличного малярства, знайдені у тавернах 

і трактирях, та видав матеріали у антології «The Merry-Thought, or The Glass-Window 

Bow Miscellany» («Веселий помисел або антологія віконних шибок та нужників»)249. 

Вперше було визнано настінні написи й зображення на подібному рівні, 

систематизовано та видано для широкого кола читачів.  

       Для США, батьківщини сучасного вуличного мистецтва, у цей проміжок часу 

характерна поява так званих колоніальних графіті. Їхні зразки  зустрічаємо у 

Вільямсбурзі, де на витертій стіні Державного архіву знаходимо залишені ініціали 

перших сімей Вірджинії («FFVs» - First Families of Virginia), серед них «Carters» 

(«Картери»), «Blairs» («Блейри») та інші.  

       Наступні два століття американські графіті тяжіли до традиційних тем, 

пов’язаних із базовою людською життєдіяльністю: пияцтвом, дефекацією та 

політикою250, про що зокрема зазначає у своїй праці «Folk Epigraphy in Western North 

America: A Glossarial Study of the Low Element in the English Vocabulary» 

(«Фольклорна епіграфіка у західній частині Північної Америки: елементи низької 

                                                           
248 Рыбаков Б. А. Іменні написи ХІІ ст. в Київському Софійському Соборі. Археологія. Москва, 
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культури в англійському словнику») фольклорист Аллен Волкер Рід251. Обсценні, 

політичні, релігійні теми залишались актуальними і на стінах будівель вітчизняних 

теренів. Зміни настроїв у суспільстві, пов’язані із війнами, переворотами, рухами, 

диктували появу актуальних на той період написів та зображень. 

       Двадцяті роки ХХ століття – один із насприятливіших етапів у розвитку світових 

графіті. У сучасних виданнях зустрічається думка, що цей час є найбільш 

оптимальним для датування появи перших графіті у сучасному розумінні. Це час, 

коли написами та малюнками почали маркувати товарні вагони, які курсували 

Сполученими Штатами Америки (батьківщиною традиційних графіті); позначати 

території, які належали тим чи іншим кримінальним угрупуванням; транслювати й 

розповсюджувати за допомогою стін політичні ідеї у більш широких масштабах. 

Вже звідти за кілька десятиліть віяння докотиться і до Києва та інших міст Східної 

Європи. Трохи згодом графіті як інструментом прояву реакції на ті чи інші 

соціально-політичні проблеми озброїлась молодь. У цей час починають з’являтись 

відверті слогани та лозунги. До нового руху приєдуються вуличні художники, які 

починають залишати на вулицях міст позначки зі своїми псевдонімами252. 

       Найбільш розпізнаваним графіті часів Другої світової війни став надпис «Kilroy 

was here» («Тут був Кілрой»)253, який можна було зустріти у багатьох місцях світу – 

від Маршалових островів до Тріумфальної арки. Його витоки достеменно невідомі, 

однак авторами та трансляторами графіті по світу стали американські солдати. 

Вважається, що Кілрой був реальним персонажем і працював інспектором на суднах, 

маркуючи вище згаданим надписом перевірені кораблі254. Згідно із іншими версіями, 

Кілрой з’явився ще задовго до війни у Англії або ж персонаж був вигаданий 

австрійськими солдатами ще в часи Першої світової війни, так як Кілрой мав свої 
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«версії» –  австрійського Фу та англійського Містера Чада. Гадаємо, що найбільш 

близькою до істини є думка, згідно з якою відоме графіті та його персонаж був 

продуктом іронії та гумору і створювався аби підтримати незламність духу 

американських солдатів по всьому світу255.      

       Показовим є факт, що графіті породжують персонажів, героїв, довкола яких 

народжуються історії та легенди, про яких говорять та яких пам’ятають. Отже 

графіті є поштовхом до створення фольклору. Забігаючи на кінець ХХ століття, 

згадаємо про український випадок народження героя або фольклорного персонажа 

через графіті – історію з написом «Клара Будиловская проститутка» в Одесі256. Ім’я 

стало настільки відомим одеситам, що всі знали про напис, цитували та навіть 

повторно відтворювали його у різних частинах міста, однак ніхто не знав, ким же 

була Клара Будиловська насправді. Навколо імені Клари, яке підхопили і писали на 

стінах міста пересічні жителі, додумуючи різні варіації оригінального напису, було 

створено чимало історій. 

       Продовжуючи хронологію розвитку явища графіті у світі, повернімося до США 

шістдесятих років ХХ століття. У цей час на авансцену виходять перші вуличні 

райтери, залишаючи написи зі своїми іменами на міських просторах. На цьому етапі 

графіті політичного характеру не зникають з авансцени та зберігають актуальність у 

ході студентських авангардних рухів в США, Європі, Росії та країнах арабського 

світу. 

       Згодом про графіті заговорили на офіційному рівні, свідченням чого стала 

публікація в газеті The New York Times початку семидесятих років. У ній йшлося 

про вуличного маляра з Нью-Йорку, який залишав свої підписи «Taki183». 

Художник працював кур’єром та багато пересувався містом, тож його теги стали 

рясніти майже на всіх станціях метрополітену. Містяни почали звертати увагу на 

графіті і задумуватись про те, що б вони могли означати. Слідом за The New York 
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Times про мало відому культуру настінного живопису заговорили та почали писати 

у державних виданнях. 

       Теггін як явище вуличного мистецтва набував нового значення. Окрім кількості 

та майстерності виконання написів автори почали змагатись у спритності та 

авантюризмі. Художники, які залишали свої псевдоніми у важко доступних місцях, 

добивались поваги та схвалення у спільноті райтерів, викликали захоплення та 

здивування у пересічних городян. Ставлення до тегів було неоднозначне, адже 

пріоритет при створенні таких написів надавався не якості, а кількості. 

       Подібні прояви індивідуалізму стали викликом для брендингу та суспільної 

інфраструктури, які набирали масштабів, тому графіті, які незаконно почали 

з’являтись на вітринах, оголошеннях або рекламних плакатах, вважались суто 

негативним явищем в очах міської влади. Не дивно, що містяни почали асоціювати 

подібні написи із діяльністю вуличних банд257.  

       Поступово графіті почали набувати потужного комунікативного змісту. Вагони 

метро, які курсували містом і недостатньо охоронялись міською владою, стали 

найбільш зручними поверхнями для райтерів. Художники розмальовували вагони, 

демонструючи свою творчість, використовували короткі написи, які наносили у 

великій кількості, аби зарекомендувати себе серед інших малярів. Це явище згодом 

отримало свою назву «бомбінг». Характерні для нього риси: якомога більша 

кількість написів, швидкість і лаконічність виконання. Саме продукти бомбінгу 

викликають найбільший осуд у містян, опитаних нами киян, адже не несуть 

естетичного навантаження. Вони, як правило, є незрозумілими для прочитання та 

розшифрування пересічним громадянином та з’являються у недоречних місцях.  

       На противагу теггіну та бомбінгу райтинг становить інтерес з художньої точки 

зору, як правило, це є досить важкі для виконання та незвичайні роботи. Виконання 

малюнку займає від кількох днів до кількох тижнів, вимагає застосування десятків 
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кольорів, продумування персонажів, технік і фактур. Такі роботи часто виконуються 

у безлюдних місцях на околицях міст258. 

       У другій половині двадцятого століття кількість настінних зображень 

продовжувала невпинно зростати, перетворюючись у елемент вуличної культури. 

Вуличні художники почали працювати над якістю та стилем, оригніальними 

елементами своїх робіт, аби бути помітними та унікальними, виділятись із загалу 

вуличних малярів. Період 1975-1980 років став найбільш сприятливим у розвитку 

стилів, різновидів, технік графіті. Цей час увінчався появою стилів графіті, серед 

яких Broadway, Block Buster, Bubble Letters, Wild Style, Throw Up та інші.  

       Вісімдесяті та дев’яності роки стали переломними у хронології розвитку явища 

вуличного малярства. З одного боку, графіті почали заповнювати європейські вулиці 

під хвилею популярності нью-йоркських художників (Duro, Seen. Mare, Comet, Cos 

207, Revolt, Lee, Zephyr, Blade) та поширенням молодіжної хіп-хоп культури; з 

іншого – цей час увінчався початком жорстких мір задля припинення поширення 

явища: було прийнято низку обмежуючих законів, серед яких – заборона продажу 

неповнолітнім аерозольної фарби. Представники комунальних служб активно 

зафарбовували малюнки, а правоохоронні органи взялись за посилену охорону 

перонів та підзмних переходів. 

       Після прийняття владою міст мір, спрямованих проти діяльності вуличних 

малярів, більшість раніше доступних для малювання місць стали забороненими, а 

між граферами розгорілась кокуренція, яка нерідко переростала у збройні сутички. 

Задля безпеки та на основі спільних художніх смаків вуличні малярі почали 

об’єднуватись у колективи. Залишаючи станції метрополітену, райтери вийшли у 

місто, полотнищами для їх творчості стали паркани, наземний транспорт (зокрема 

вантажівки та фургони), стіни будівель, зупинки громадського транспорту. Ще одна 

особливість графіті цього часу – звернення вуличних художників до соціальних та 

політичних тем. Скажімо, вуличний маляр Кіт Харінг об’єднав творчість з 

активізмом. Невід’ємним елементом його малюнків стало звернення до теми 
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боротьби зі СНІДОм,259 у той час як у Франції вуличний маляр Blek le Rat за 

допомогою техніки трафаретів намагався довести, що мистецтво не повинне 

обмежуватись стінами галерей та є доступним для кожного. Нарешті, найбільш 

показовою фігурою серед світового вуличного настінного мистецтва є британський 

художник Banksy. Його стиль є впізнаваним, а творчість носить гостро соціальний 

підтекст.  

       Таким чином, до вісімдесятих років минулого століття явище графіті пройшло 

шлях свого формування на американських, а згодом європейських теренах. Чітко 

окреслились невід’ємні складові вуличного малярства, через які людина намагалась 

заявити про себе, самовиразитись, позмагатись в уміннях та спритності, втрутитись 

в середовище міського ландшафту та ідентифікувати себе у ньому, реагувати на 

соціально-політичні процеси та події міста, країни, світу, висловлюючи свою 

громадянську позицію. 

       Сплеск та експансія молодіжних субкультур, винайдення аерозольної фарби 

стали передумовами для поширення у сімдесятих-вісімдесятих роках минулого 

століття вуличного мистецтва райтерів із США (з головними центрами у Філадельфії 

та Нью-Йорку) на терени Східної Європи.  

        Як зазначає дослідниця К. Станіславська260, у СРСР поява перших графіті 

припадає на кінець 1970-х років. Вони були представлені емблемами футбольних 

клубів («ЦСКА», «Спартак»), а згодом – назвами рок-гуртів та елементами 

молодіжних субкультур (панків, пацифістів, хіпі, металістів). Не слід забувати про 

шкільні, студентські, солдатські, тюремні графіті, які були звичним культурним 

явищем та широко побутували на вітчизняних теренах в останній третині ХХ 

століття. 

       З середини-другої половини вісімдесятих років відбувається бурхливий 

розвиток хіп-хоп та брейк-денс культури, яка тісно поєднувала у собі музику, танець, 
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стиль одягу та художнє графіті. У цей час настінний живопис переживає свій сплеск. 

З середини дев’яностих років графіті різних стилів майоріли на стінах українських 

міст, а кінця дев’яностих-початку двохтисячних вуличні малярі почали долучатись 

до фестивалів молодіжної культури, серед яких «X sprays», «Snickers URБАNія» та 

інші. Сьогодні їхня кількість значно збільшилась, за останні десять років відбулось 

більше десятка фестивалів вуличного мистецтва, серед яких «Фонтан кольорів», 

«Мураліссімо», «Upстіну», «Don’t Take Fake» та інші. 

       Серед українських вуличних малярів є багато талановитих художників, які 

працюють самостійно або ж об’єднуються у творчі колективи. Їхнє мистецтво давно 

вийшло за межі «бомбінгу» та звинувачень у причетності до вандалізму, натомість 

характеризується унікальною майстерністю й упізнаваним стилем. Серед останніх 

варто назвати: Інтересні Казки,  Lodek, Tetris, Slikez, Фатум, Кальков А., Радкевич С. 

та інші. Існує окрема когорта вуличних малярів, які створюють вербальні графіті 

(або трафарети) із гостро соціальним підтекстом, з іронією та гумором261, зокрема 

Milashkamilk262. Зразки їх творчості спрямовані не на художню довершеність, а на 

влучність та актуальність коментаря, звернення, жарту, вписаного у той чи інший 

контекст міста та елементи його ландшафту. 

       Двадцять перше століття стало епохою глобалізації та масової культури. Цей час 

ознаменувався розвитком вуличного мистецтва та виходом його на новий рівень. 

Явище залишається забороненим та досі наражається на осуд багатьох містян, які 

вважаються графіті проявом вандалізму. Однак все частіше у містах з’являються 

зразки настінного живопису, що стають невід’ємною частиною міського ландшафту, 

викликають захоплення та схвальні відгуки громадян. Серед них – мурали, які 

нерідко називають продовдженням традиційних графіті, інші вважають їх 

абсолютно самостійним мистецьким явищем. Сьогодні, попри офіційну боротьбу із 

настінним мистецтвом, здійснюються спроби пошуку консенсусу та співпраці між 
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вуличними художниками, міською владою та підприємцями. Свідченням цього стала 

комерціалізація графіті, залучення явища до створення брендингу, реклами, 

проведення молодіжних фестивалів відповідного спрямування. Актуальним 

залишається запитання: чи не втрачають графіті свій першопочатковий зміст як 

неофіційне заборонене мистецтво, стаючи на комерційний шлях. 

 

2.2 Видова специфіка та семантичне значення сучасних графіті 

 

        Дослідження та усвідомлення явища графіті ускладнене через його 

різноманітність та синкретизм. Перед науковцем, який вивчає настінне вуличне 

малярство, відкривається надзвичайно широке предметне коло. Постає питання: що 

є графіті? Чи можемо ми одним терміном описати одиничні написи та малюнки й 

гігантські комплекси зображень, майстерно виконані на фасадах будинків. 

Наступним актуальним питанням є визначення межі: коли малюнок перестає бути 

графіті у його традиційному змісті та стає муралом.  

       На підтвердження думки щодо синкретизму та неоднозначності явища 

звернімося до слів дослідника М. Лур’є, який зазначав, що «говорячи про сучасні 

міські графіті, ми змішуємо в єдине три різних явища (або три традиції), які, 

безумовно, мають спільне феноменологічне ядро, однак різняться і формально, й 

функціонально…по-перше, спільну традицію писання і, рідше, малювання на стінах, 

відому міській культурі з давніх давен; по-друге, практику спілкування за 

допомогою графіті, що отримало поширення в останні роки; по-третє, основну 

форму діяльності молодіжної субкультури граферів, в основі якої лежить створення 

графіті»263.  

       Сучасні дослідники264, застосовуючи філософський підхід, розглядають графіті 

як явище, яке знаходиться на перехресті матеріального, емпіричного та духовного, 

                                                           
263 Лурье М. Л. Несколько замечаний о современных граффити. Комплексное собирание, 

систематика, экспериментальная текстология. Материалы VI Международной школы молодого 

фольклориста (22-24 ноября 2003 г.). 2004. Вып. 2. С. 70 
264 Кайс З. В. Соціальна семантика урбаністичного світу: символіка графіті: дис. …канд. філос. 

наук: спец. 09.00.03. Київ, 2015. С. 84 
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символічного світів, так як мають опредмечений спосіб вираження – написи та 

зображення розміщуються в міському просторі, та знаково-символічний спосіб 

вираження – зміст. 

       Таким чином, графіті стають інструментом представлення ідеї в образі, тобто 

ідеєю, що набуває матеріальної форми. 

       Конфронтація та насторожені почуття містян стосовно графіті часто виникають 

через нерозуміння або небажання зрозуміти. Адже графіті – це нерідко образ, 

алегорія. Іноді для того, щоб осягнути їх зміст, необхідний широкий світогляд, 

розуміння соціальної та історичної дійсності та подій, соціально-політичного 

контексту, усвідомлення культурних особливостей міської та субкультурної 

спільноти. 

       У попередньому розділі ми розпочали говорити про необхідність типологізації 

графіті для звуження предметного поля вивчення та виділення подібного серед 

широкого спектру емпіричного матеріалу. Дослідниками графіті було 

запропоновано багато підходів до класифікації явища.  

        Для прикладу, дослідник В. Кох типологізує графіті, відповідно до їхньої 

жанрової специфіки, виділяючи слогани та загадки, афоризми й діалоги, серед яких 

приписи на рекламних плакатах, елементах інтер’єру та попередніх графіті265. У той 

час як дослідники Ф. Боас та Р. Помар акцентують увагу на університетських графіті, 

розділяючи їх за тематикою на політичні та неполітичні266.  

        У праці «Поэтический знак в структуре смысла городского графити-символа»267 

для ілюстрації існуючих типологізацій графіті авторка наводить приклад поділу 

явища за тематичними групами, запропонований дослідницею      Д. Козловською268. 

Серед груп виокремлені наступні: метатекстуальні, серед яких імена та місця; 

                                                           
265 Koch W. A. Simple Forms: An Encyclopedia of Simple Text-Types in Lore and Literature. –  Bochum, 

1994. 147 p. 
266 Bouza F., Pomar R. M. Sociologia de la reciprocidad linguistica (Las pinturas de la facultad de Ciencias 

Politicas y Sociologia de la Universidad Complutense [1986-1987]). Comunication y lenguaje juvenil. 

Madrid, 1989. 103 p. 
267 Кайс З. В. Поэтический знак в структуре смысла городского графити-символа. Альманах 

современной науки и образоваия. Тамбов: Грамота, 2015. №5. С. 82-86.  
268 Kozlowska D. Postmodernizm kulturowy w Polsce na przykladzie Pomaranczowej Altenatywy i 

graffiti: Polska specyfika zjawisk i ich konteksty swiatowe (MA thesis). Warszawa, 1992. 199 p. 
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соціальні та політичні, серед останніх портрети визначних осіб, коментарі до 

актуальних політичних подій, написи магічного та сакрального характеру; 

екологічні та пацифістські; молодіжні та еротичні, серед яких часто зустрічаються 

субкультурні графіті та графіті про школу; гумористичні; символічні; екзистенційні; 

графіті-діалоги; художні графіті; графіті про поп-культуру та графіті-нонсенси.  

        Серед універсальних класифікацій слід згадати запропоновану дослідницею Дж. 

Ґетсбі269, згідно з якою графіті поділяються на латриналії або графіті в громадських 

вбиральнях; графіті-підписи та гумористичні; публічні графіті; історичні написи та 

народна епітафіка, які протиставляються написам епохи маркерів та спреїв. 

       Цікавий підхід до класифікації настінних написів пропонують дослідники А. 

Дьомін та В. Кашкін270. На основі комунікативної складової вони поділяють графіті 

на текстові, художні та гібридні; відповідно до змісту та сфери комунікації – 

політичні та кланові (серед останніх – назви молодіжних угрупувань, студентських 

академічних груп тощо); побутові; відповідно до цільової установки автора – 

спонтанні («тут був я»), інформативні («Наташа, я тебе люблю. А.»), спрямовані 

(спеціально сконструйовані для сугестивних змін у поведінці адресата).  

       Дослідниця П. Вулайд271 посилається на класифікацію, запропоновану 

естонськими колегами Т. Палковим, У. Сепсівартом та А. Сіплейном272, згідно з 

якою графіті поділяються на три типи: особо-центристські, у яких показано, що 

конкретна особа була присутньою у тому чи іншому місці або ж мала на нього вплив; 

графіті-повідомлення, які використовуються для трансляції оцінок, рішень, посилів; 

просторові дизайнерські роботи, головною метою у створенні яких є зробити 

урбаністичний простір більш радісним та кольоровим.  

                                                           
269 Gadsby M. J. Looking at the Writing on the Wall: A Critical Review and Taxonomy of Graffiti Texts. 

1995. URL: http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html. Дата звернення: 12.05.2017 
270 Демин А. А., Кашкин В. Б. Взаимодействие языка и среды в текстах граффити. Язык, 

коммуникация, социальная среда. Воронеж: ВГТУ, 2001. №1. С. 125-135 
271 Voolaid P. In graffiti veritas: A paremic glance at graffiti in Tartu. Tartu, 2013. URL: 

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola/voolaid.pdf. Дата звернення 05.04.2017 
272 Palkov T., Sepisvart U., Siplane A   Haiguste ravi. Kontrollitud. Raamattänavakunstist.[Cure of 

diseases. Tested. A book on street art.] Tallinn: EestiPakendiringlus, 2009. 216 p. 

http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola/voolaid.pdf
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       На нашу думку, хоч групування графіті за певною ознакою допомагає 

характеризувати та аналізувати ту чи іншу групу, як от виділення нами соціально-

політичних графіті у третьому розділі дисертації, однак жодна типологізація явища 

не може сприйматись як абсолют. Кожна із них допускає взаємопроникнення та 

перетин різних за змістом та формою зразків настінного мистецтва. До того ж, існує 

безліч критеріїв, за якими можна групувати настінні написи та малюнки – за стилем 

та технікою виконання, знаковою формою та сферою комунікації, місцем та 

авторством, гендерною чи груповою приналежністю. 

       Візуальний бік графіті – та його складова, яка лежить на поверхні. Нерідко 

вуличні настінні зображення пронизані символізмом та глибоким змістом, 

вимагають від глядача певних знань та ерудиції для осягнення й прочитання напису 

чи малюнку. Поява графіті не завжди є явищем хаотичним та спонтанним. Натомість 

останні виконують низку функцій, про що йтиметься далі. 

       Графіті є важливим джерелом інформації про суспільство та окремі його групи. 

Погодимось із дослідником перербурзьких графіті В. Топоровим273, що міські 

графіті дозволяють дослідити думки й оцінки, почуття та бажання, потреби містян, 

трансляторами яких вони виступають. 

       Беззмістовні на перший погляд зображення та малюнки можуть нести зміст, 

адже вуличні малярі у своїй творчості переслідують ті чи інші ідеї. «Даже если это 

просто имя райтера или его крю (команды) это означает, что он тут был. Что это его 

стена. А название крю обычно несет какой-то смысл СВ (стрит вайс), РКЗ (райтеры 

кажутся злыми) и. т.д. А вообще граффити имеет смысл. Либо борьбы с системой, 

формы протеста, призыв к протесту. Либо же просто граффити вары (холивар) когда 

райтеры соревнуются в умении залезть на недосигаемую стенку, написать в 

труднодоступном месте, либо же там, где много акабов (ментов). И цель в этих 

войнах не только нарисовать свое, но и бафнуть (зарисовать) чужой кусок 

(рисунок)»274. 

                                                           
273 Toпopoв B. H. Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии). Миф. Ритуал. 

Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Mосква: Издательская группа 

«Прогресс» - «Культура», 1995. С. 368-399 
274 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1511. Арк. 2.  
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       Функція бомбінгу, наприклад, найбільш поширеної субкультурної практики 

графітчиків – полягає в реалізації статусу граферства як забороненого діяння, що 

переслідується владою і суспільством, такого, що передбачає отримання адреналіну. 

Для бомберів важливим є створення своїх робіт на очах у враженої та шокованої 

публіки. Художники обирають у якості локацій для розпису заборонені місця або ж 

об’єкти, які знаходяться під охороною, свідомо порушуючи усталені норми й 

порядки275. Прагнучи викликати у глядача та іншого райтера «wow ефект», автори 

намагаються створити малюнок у важко доступних місцях276, що вимагає неабиякої 

спритності та фізичної підготовки, або ж вразити масштабом зображень.  

        Таким чином, нанесення графіті («бомбінг», «теггінг») у відкритих та людних 

місцях, з одного боку, оцінюється як деструктивна дія. З іншого боку, завдяки графіті 

автори задовольняють потребу самовиразитись, створити щось власноруч, залишити 

яскравий слід за собою, що поєднується із прагненням отримання адреналіну, 

екстремальних відчуттів, обійти небезпеку, бути схопленими, притягненими до 

юридичної або матеріальної відповідальності.  

        Нерідко малювати на стінах міста художники починають у підлітковому віці. А 

це, як відомо, період юнацького максималізму, бунту, формування особистості та 

створення в уяві опозицій, які позначаються й на мистецтві райтерів та 

субкультурній картині. Серед класичних протистоянь, які транслюють вуличні 

художники через свої роботи «ми – поліція», «ми – закон», «я – світ», «я – система», 

«ми – обивателі», «моє – чуже», «справедливість – влада» тощо. Забігаючи наперед, 

зазначимо, що опозиція «моє-чуже» стосується, передусім, сприйняття та 

присвоєння простору. Звернімося до первинної функції графіті задля позначення 

територій впливу вуличними бандами. Подібну картину ми спостерігаємо й 

сьогодні: стіни будівель київських дворів свідчать про прагнення присвоїти простір, 

засвідчити аторитетність, конкурувати у праві розпоряжатись стінами та простором, 

                                                           
275 Граффити-бомбинг. Extreme Sports. Від 25. 12. 2015. URL: http://h-i.su/content/graffiti-

bombing.php.  Дата звернення 10.07. 2017 
276 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 8. Рис. 15 (Додаток 2. Рисунок 15)  

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 8. Рис. 16 (Додаток 2. Рисунок 16) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 8. Рис. 17 (Додаток 2. Рисунок 17) 
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утвердити право створювати графіті на тій чи іншій стіні («Ну що, закрасим сейчас 

или будем ждать Пасхи?»; «Кажется, я нашел себя…Не потерять бы его» - «Хуй Так 

лучше?»)277. 

       Графіті виступають засобом утвердження себе у світі й просторі, соціумі. 

Поширеною практикою серед людей молодого віку є створення власного 

розпізнавального знаку чи надпису та нанесення його на поверхнях міста, що означає 

присутність, важливість «я» тут і зараз. Нерідко графіті-написи, підписи чи символи 

служать для ідентифікації та популяризації, упізнаваності персоналій та угрупувань 

і хаотично наносяться у різних локаціях міста. Як от NBK, Раки, Гонор та інші278. 

        Вияв емоцій притаманний кожній людині, зокрема вияв агресії та прагнення 

звільнитись від негативної енергії. Іноді графіті стають принагідним інструментом у 

досягненні цієї мети. Футбольні фанати влаштовують задля цього бійки та 

виплескують енергію скандуючи голосні гасла; хулігани провокують сутички та 

нівечать матеріальну власність; усім відоме зображення класичного скінхеда із 

битою в руках, який також тяжіє до застосування фізичної сили. Райтер, малюючи у 

заборонених місцях, також застосовує фізичну силу та спритність, отримуючи 

відповідні емоції. Вияв агресії та викид негативних емоцій відбувається через 

нанесення на міських поверхнях лайливих нецензурних слів та звернень, 

прописування власних образ та обурень. На жаль, мусимо констатувати, що у 

свідомості багатьох громадян саме такі непристойні написи асоціюються із поняттям 

явища графіті і викликають осуд: «…не подобаються ті, що огидні/образливі/ не 

мають сенс»279; «Подобаються не агресивні за своїм характером, яскраві, не 

кроваві»280; «…не подобаються негарні вислови, негативні вислови, слова-паразити 

і демотивуюча реклама»281; «Не подобаються: неясні закарлючки, якісь 

значки/логотипи, чужі імена, особливо великі. Матюки»282; «Подобаються ті, які 

                                                           
277 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 9. Рис. 19 (Додаток 2. Рисунок 19). 
278 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 10. Рис. 20 (Додаток 2. Рисунок 20) 
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несуть у собі якийсь сенс, виконані гарно, охайно у кольорі. Не подобаються ті 

поодинокі написи про первинні статеві ознаки, і схожа мазанина на парканах і 

т.д.»283. 

        Райтери серед іншого знаходять у графіті спосіб художньої реалізації, шлях до 

визнання. Художник створює свій логотип або «унікальний знак», який є його 

візитівкою, та зображає його на елементах міського ландшафту. Разом із практикою 

вуличного малюнку росте й митець, вдосконалюючи свою техніку та створюючи 

унікальний стиль. Багато нині відомих вуличних художників та дизайнерів починали 

свій шлях у підлітковому віці із провокативних та «неестетичних» теггів чи бомб.  

       Левова частка граферів вкладає у головне призначення та зміст графіті 

саморекламу: «В наш час будь-який беззмістовний логотип, образ або форма набирає 

зміст і вагу тоді, коли його знає багато людей. Наприклад, коли ти малюєш червоний 

круг і про це знають тільки твої знайомі, то це просто червоний круг і більше нічого, 

а коли про те, що хтось малює червоний круг знає мільйон людей, то в цьому кругу 

з’являється зміст і він починає багато що означати»284; а їх головна мета – 

задоволення власного его: «Графітчики являються егоїстами, оскільки пишуть 

тільки своє ім’я (нікнейм). Та і більшість художників також спрямовують твори на 

задоволення свого его, хоча деякі слідують модним тенденціям, щоб заробляти 

гроші»285; «Глобально в граффити надписи означают рекламу написавшего а 

рисунок, тут уже зависит от того, что там изображено, даже котик означает 

неравнодушие к котикам»286; «Я наприклад малюю останні 4 роки в 90% за команду 

мені це більше подобається ніж свій нікнейм писати але іноді хочеться і себе писати. 

В якійсь то мірі графіті це як реклама правда особисто кожного реклама»287; «Ну, 

откровенно говоря, в граффити особо много идей нету. Граффити это штука такая, 
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это просто рекламная компания себя. Ты придумываешь себе ник нейм, 

придумываешь как его писать, называещь это своим стилем и идешь рисуешь288». 

        Одним із рушіїв діяльності вуличних малярів є створення чогось красивого та 

небуденного, розбавлення сірих пострадянських будівель спальних районів. З 

іншого боку, вони на ділі доводять, що мистецтво може бути доступним для всіх, не 

обов’язково для цього відвідувати галереї та музеї: «Цель, получить удовольствие и 

возможно поднять настроение знакомым мне людям. Отойти головой от основной 

работы»289; «Хотя, я стараюсь чтобы это было актуально, мне хотелось бы, чтобы это 

было современно и вызывало у людей, конечно же, эмоции. Не так как стрит арт, а 

как какие- то даже мимолетные, не глубокие, а даже банальные эмоции – это уже 

класно. Это означает, что людям не безразлично. Это здорово»290; «Я думаю, 

малюнки завжди щось означають. Так само, як і картини художників. Бо райтери 

самі придумують свої роботи і для них вони є відображенням чогось внутрішнього, 

як мінімум»291. 

       Нарешті, слід враховувати, що створення графіті на всіх етапах є для багатьох 

педставників субкультури хоббі, має творче начало, є шляхом самовираження, 

приносить задоволення, є чимось відмінним від щоденної рутини: «Это творами 

даже назвать нельзя, понимаешь. Я занимаюсь этим, потому, что мне это нравится. 

То есть я переутруждаюсь на работе, когда рисую…и я показываю результат…то 

когда я рисую для себя, я не показываю результат…знаешь, это вопрос не «что», а 

вопрос «как». То есть меня интересует, как это будет сделано. То есть, мне не важен 

результат абсолютно. Я получаю удовольствие от нанесения краски, от 

компании»292; «Графіті це як і музика – засіб самовираження, якщо в музиці є ідея, 

але її погано зіграли і заспівали, то її ніхто не буде слухати, то ж саме й тут, якщо 
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«безвкусно всьо», то нема різниці «за мір во всьом мірє» чи за «восстановлєніє 

рабства», всьоровно погано»293. 

        Ще однією метою вуличних митців є спроба долучити глядача до діалогу, 

обговорення та обдумування нагальних соціально-політичних проблем. Таким 

чином, малярі виступають не лише творцями візуального обліку міста, а й за 

допомогою графіті виконують месіанську функцію, працюють над демократизацією 

міського простору. Вуличне мистецтво може бути вагомою платформою для 

вираження суспільних інтересів. Прогресивна молодь, серед якої вуличні 

художники, ще на початку минулого століття здійснювала спробу на державному 

рівні (вітчизняні терени тоді ще входили до складу Російської держави) проголосити 

відміну від приватної власності та ратували за демократизацію та присвоєння вулиць 

народу. 

       Опублікований 1918 року російськими футуристами Декрет №1 «Про 

демократизацію мистецтв («заборна література та живопис площ») проголошував 

вільне висловлення думок та творчих прагнень на міських теренах: 

«Товарищи и граждане, мы, вожди российского футуризма — революционного 

искусства молодости — объявляем: 

1. Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства 

в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, 

театрах. 

2. Во имя великой поступи равенства каждого пред культурой Свободное Слово 

творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, 

крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев 

и на платьях всех граждан. 

3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины (краски) на улицах и 

площадях от дома к дому, радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожего. 
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4. Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями 

своего мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, 

вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. 

5. Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно 

глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой 

радости сегодня, слушать музыку — мелодии, грохот, шум — прекрасных 

композиторов всюду. 

6. Пусть улицы будут праздником искусства для всех»294.  

       Не можемо прослідкувати, наскільки настанови Декрету були втілені у життя, 

однак цей заклик можна вважати першою спробую санкціонувати вуличне 

мистецтво та зробити міський простір гармонійним для проживання у ньому 

людини. 

       Однією із важливих функцій графіті є комунікативна. Попри розбіжності у 

поглядах багатьох дослідників щодо мети, ідей та цінності настінних малюнків та 

зображень, прослідковується одностайність щодо визначення графіті як засобу 

комунікації. «Они адресованы людям, которые сами не могут ни до чего додуматься, 

а значат они то, что есть люди, которым не всеравно. Слова всегда остаются в 

памяти. Именно для этого мы рисуем наши граффити»295; «Кожен малюнок це є 

послання в суспільство…мова вулиць undergtound шрифти, персонажі, 

постери…»296; «…иногда делаю что-то заставляющее задуматься окружающих, 

общество потребления там, и все такое прочее»297. 

       Графітійний діалог полягає у комунікації на рівні художник – художник, 

художник – глядач, художник – суспільство, художник – «я». Нерідко існуюча фраза 

або малюнок на поверхні доповнюються дописами та коментарями, переростаючи у 

діалог, а елементи ландашфту або реклами зазнають видозмін298. Цікаво, що у наш 

                                                           
294 Декрет футуристів № 1. Газета футуристов, 1919 . Вып.1. URL: 

http://www.togdazine.ru/article/370 
295 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1511. Арк.4 
296 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1511. Арк.8 
297 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1511. Арк.13 
298 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк.11. Рис. 24 (Додаток 2. Рис. 24) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк.11. Рис. 25 (Додаток 2. Рис. 25) 

http://www.togdazine.ru/article/370


107 
 

час цей діалог переноситься і у віртуальний вимір, де ті чи інші настінні зображення 

й малюнки, що транслюють цінності й ідеї, викликають реакцію, коментуються, 

схвалюються або ж заперечуються на сторінках соціальних мереж: «Прыгай Здесь 

не высоко – Хороший вид из окна?»299; «За 60 часов исправительных работ так и не 

исправился»300; «Кто влюбился тот лох – Правда жизни»301, «Розписані колони біля 

стадіону Динамо – Ну и как тут не стать ярой телкой с транспорантом под 

КМДА?»302, «Реп кал – Согласны?»303 

       Згадуючи про графіті як комунікативний інструмент та спосіб вираження 

інтересів, поглядів, світосприйняття, виділимо важливість цих характеристик у 

середовищі молодіжних субкультур. Результати досліджень побутування графіті у 

малих групах висвітлив у своїх працях, серед яких «Московські графіті» науковець 

Дж. Бушнел304. Вчений зазначає, що графіті є засобом налагодження зв’язку у 

середовищі молодіжних субкультур, потужним комунікативним інструментом. 

Завдяки використанню цього феномена вони комунікують всередині спільноти, а 

також створюють комунікативний бар’єр, який відділяє їх від офіційної культури та 

решти світу. 

       За класифікацією Дж. Бушнела, до цієї категорії настінного вуличного живопису 

належать графіті футбольних та інших спортивних фанатів, музичні графіті («рок-н-

рольні», контркультурні та субкультурні).  Автор звертає увагу на те, що серед 

музичних графіті – а саме імен співаків, текстів пісень та назв рок-груп – цілковито 

відсутні графіті, пов’язані з поп-музикою305. Переважна більшість написів та 

зображень цієї групи присвячені альтернативній музиці. Культуру графіті, таким 

чином, можна розцінювати як альтернативну офіційній загальноприйнятій культурі. 
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       Як зазначають вуличні художники, вони часто зображають те, що їм цікаве, 

близьке та важливе: «Идеи, они берутся как и всегда из работ других, из идеологий, 

того, что меня интересует, из общих интересных тем и из повседневной жизни. Мы, 

например, часто рисовали раньше чувака регбиста и писали на нем «Антерас» 

название нашего регби клуба»306.  

        Констатуємо, що молодіжні угрупування, які відділяються від суспільства та 

офіційної культури в результаті свідомого вибору, створюють свою власну 

альтернативну культуру та притаманну їй систему знаків та символів – по суті, свою 

власну мову. Намагаючись заявити про себе, молодь пише та малює графіті307.  

       Об’єднані спільними символами представники тієї чи іншої субкультури 

зображають те, що відповідає сфері їх інтересів та є близьким. Як правило, такі 

графіті будуються на комбінації слів та символів. Окрім зображення регбіста із 

супроводжуючим написом «Антерас», прикладом можуть слугувати графіті-

емблеми київського футбольного клубу, що часто зустрічаються на міських 

поверхнях, нанесені фанатами команди308. Вони використовуються як символ 

підтримки команди та служать своєрідним «маркером» угрупування фанатів. 

Символіка таких зображень полягає і в наданні їм позитивного чи негативного змісту 

через універсальний набір позначок. Скажімо, позитивна конотація виявляється 

через «коронацію» емблеми, негативна – через паплюження, перекреслення (як 

правило ворожих, конкуруючих розпізнавальних знаків та емблем)309.  

       Актуальним на сьогодні питанням є створення зручного і гармонійного міського 

простору, де людина почуватиме себе комфортно та щасливо. Серед 

поліфункціональності графіті виділимо спробу гармонізувати міський простір, за що 

беруться вуличні малярі. Пересічні містяни переконані, що графіті не лише можуть 

псувати зовнішній вигляд міста, а й робити простір більш гармонійним та 
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привабливим, допомагають позбутись пострадянського образу сірого міста: 

«Ідеально, якщо б графіті з’являлись у спеціально відведених для цього місцях. Або, 

у місцях, які стануть краще від малюнків (зруйновані або покинуті будинки, сірі 

бетонні забори, трансформаторні будки і тд)»310; «Думаю, що радянські обшарпані 

будинки можна таким чином прикрасити. Стіна, на якій є красиве графіті, 

оживає»311; «Это здорово характеризует город, задает ему настроение. Это же 

современное искусство, то что идёт в ногу с пробегающими прохожими в свои 

душные офисы, в 7 утра в какой-нибудь вторник…»312. 

       Подолання усталених приписів та соціальних табу; нехтування та знецінювання 

офіційно важливих тем, серед яких теми Бога та віри («Бог и другие игрушки» напис 

на сміттєвому баці313; «Государство, армия и церковь насилуют женщин 

ежедневно»314) – те, на що спрямовані деякі сучасні графіті. Настінне вуличне 

малярство, серед іншого, є здавна частиною сміхової культури, про що йшлось у 

попередньому розділі. Сьогодні це виявляється у використанні жартівливих фраз та 

віршів, домальовуванні вусів, геніталій, одягу та зачісок на рекламних щитах та 

афішах, дописуванні та виправленні вже існуючих слів, фраз315.  

       Таким чином, графіті є надзвичайно синкретичним явищем сучасної міської 

культури. На вулицях Києва воно представлене у різних формах та може виконувати 

різні функції – задовольняти прагнення людини у творчості й самовираженні; 

служити способом присвоєння простору та його гармонізації; бути одним із 

комунікативних інструментів тощо. 

 

                                                           
310 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-3. Од. зб. 1516. Арк. 65 
311 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-3. Од. зб. 1516. Арк. 79 
312 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-3. Од. зб. 1516. Арк. 81 
313 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 16. Рис. 34 (Додаток 2. Рис. 34) 
314 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 16. Рис. 35 (Додаток 2. Рис. 35) 
315 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 17. Рис. 36 (Додаток 2. Рис. 36) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 17. Рис. 37 (Додаток 2. Рис. 37) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 17. Рис. 38 (Додаток 2. Рис. 38) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 17. Рис. 39 (Додаток 2. Рис. 39) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 18. Рис. 40 (Додаток 2. Рис. 40) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 18. Рис. 41 (Додаток 2. Рис. 41) 

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 19. Рис. 42-47 (Додаток 2. Рис. 42-47) 
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2.3. Вуличне настінне малярство у системі культур 

 

       Здійснивши екскурс в історію та хронологію графіті, констатуємо еволюцію та 

трансформацію явища. Від простих та випадкових монохромних персональних 

написів графіті виросли до справжніх мистецьких шедеврів. Вуличне настінне 

малярство є культурним проявом. Однак у ході дослідження виникло запитання, що 

слід розуміти під поняттям культура і як можемо співвіднести його із поняття 

графіті? У першому томі праці «Американська культура»316 знаходимо пояснення. 

Завдяки праці можемо описати поняття «культура» у сучасному його розумінні зі 

зверненнями до класичних традицій. Нагадаємо, що батьківщиною сучасних графіті 

вважають США. 

        Автори зазначають, що термін має як загальне так і вузьке значення. Традиційне 

визначення поняття «культура» можна окреслити наступним чином: це світогляд та 

поведінка, цінності суспільства, виражені за допомогою символічних форм – через 

мову, міфи й ритуали, стиль життя, заклади й закони із ними пов’язані (політичні, 

релігійні, освітні). Одне із сучасних пояснень поняття культури, запропоноване 

Метью Арнольдом, окреслює поняття як тренування, розвиток, вдосконалення 

інтелекту, смаку, звичаїв або іншими словами означає інтелектуальний бік 

цивілізації317. 

       Погодимось із думкою авторів видання «Американська культура», згідно з якою 

графіті мають багато спільного із «високим» мистецтвом. Оскільки воно є 

нелегальним, а отже радикальним мистецтвом та народжується у суспільстві, 

спровоковане змінами та процесами в середині соціуму, його можна порівняти із 

мистецтвом соціалістичного реалізму та муралізмом 1930-х років318. Воно є офіційно 

неприйнятним, що робить його імпульсивним однак в той же час стійким та 

живучим. Воно стирає межі та ламає кордони, як це трапилось із іншими молодими 

                                                           
316 Inge М. T., Hall D. The Greenwood Guide to American Popular Culture.Westport: Greenwood, 2002. 

Vol. 2. P. 19 
317 Там само. С. 815 
318 Художній стиль та метод, що побутував у мистецтві та мистецтвознавстві СРСР 1930-х років. 

Йому притаманне правдиве зображення дійсності, «виробничий» стиль, монументалізм. 
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рухами й течіями як от абстрактним експресіонізмом319. Графіті притаманні спільні 

ознаки і з популярним мистецтвом (поп арт), концептуальним мистецтвом320 та 

новим реалізмом321. 

       Художник франк Стелла висунув думку про те, що у творчості вуличних малярів 

є дещо спільне із Караваджо та римськими художниками шістнадцятого століття, 

зокрема у їхньому повстанні проти просторової ізольованості та обмеженості 

традиційної мистецтва на мольберті. 

       Норман Мейлер, здійснюючи спробу визначити графіті серед інших мистецьких 

форм, напрямків та течій у своєму есе «The Faith of Graffiti» («Віра графіті»)322, 

зазначає, що мистецтво котиться по осі від Сезана до Франка Стелли, від Гогена до 

Матьє. На цій карті графіті є алювіальною дельтою, місцем фільтрації сотень 

мистецьких потоків. Важко не погодитись із цією думкою, адже сучасні графіті, які 

сьогодні з’являються на вулицях Києва, нерідко поєднують у собі характерні риси 

найрізноманітніших мистецьких жанрів та течій. У них можемо побачити елементи 

фольклору, абстракції, реалізму та сюрреалізму, кубізму та примітивізму. До того ж, 

серед райтерів є багато митців із академічною художньою освітою, графіті служать 

для трансляції їхнього мистецтва, екзистенційних та творчих пошуків, виходу за 

межі стін галерей. 

       Деякі художні критики вважають графіті кінцем модерністської високомірності 

та елітизму та реакцією, спрямованою проти інституалізації та комерціалізації 

мистецтва як такого323. Ця думка варта уваги, адже вуличне настінне малярство є 

доказом того, що мистецтво може бути доступним загалу поза межами галерей та 

дорогих салонів, до того ж, воно нерідко сприяє гармонізації міського простору та 

                                                           
319 Мистецька течія, що виникла в США в другій половині ХХ століття. Їй притаманне спонтанне 

вираження почуттів та емоцій, відхід від будь-яких правил. 
320 Мистецький рух, що склався наприкінці 1960-х років під впливом поп-прту, мінімального 

мистецтва, дадаїстів. Полягає у переході до вільних від матеріального втілення художніх ідей. 
321 Мистецький напрямок, що зароджується у 1960-му році в Парижі із підписанням маніферсту 

художниками на чолі з теоретиком П. Рестані. Полягає у поверненні до реальності напротивагу 

ліриці й абстрактності. 
322 Mailer Norman The Faith of Graffiti. NY: It Books, 2009. 128 p. 
323 Inge М. T., Hall D. The Greenwood Guide to American Popular Culture.Westport: Greenwood, 2002. 

Vol. 2. P. 816 
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стає частиною щоденної картини міста. Однак сьогодні все більше райтерів 

поривають із практикою «мистецтва заради мистецтва» та погоджуються на 

комерційну співпрацю, нехтуючи первинною суттю графіті. Теоретики, серед них 

Робер Хьюз, висунули думку, що сучасний мистецький ринок приречений на крах, 

який почнеться саме із остаточного входу графіті у мистецьки світ. 

       Зустрічаються й ті, хто переконаний у доцільності визначати графіті як прояв 

народного мистецтва або «фольк арту». У праці «The Unembarrassed Muse: The 

Popular Arts in America» («Нестидлива муза: популярні мистецтва в Америці») 

графіті визначається як квазіфольклорне низьке мистецтво324. Вважаємо, що така 

точка зору має підґрунтя, адже твори вуличних малярів належать місту та 

населенню, автори таких творів часто залишаються у тіні, таким чином створюється 

аура «народності» відповідних зображень. Вони не є власністю галереї чи музею. 

Вони нерідко апелюють до актуальних проблем, питань, образів тієї чи іншої 

спільноти, використовують народні образи й мотиви. Як київські так і американські 

графіті є яскравим тому прикладом. Останні транслюють цінності та традиції 

закритих груп, сформованих на основі етнічної спільності, апелюють до культурних 

витоків. До таких зразків віднесемо іспанські графіті у гетто Лос Анджелеса або ж 

роботи американського вуличного художника Баскіата, батьки якого були 

гаїтянцями, про що підкреслено заявляє митець через свої твори.  

       Традиційний фольклор та притаманні йому образи мають місце й серед відомих 

київських графіті. Показовими з цієї точки зору є роботи, створені під егідою 

української команди вуличних малярів Інтересні Казки. У роботах художників 

зустрічаються народні мотиви – в зображенні героїв (Український Святий Георгій325) 

та їх вбранні, підборі кольорів. 

       Не викликає сумніву той факт, що значна кількість графіті тяжіє до народних 

традицій та образів. Однак ще більшою мірою це явище акумулює нові культурні 

віяння, щоденні елементи популярної культури, що має тісний зв’язок із 

американізмами, графікою, комп’ютерним жаргоном тощо. Графіті є декоративними 

                                                           
324 Там само. С. 818. 
325 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 20. Рис. 48 (Додаток 2. Рис. 48) 
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та яскравими, іноді сюрреалістичними. Вони є результатом реакції та непримирення 

із позбавленою кольору модерною архітектурою покоління, яке звикло до яскравих 

кольорів та емоцій. 

       Таким чином, графіті є мистецьким явищем, яке увібрало у себе багато 

культурних форм та понять, течій та віянь. Однією із виражених ознак вуличного 

настінного малярства, що вирізняє його серед інших, є створення у публічних місцях 

на непризначених для цього, а отже заборонених, поверхнях. Ось чому постає 

питання: якщо графіті стають продуктом домовленості та створюються легально, а 

отже комерціалізуються, чи маємо ми право називати такі зразки явищем графіті у 

класичному розумінні поняття, чи набувають вони ознак інших мистецьких проявів. 

Так наприклад, автори праці «Американська культура», вважають, що графіті, які 

створюються без елементу ризику та порушення усталених норм і табу, втрачають 

свій сенс та не відповідають параметрам вуличного настінного малярства у 

класичному розумінні326. 

       Зустрічаємо думку, згідно з якою вуличне мистецтво належить до масової або 

популярної культури. У словнику урбаністичних термінів327 запропоновано наступні 

визначення поняття популярної культури: 

- поп-культура та популярна культура є поняттями подібними та використовуються 

на означення стилю життя та смаків більшості людей, як правило, молоді; популярна 

культура змінюється разом із молоддю світу;  

- поп-культура – це поняття, що означає загальноприйняті та широко поширені 

практики та звичаї. Сюди належить практично весь контент телебачення, 

бестселлери та кіно хіти. Важливе місце у творенні та трансляції популярної 

культури належить мережі Інтернет. 

- все що продукується та визначається молодою популяцією (йдеться про людей віком 

від 6 до 30 років) та для неї. Сюди можна віднести і групи людей, й жарти та 

поведінку, терміни й поняття, які використовуються більшістю молодого покоління. 

                                                           
326 Inge М. T., Hall D. The Greenwood Guide to American Popular Culture.Westport: Greenwood, 

2002.Vol. 2. P.816 
327 Urban Dictionary. URL: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pop%20culture Дата 

звернення 16.02.2019 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=pop%20culture
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       Відповідно до попереднього визначення поняття культури популярну культуру 

можемо окреслити як позиції, світогляд та цінності, які не входять до сфери інтересів 

інтелектуальної еліти та виражаються через міфи, ритуали та стиль життя групи. 

Нерідко популярне мистецтво вживається як антонімічне до поняття 

інтелектуального. 

       Майкл Белл пропонує означити популярну культуру наступним чином: «У 

найбільш загальному розумінні це культура, породжена масовим запитом. Вона 

приваблива для більшості населення, а це відбувається тоді, коли культура 

відповідає цінностям основної маси людей, коли вона продукується у такому руслі, 

що більшість володіє можливістю легкого доступу до цієї культури та не потребує 

для цього особливих знань та досвіду» 328. 

       З одного боку, той факт, що графіті є культурним явищем, доступним широкому 

загалу (хоч їх зміст як правило є зрозумілим не усім), а також явищем, яке 

продукується, сприймається та входить у сферу побутування молодого покоління, 

дозволяє нам віднести його до поняття популярної культури. Безумовно, вуличне 

мистецтво та вуличне настінне малярство зокрема вбирає нові сучасні культурні 

віяння та підпадає під безпосередній вплив масової популярної культури, 

транслюючи її та врешті стаючи її частиною. Настінне вуличне малярство зазнає 

змін та еволюціонує, як і популярна культура та інтереси молоді. Однак у той же час 

графіті залишаються унікальним культурним проявом. Їх особливістю є 

нерозривний зв’язок із містом, урбанізмом, важливість контексту. 

       Констатуємо й той факт, що настінне вуличне малярство увібрало багато ознак 

високої культури. Високу культуру ще називають елітарною на відміну від 

популярної або масової культури. Поп-культура, на відміну від високої культури, є 

доступною за своїм змістом пересічному споживачеві, часто вона є продуктом 

анонімного походження або ж об’єктивним продуктом створеним групою людей. 

Остання відмовляється від радикальності та  є легкою для сприйняття, без звернень 

до моральних дилем та екзистенційних пошуків. Функція популярної культури – 

                                                           
328 Michael J. Bell The Study of Popular Culture In Concise Histories of American Popular Culture. 

Westport: Greenwood Press, 1982. P. 443 



115 
 

розважити, відволікати від буденних та міжособистісних проблем, навантажень на 

роботі, продати специфічний продукт, який відповідає людським психологічним 

потребам, змусити сміятись. 

       Висока культура тяжіє до класичних принципів, запроваджених грецькими 

мислителями та критиками. Вона звертається до людського інтелекту та 

благородних устремлінь, є захищеною від часових розрух та змін залежно від 

мінливих соціальних та політичних систем. Для високої або елітарної культури 

важливою є орієнтація на так звану кращу частину суспільства, еліту, адже саме вона 

має особливу сенсуальність та сприйняття таких форм культури, як музика й 

література, образотворчі мистецтва. Характерною ознакою останньої є наявність 

автора, творця, на відміну від звичної для популярної культури анонімності. 

       На нашу думку, вуличне настінне малярство може проявлятись у дуже різних 

формах та ввібрало в себе ознаки як високої, так і примітивної культури, популярної, 

фольклору та інших. 

       У контексті розгляду приналежності графіті до розмаїття культур не можемо не 

згадати про контркультуру. Це поняття вживають на означення сукупності 

субкультур другої половини двадцятого століття, які протиставляють себе цінностям 

та нормам офіційної ідеології та масової культури329. Як відомо, графіті нерідко 

слугують транслятором інтересів та цінностей, світосприйняття та внутрішньо 

групової комунікації молодіжних субкультур. Крім того, вуличне настінне 

малярство міста протистоїть офіційній культурі, кидає виклик загальноприйнятим 

поглядам та цінностям, що дозволяє констатувати контркультурність цього 

феномену. До контркультурного явища відносять графіті деякі респонденти: 

«…графіті я віднесла до контркультурного явища, так як вуличні малярів зазвичай 

створюють свої роботи на противагу традиційному мистецтву, масовій культурі. Ці 

роботи зазвичай креативні, неодноманітні. Вони орієнтовані не на рядового глядача, 
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але зазвичай меседжі, які вони в собі несуть, можна зрозуміти без особливої 

підготовки. Тому графіті не можна віднести до високої культури».330

Двадцять перше століття – час, коли кордони між різними культурними 

поняттями нечіткі, тому різниця між так званою високою та популярною культурою, 

враховуючи соціальні зміни та вплив індустріалізму, технологій та демократії, іноді 

незначна або ж відсутня. 

        Погодимось зі словами дослідника Герберта Ганса331 у доцільності поважати 

культурний плюралізму, згідно з яким обидві культури співіснують та мають 

цінність. Популярна культура відображає та виражає естетичні та інші бажання 

людей (тим самим представляючи їх «культурою», а не лише комерційним 

поняттям). Усі люди мають право на ту культуру, яка є їм близькою – буде це 

популярна чи висока культура, ні в якому разі не слід применшувати значення 

кожної із них. 

       На нашу думку, висока, примітивна, масова чи популярна – все це відноситься 

на окреслення та уточнення одного поняття «культура». Остання є творчою 

відповіддю на навколишнє середовище, спробою наповнити сенсом 

невпорядкованість та хаос, бажання віднайти красу та значення у неідеальному світі. 

Тож не так важливо, яких ознак у вуличному настінному малярстві більше – 

індивідуальної чи масової, елітарної чи демократичної культури – головне те, що не 

викликає сумнівів факт, згідно з яким настінне вуличне малярство є важливою 

частиною міської культури двадцять першого століття. 

       На думку більшості респондентів графіті є яскравим культурним явищем міста, 

яке увібрало найбільше ознак популярної культури або масової культури: «Масова 

культура, оскільки створюється людиною для людей. Можливість висловитись і 

донести щось іншим людям через малюнок. Культура комунікації через 

творчість»332. Дехто з опитаних тяжіє до думки, що графіті не можливо віднести і 

окреслити рамками тієї чи іншої культури, мовляв «…графіті можна віднести до 
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кожного виду з вищеназваних культур. Думаю що кожне графіті є індивідуальним, а 

їх автори створюють їх з різними цілями»333 або ж «…графіті – це щось інше, але із 

запропонованих культур це суміш поп і треш культури»334. Інші вважають, з чим ми 

погоджуємось, що вуличне малярство увібрало в себе ознаки різних «культур»: 

«Хммм. Ця культура ніби і не поп, тому що поп для мене – це відгук 60-х і Уорхола. 

І не мас-культура. І не треш. І не висока культура. Думаю, це культура вулична або 

соціальна. Але якщо брати до уваги ці чотири терміни, які ти подала, то я б сказала, 

що графіті має всього по трошку: і від поп, і від мас, і від треш і від високої 

культури»335. Інші схильні вважати, що графіті належать до високої культури: 

«Висока, так як передати свої враження, міркування, емоції не словом на стіні, а 

малюнком – багатого коштують, і я не про матеріальне»336. 

       Таким чином, робимо висновок про те, що графіті є унікальним явищем, яке 

містить у собі елементи фольклору, популярної або масової та високої культури, 

контркультури та культури примітивної.  Серед отриманих від респондентів 

відповідей – одностайність поглядів щодо визначення настінного вуличного 

малярства як культурного синкретичного явища, важливої складової сучасної 

урбаністичної культури. 

       Зважаючи на провокативність та сміливість графіті, їхню нерідко 

контркультурну природу, ставлення до цього феномену є неоднозначним: «..моє 

ставлення суперечливе. Все залежить від місця та якості виконання. Коли це якийсь 

незрозумілий неякісно намальований надпис на будівлі історичного значення – 

негативно, коли на окремій стіні і естетично привабливо – позитивно».337 

       Такі погляди спостерігачів феномену, пересічних містян мають пояснення. 

Традиційно написи та малюнки на стінах міських поверхонь сприймаються як щось 

нецензурне, те що суперечить загальноприйнятим нормам культури та моралі, їх 
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пов’язують із проявами вандалізму та діями хуліганів. Асоціативний ряд, пов’язаний 

із вуличним мистецтвом у більшості людей, вимальовує в уяві грубі провокативні 

малюнки-графіті. Подібні паралелі виникають через тісний зв’язок, який існував 

першопочатково між графіті та банд-формуваннями. Таким чином вони руйнували 

суспільну власність, висловлювали протест та мітили територію впливу.338 З іншого 

боку, явище графіті є багатогранним за своєю природою, і левова частка написів та 

зображень, що створюються, носить примітивний та вульгарний зміст, кидає виклик 

усталеним нормам і моралі, десакралізує деякі теми та поняття. Часто нецензурна 

лексика спрямована на викид негативної енергії та виявлення агресії через графіті та 

публічний простір. На нашу думку, автори подібних зразків хочуть, аби їхні творіння 

були побаченими та викликали неоднозначну реакцію у публіки. Нерідко вони 

створюються підлітками або молодиками, схильними до девіантної поведінки, аби 

викликати реакцію у друзів, самоствердитись, заявивши своєю поведінкою про 

відсутність меж дозволеного та присвоюючи право свавільного поводження у 

публічному просторі. Ставлення до проявів такої творчості у жителів міст 

відповідне: «Це повинно каратись, якщо малолітня шпана псує вікна квартир перших 

поверхів і залишає трьох значні словечка на парканах».339 

       Потрібно констатувати той факт, що поняття цензури і пристойності із часом 

також зазнає змін, межі дозволеного стають нетривкими. Важливу роль у цих 

процесах відіграє мережа Інтернет, яка дозволяє створити світовий творчий діалог, 

сприяє культурному обміну та нерідко пориває із поняттям цензури. Сьогодні 

говорять про все, використовуючи різноманіття лексики, зокрема нецензурної та 

жаргонної. Багато сучасних українських письменників та поетів звертаються до 

останньої і в межах офіційної книжної культури. Таким чином вони створюють свій 

художній стиль, прагнуть до епатажу. Така ж ситуація нерідко трапляється із 

творчістю вуличних малярів – чим більше останні звертаються до тем, які виходять 
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за загальноприйняті й дозволені рамки, тим більше уваги громадськості вони 

привертають. Вдаючись до написів вульгарного змісту їх автори у прагненні 

звернути увагу перехожих та вразити останніх, досягають поставленої мети. 

       Сучасні графіті є мистецькою формою, естетичним втіленням творчих ідей із 

низкою правил та технік. Вони виконують певні функції та виходять далеко за межі 

непристойних написів на парканах. Вуличний художник, який еволюціонував у своїх 

творчих практиках від підліткових випадкових проб і написів, постає людиною із 

яскраво вираженою життєвою позицією, знанням свого міста та усвідомленням 

свого місця в його середовищі, із поняттям про художню естетику. Його твори 

несуть зміст та ідею, сприяють гармонізації міського ландшафту: «Ідею я беру 

починаючи з літератури спілкування візуального і аудіо мистецтва закінчуючи 

діджиталом. Ходжу на виставки іноді на вистави в театр в залежності хто виступає і 

тд…Ясне діло що багато інформації черпаю в інтернеті або соц. мережах і от в купі 

воно дає свій продукт»340; «Для деяких робіт я черпаю ідеї з речей які мене цікавлять 

(починаючи від теорій Великого вибуху, квантових переміщень і циклів 

перероджень і закінчуючи класичними фільмами, як Термінатор). Мій персонаж 

варіативний і містить класичні графеми, через які він являється впізнаваним, тому я 

не обмежений у виборі тематик»341; «Это может быть как спонтанное рисование, к 

примеру простая, читабельная надпись, так и сложный продуманный кусок. У меня 

идеи берутся с наблюдений за тем или теми, что меня окружает, анализируя и 

вычленяя суть»342.  

       Отже, графіті, залежно від мотивів та якості створення, можуть бути культурним 

проявом та сприйматись як вияв безкультур’я, викликати як огиду так і захоплення: 

«Подобаються ті, які несуть у собі якийсь сенс, виконані гарно, охайно у кольорі. Не 

подобаються ті поодинокі написи про первинні статеві ознаки, і схожа мазанина на 

парканах».343 
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       Так само як надзвичайно багатошаровим є сучасне суспільство, так і 

різноманітними – за віком, світоглядом та ерудицією, соціальним статусом – є 

автори вуличних настінних зображень та написів. Одні довго тренуються та 

відточують майстерність на папері задля того, щоб створити на стіні малюнок, інші 

без вагань наносять аерозольною фарбою або маркером нецензурні слова у 

громадських місцях. Більшість респондентів схильні вважати, що графіті є 

сприятливим явищем щоденного міського життя, вони освіжають міський ландшафт 

та надають нового сенсу звичним архітектурним комплексам: «З графіті будинки 

оживають. Вони стають впізнаваними і часто слугують орієнтиром, виділившись із 

сірої маси споруд»344.  

       Отже, зважаючи на синкретизм явища, графіті увібрало ознаки та вияви різних 

видів «культур». Воно покликане дивувати, вражати, захоплювати, а часом спонукає 

гидувати. Беззаперечним залишається той факт, що графіті сьогодні є невід’ємною 

частиною сучасної культури, а їх поява є закономірним етапом розвитку мистецьких 

смаків та запитів деяких категорій суспільства. 

 

РОЗДІЛ 3. ГРАФІТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО МІСЬКОГО ЖИТТЯ 

 

3.1. Вуличне настінне малярство як «протизаконне мистецтво» 

 

       Графіті, яким присячений наш науковий доробок, є явищем неоднозначним, 

дуальним та антагоністичним. Перш за все, це пояснюється різними точками зору 

щодо того, яке місце посідає графіті у міському середовищі та культурі. Потрібно 

пам’ятати, що вуличне малярство у своїй більшості є явищем несанкціонованим, 

тим, що переслідується та карається законом. Законодавча база, яка регулює даний 

аспект міського життя, уперше зароджується в США та має майже півстолітню 

історію. 
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       Естонська дослідниця Пірет Вулайд345 акцентує увагу на тому, що вивчаючи 

графіті, слід пам’ятати про неоднозначінсть суспільного ставлення до цього 

феномену. З одного боку, його відносять до мистецьких категорій, точніше до 

субкатегорій вуличного мистецтва. З іншого боку, залишається фактом те, що в 

переважній більшості графіті створюють без дозволу так званих власників 

поверхонь і стін, які служать полотнищами для вуличних художників. У цьому 

випадку створення навіть найбільш майстерно виконаних зображень розцінюється 

як акт вандалізму, а отже карається законом та переслідується на правовому рівні. 

       Джеф Фарелл, представник галузі культурної кримінології та дослідник графіті 

і хіп-хоп культури, у своїх працях346 робить висновок про те, що коли молоді вуличні 

художники протистоять владі, авторитету, їхні графіті набирають конфронтаційного 

характеру, виливаються у контратаку, викликану тиском офіційної влади та 

спробами втиснути діяльність молоді у дозволені офіційною культурою рамки. 

       Ґрунтовне дослідження теми «законності» вуличного малярства проводить 

науковиця Елісон Йанг. Як і більшість дослідників теми вона залишає відкритим 

питання про художню цінність графіті та їх роль у створенні міської картини, 

зазначаючи, що «думки про місце графіті у міському просторі є очевидними та 

пересічними, набагато менше думок звернено до питання про те, чи можуть вуличні 

настінні малюнки та написи послужити поштовхом до створення «публічного 

міста», міста для людей»347. 

       Підтримуємо точку зору авторки, згідно з якою графіті стали важливою 

складовою міста та явищем, що несе не лише шкоду (як це прописано у 

законодавстві), а й користь сучасному місту. Пропозиція концепту «публічного 

міста», яке включає в себе вуличне малярство як легальну частину буденності, є 

цікавою та непересічною. Неоднозначне ставлення до графіті як явища міської 

                                                           
345 Voolaid P. In graffiti veritas: A paremic glance at graffiti in Tartu. Tartu, 2013. URL: 

http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/eestipoola/voolaid.pdf. Дата звернення 05.04.2017 
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культури пояснюється зокрема відмінністю у підходах до означення міста. Адже з 

точки зору міської адміністрації місто зіткане із законів та правил, набираючи таким 

чином ознак правового або законодавчого міста. З позиції вуличних малярів місто є 

полотном, воно створює потенціал для зміни міського пейзажу за допомогою різних 

способів, що робить його «містом зображень». Об’єднати ці два погляди на місто, на 

думку Елісон Йанг, можна окресливши його поняттям «суспільного міста», у якому 

б поєднались і загальноприйняті цінності, естетична динаміка міського пейзажу, 

закони та ландшафт, створений із врахуванням ієрархії смаків та культурного 

капіталу348.  

       Однак реалії на правовому рівні залишаються іншими. Законодавча база, за якою 

регулюється діяльність, пов’язана зі створенням графіті, має понад 30-ти річну 

історію та актуальна й сьогодні.  

       Сполучені Штати Америки, країна, що вмістила у собі культурну карту усього 

світу, розпочала традицію офіційної боротьки із масовою появою графіті. Вважаємо 

доречним навести короткі історичні відомості щодо історії боротьби із 

несанкціонованим явищем настінного малярства у США та світі, перш ніж перейти 

до характестики законодавчої бази та обмежень проти графіті на вітчизняних 

теренах.         

       Зважаючи на історичні перепетії, особливості темпераменту та інші фактори, 

пов’язані із представниками різних культур, що проживали на теренах США, останні 

у будь який спосіб намагались підкреслити свою особливість, домінанту, знайти 

консолідуючу ознаку на етнічному, культурному, локально-побутовому рівні. Таким 

чином на вулицях Нью-Йорка у двадцятих-тридцятих ХХ століття роках починають 

з’являтись повідомлення, залишені представниками банд. Спочатку цьому явищу не 

надавали особливого значення, однак із часом подібні написи почали з’являтись на 

різноманітних рухомих та нерухомих об’єктах, а кількість художників та стилів 

зростала у геометричній прогресії до тих пір, поки до кінця минулого століття 

поліція та міська влада у різних країнах не почала вести боротьбу із адептами 
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вуличного мистецтва349. Зі зростанням популярності молодіжної культури та 

поширенням  її проявів, зокрема й «деструктивних», з точки зору представників 

міських управлінь, почали вводитись санкції та накладатись обмеження на художній 

вияв поглядів молоді. 

       Масова боротьба проти вуличних художників та їхніх малюнків почалась на 

початку вісімдесятих років. Міська влада сприяла збільшенню кількості охоронців в 

метро та поліцейських на вулицях. Відповідно, велика кількість зразків вуличного 

малярства була знищена, а ті малюнки та написи, які щойно з’явились, одразу 

ліквідовувались. 

       На правовому рівні боротьба із несанкціонованим малярством розгорнулась 

через прийняття законів, що унеможливлювали вільне нанесення графіті на 

поверхнях міста та ускладнювали доступ до необхідних для цього засобів. 

Заборонявся продаж фарб неповнолітнім, а балони із фарбою, на рівні зі зброєю, 

зберігались у сейфах або захищених шафах. 

       10 жовтня 1972 року міська влада Нью Йорку вдається до запровадження 

жорстких мір: видає закон, згідно із яким нанесення малюнків на громадські 

державні будівлі за допомогою спреїв вважалось протиправним. Засуджені 

притягувались до відповідальності та карались штрафом у межах п’ятисот доларів 

або терміном ув’язнення до трьох місяців. Було запроваджено спеціальні 

об’єднання, діяльність яких спрямовувалась на знищення малюнків та написів з 

вагонів, стін будинків та інших поверхонь350. Таким чином, протягом одного року 

(станом на 1973 рік) міська влада реалізувала  десять мільйонів доларів на подолання 

графіті. Однак такі дії з боку міської влади не лише не зупинили поширенню явища, 

а, навпаки, стимулювали інтерес до графіті серед молоді.  

       Все ж зусилля представників міської влади не залишились безрезультатними: 

частина вуличних малярів відмовились від свого хобі, аби уникнути кримінальної 
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відповідальності; інші змінили формат діяльності на легальний. Однак більшість 

райтерів продовжили свою справу. Слід сказати, що екстрим та авантюризм, 

пов’язаний із незаконним нанесенням графіті, сьогодні є тим фактором, який 

приваблює молодих шукачів гострих вражень. 

       У вісімдесятих роках ХХ століття графіті урізноманітнюються, стріт-арт 

починає з’являтись у галереях та друкованих виданнях. Зрозумівши недієвість 

силових методів у спробах зупинити поширення графіті, міська влада спробувала 

піти шляхом консенсусу. У багатьох містах сьогодні існують стіни та місця, де 

вуличні малярі можуть демонструвати свої художні вміння. Міська влада таких 

населених пунктів санкціонувала нанесення графіті у певних місцях, визнавши 

відповідні дії легальними. 

       Відведені на офіційному рівні місця були схвалені та набули популярності серед 

представників графіті-спільнот. Однак враховуючи обмеженість виділеного 

простору та велику кількість вуличних малярів, охочих замалювати відведені стіни, 

такі поверхні заповнювались малюнками та написами надзвичайно швидко. 

Малюнки одних райтерів наносились у кілька шарів на графіті попередників. 

       Отже, з одного боку, у мистецьких колах графіті визнається легітимною формою 

мистецтва та невід’ємною формою урбаністики. При цьому важливого значення 

набувають манера, суть зображення й те, як воно створюється та який філософський 

посил у ньому закладено351. Деякі країни, серед них  Австралія, Бразилія, Польща, 

Чехія, Данія офіційно визнають графіті мистецтвом за умови їх створення у 

спеціально відведених для цього районах. 

       Переважна більшість графіті сприймається, все ж, як акт вандалізму та 

варварства. Це явище є незрозумілим та тим, що суперечить поняттю естетики, є 

вульгарним та іноді нецензурним, а його творці асоціюються із хуліганами та 

неблагополучною молоддю. Авторів звинувачують у псуванні приватної та 

державної власності, вони несуть збиток власникам рухомого та нерухомого майна. 

       Про Україну 
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       Боротьба із настінними малюнками та написами на вітчизняних теренах має 

довгу історію. Вчинки авторів графіті протиставлялись офіційним інститутам 

століттями, що засвідчує у своїй монографії «Киевские графити ХІ – ХVII вв.» С. 

Висоцький352. Науковець зазначає, що малювати на стінах церковних храмів суворо 

заборонялось. Це табу було зафіксоване в церковному уставі Володимира 

Святославича. Отже погодимось із дослідницею І. Головахою353 у тому, що 

негативне відношення до графіті є свого роду традицією. З огляду на те, що за 

створення графіті передбачалось покарання, їх наносили швидко та таємно, що 

позначалось на формі та змісті написів та малюнків. І. Гловаха зазначає, що указ 

Володимира порушували люди різних професій, соціальних прошарків, світські 

люди та диякони. У таких записах відображене передусім прагнення людини до 

діалогу із Богом, навіть попри заборону у державних та церковних законах. 

       Знаходимо у працях дослідника давніх графіті Б. Рибакова інформацію про те, 

що «Дуже багато написів було ще в давнину ретельно закреслено, очевидно 

церковним начальством. Заходи соборних цензорів цілком зрозумілі, бо уцілілі 

написи, писані квапливою рукою, зчаста незакінчені, сповнені не тільки веселощів 

та жартівливостей, але часом аж надто непристойні…Деякі написи скадаються із 

простих соромітських слів і в друкові не можуть бути подані. Дата їх – ХІІ 

сторіччя».354 Тож можемо говорити про те, що людина зазіхала на загальноприйняті 

в суспільстві норми пристойності за допомогою побутових та обсценних графіті 

протягом століть; а також про існування на наших теренах традиції протистояння 

подібним виявам людської творчості з боку влади та релігійних чинів. 

       Сьогодні графіті залишаються несанкціонованим культурним явищем. 

Створення графіті у публічних місцях є забороненим згідно із чинним 

законодавством України. Однією зі статей, за якими може обмежуватись право на 
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створення настінних написів та малюнків у публічних місцях, є 152 стаття Кодексу 

України про адміністративні правопорушення «Про порушення державних 

стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил 

благоустрою територій населених пунктів»355. Відповідальність за порушення 

закону, в якому йдеться про дотримання правил відносно забезпечення чистоти і 

порядку в містах, передбачає сплату штрафу громадянами у розмірі від двадцяти до 

вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

       Якщо графіті несуть нецензурний зміст, містять лайливі слова, це розцінюється 

як дрібне хуліганство і є адміністративним правопорушенням, що посягає на 

громадський порядок. Створення таких написів та малюнків передбачає 

відповідальність за статтею 173 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. У ній йдеться про те, що «…нецензурна лайка в громадських 

місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують 

громадський порядок і спокій громадян, – тягне за собою накладення штрафу від 

трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи 

на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до 

двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний 

арешт на строк до п’ятнадцяти діб»356. Згідно з коментарем до статті 

адміністративного кодексу, об’єктом правопорушення є суспільні відносини у сфері 

громадського порядку. Останній визначається як обумовлена потребами суспільства 

система врегульованих правовими та іншими соціальними нормами система 

суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і 

здоров’я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі357.  

       Роз’яснення до статті 173 детально окреслюють об’єктивну сторону та форми 

правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення, передбачена статтею, 

                                                           
355 Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених 

пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. Дата звернення 08.07.2018 
356Стаття 173 Дрібне хуліганство. Кодекст України про адміністративні правопорушення. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. Дата звернення 08.07.2018 
357 Юридична енциклопедія: в 6-ти т. Київ: Українська енциклопедія, 1988. Т.1. С. 356 
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полягає у вираженні нецензурної лайки у громадських місцях та інших діях, які 

стоять на заваді громадському спокоєві та порядку. Що ж до форм дрібного 

хуліганства, то нецензурна лайка, яка є однією із таких, може виражатись у 

непристойних та цинічних висловлюваннях, словесній брутальності, що як правило 

належать до сфери статевих відносин. У таких висловлюваннях зневажаються 

гідність та честь людини й ставляться під сумнів традиційні уявлення про цінності 

та мораль. 

       Серед найбільш поширених проявів таких правопорушень, поряд із співанням 

непристойних пісень, порушенням спокою громадян телефонними дзвінками та 

лихослів’я по телефону, вигуками хуліганських мотивів та ґвалтами під вікнами 

громадян у нічний час, справляннями природних потреб у не визначених для цього 

місцях чи появою в оголеному вигляді у громадських місцях, є нанесення 

непристойних малюнків та написів нецензурного змісту на стіни, тротуари та інші 

поверхні населених пунктів. 

       У роз’ясненні до статті вказано, що обов’язковою умовою визначення діяння 

протиправним є місце його скоєння у громадському місці, а саме на частинах будівлі, 

споруди, у під’їздах, що є відкритими для очей населення. Вказується і те, що подібні 

правопорушення мають суб’єктивну сторону, здійснюються за умови різного роду 

умислу. Це означає, що порушник закону прагне до нехтування громадським 

порядком, зокрема задля самоствердження через ігнорування гідності інших людей, 

а отже задоволення своїх потреб358.  

        З одного боку, стаття Кодексу про адміністративні правопорушення України 

захищає мешканців та гостей міст і містечок від аморальних написів та зображень, 

що псують загальний облік населених пунктів та суперечать загальноприйнятим 

нормам. Адже вандалізм, до виявів якого нерідко відносять і графіті, про що 

йтиметься далі, може нести окрім прямого матеріального збитку, негативні соціальні 

наслідки, які у свою чергу мають вплив на емоційний стан особистості. Наприклад, 

                                                           
358 Науково-практичний коментар до статті 173 Кодексу про адміністративні правопорушення 

України. URL: http://jurists.org.ua/administrative-law/7104-naukovo-praktichniy-komentar-do-st-173-

kodeksu-pro-admnstrativn-pravoporushennya-ukrayini.html. Дата звернення 09.07.2018 
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грубі написи та малюнки можуть сприйматися у соціумі як симптом соціальної 

деградації, породжують почуття нестабільності та вразливості, страху в суспільстві. 

До того ж,  нанесення агресивних написів, зокрема й на культурних пам’ятках, може 

призвести до соціальних та культурних конфліктів359.  

       З іншого ж, вона обмежує право громадян на самовираження та задоволення 

своїх потреб, реалізацію свого права на місто, про що скажемо о наступному розділі. 

Загальноприйняті норми постійно змінюються, адже суспільство та його потреби 

оновюються, і якщо подібного роду графіті з’являються, це означає, що хтось 

відчуває потребу у їхньому створенні. Зокрема це може бути пасивний вияв агресії, 

який виявлється без нанесення автором значної шкоди як собі так і іншим. 

       Стаття 173 в дещо обмеженій формі визначає відповідальність за створення 

графіті як явища, яке не обмежується лише привселюдними нецензурними та 

лайливими висловами. Усі графіті з’являються в публічних місцях, адже саме ця 

умова робить явище особливим та унікальним, тим що визначає його зміст. Однак 

як бути із малюнками, виконання яких вимагає неабиякої майстерності та творчого 

хисту художника? Зі зразками настінного вуличного малярства, які вносять 

гармонію у міський простір або несуть актуальні за певної історичної, політичної та 

культурної ситуації посили від та до народу, влади тощо. Якщо вони не є 

агресивними, чи караються такі графіті згідно зі статтею 173? Стаття не передбачає 

особливих приписів, де подібного роду графіті є дозволеними, а отже під статтю 173 

Кодексу про адміністративні правопорушення України може підпадати будь-який 

витвір вуличного маляра. 

       Інша стаття, за якою можна притягнути до несення відповідальності вуличного 

художника, є стаття 194 Кримінального кодексу України про умисне знищення або 

пошкодження майна360: умисне знищення або пошкодження чужого майна, що 

заподіяло шкоду у великих розмірах, – карається штрафом до п’ятдесяти 

                                                           
359 Брут А. Вандалізм: злочин чи покарання?Хайвей Портал гражданской журналистики. 

07.09.2007. URL: http://h.ua/story/57739/. Дата звернення 08. 07. 2018 
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неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  

       У контексті правової відповідальності за понівечення поверхонь у громадських 

місцях слід звернутись і до такого терміну як «вандалізм». Створення графіті 

традиційно сприймаються у суспільстві як хуліганство, акт вандалізму. Однак 

правова база України не містить окремої статті адміністративного чи кримінального 

кодексу, в якій описується поняття «вандалізм». Задля порівняння законодавчих 

практик у цій сфері, визначення поняття й передбачену відповідальність за 

«вандалізм» звернімося до досвіду деяких зарубіжних держав. У Кримінальному 

кодексі Російської Федерації361 міститься стаття 214, у якій подається наступне 

визначення поняття вандалізму та передбачається відповідальність за його скоєння: 

«вандалізм, тобто осквернення будівель або інших споруд, псування власності на 

громадському транспорті або в інших громадських місцях, – карається штрафом у 

розмірі до сорока тисяч рублів або у розмірі заробітньої платні, або іншого прибутку 

засудженого за період до трьох місяців, або обов’язковими роботами на термін до 

трьохсот шістдесяти годин, або виправними роботами на термін до одного року, або 

арештом на термін до трьох місяців». 

       Стаття Кримінального кодексу РФ визначає об’єктом вандалізму будівлі та 

споруди, власність на громадському транспорті чи в інших громадських місцях. 

Такими спорудами є будівлі, призначені для проживання, виконання трудових 

функцій, навчання, проведення дозвілля, інші приміщення. Крім того, 

відповідальність за статтею передбачена за створення графіті у таких місцях як 

зупинки громадського транспорту, огорожі та мости, шляхопроводи, за нівечення 

предметів, призначених для функціонування громадського транспорту, дорожніх 

споруд, елементів споруд та транспорту як от кузов автобусу, ескалатор метро тощо. 

Здійснення акту вандалізму, згідно зі статтею Кримінального кодексу РФ, полягає 
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не лише в оскверненні вище перелічених споруд та приведення їх в непридатний для 

використання стан, а й в погіршенні їхнього зовнішнього вигляду. Отже за цими 

критеріями графіті є прямим виявом акту вандалізму, в коментарях до статті 214 

Кримінального кодексу РФ зазначено, що нанесення аморальних написів, 

зображень, малюнків, нанесення фарби є протиправною поведінкою. 

       Серед інших прикладів побутування терміну та несення кримінальної 

відповідальності за вчинення вандалізму на державному рівні назвемо наступні 

країни: Канада (розділ 430), штат Каліфорнія (Сполучені Штати Америки), 

Нідерланди (ст. 149 та ст. 429 КК), Данія (§ 194), Шотландія (секція 52 КК), 

Німеччина (§ 168 та 304 КК), Іспанія (ст. 321 та ст. 333 КК), Польща (ст. 261 КК), а 

також Молдова (ст. 288 КК), Казахстан (ст. 258 КК)362.  

       Так, наприклад, законодавством штату Каліфорнія вандалізм визначається як 

умисне пошкодження шляхом нанесення графіті або нанесеним в інший спосіб 

надпису на чужій рухомій або нерухомій приватній власності, інші пошкодження та 

знищення363.  

       У Нідерландах вандалізмом вважається, серед інших актів, нанесення слів та 

зображень у місцях, які є видимими та доступними для ока з громадської дороги та 

ображають релігійні почуття в силу їхнього злісного та богохульного характеру364.  

        Кримінальним кодексом Республіки Казахстан забороняється нанесення на 

споруди написів та малюнків, які ображають суспільну мораль та спрямовані на 

умисне псування майна в громадських місцях та транспорті365. 
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363 California Penal Code Section. Last modified 22.10.2018. URL: 
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       Деякі дослідники, серед них кандидатка юридичних наук К. Латиш366, говорять 

про існування на українських теренах вандалізму, як наслідку трансформації 

суспільно-політичних та економічних процесів у державі, а також результату 

революційних подій останніх років. Дослідниця вважає, що проявами вандалізму є 

пошкодження та осквернення символів історії саме представниками молодіжних 

субкультур, які на тлі революційних змін відчули безкарність, а отже виявили 

бажання у такий спосіб викинути агресію, самоствердитись, принизити інші 

соціальні групи. Серед найпоширеніших форм вандалізму фігурує нанесення 

малюнків та написів на верхній шар поверхні. На нашу думку, не можна бути 

категоричним у віднесенні подібних людських проявів до актів вандалізму. 

Дисонанс полягає у тому, що, дійсно, такі діяння передбачають пошкодження 

цінності, матеріальної та культурної. Однак з іншого боку, ця цінність належить 

загалу, серед них і людям, причетним до зміни її обліку, котрі виявили потребу у 

вираженні емоцій та ставлення до конкретного об’єкту чи проблеми в культурно-

історичному контексті, а отже здійснили спробу бути почутими. До того ж, 

нанесення написів та малюнків у подібних місцях не завжди стосуються 

представників молодіжних субкультур, а райтери, котрі дбають про свою репутацію, 

керуються правилами спеціального кодексу367. Нерідко графіті на пам’ятках 

культури з’являються від рук політичних фанатиків та прихильників тих чи інших 

течій та героїв, людей із порушеною психікою та створюються в ході ворожнечі між 

антагоністами чи представниками ворогуючих партій з метою знецінення символіки 

конкурентів. Звісно, такі діяння розцінюється в суспільстві негативно та 

позначаються на відношенні до культури графіті. 

       Дослідники вандальної поведінки вбачають у подібних діях низку небезпек: 

переживання позитивних небезпек внаслідок роздрядки напруги можуть закріпити 

зневажливе, негативне ставлення до культурних цінностей, сформувати почуття 
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вседозволеності; це індикатор неблагополуччя, здатного посилюватись, вирости в 

серйозні порушення громадського порядку. А мотивами вважають прагнення зняти 

емоційну напругу, самовиразитись, помститись, виявити особисту неприязнь тощо. 

У той момент, як ми констатуємо фактичне настання наслідків – руйнування або 

пошкодження споруд, будівель та інших предметів – можемо говорити про акт 

вандалізму. 

       Питання щодо врегулювання поширення графіті на вітчизняних теренах 

неодноразово підіймалось у Верховній Раді України. Скажімо, позафракційним 

народним депутатом Валерієм Писаренком було висловлено ініціативу 

впровадження штрафу обсягом 300-500 неоподаткованих мінімумів368 доходів 

громадян за нанесення графіті на стінах та парканах. Автор аргументував 

доцільність законопроекту, посилаючись на шкідливість дій з богу подібної 

творчості громадян. Мовляв, це завдає значних фінансових збитків місцевим 

бюджетам, адже поява написів та малюнків у громадських місцях набуває масового 

характеру, а очищення будинків вимагає значних матеріальних ресурсів. За його 

словами «…псувати будівлі – це хуліганство і вандалізм. Малюнки мають бути 

санкціонованими, тоді вони прикрашають місто»369.  

       З огляду на категоричність спрямування запропонованого законопроекту та 

значний обсяг матеріальної відповідальності, його прийняття могло спровокувати 

зворотну реакцію: чим жорстокіше переслідується це явище, тим більше заявляють 

про себе його автори у знак протесту та відстоювання своїх прав на місто та 

самовираження. 

       Вразити та шокувати створенням малюнку чи напису у важкодоступному місці 

– бажання, які керують райтером. Несанкціонованість та провокативність, 

альтернативність графіті – те що робить це явище унікальним та надає йому 

особливого сенсу. Однак вуличні художники виступають перед очима громадськості 

хуліганами не лише через спробу позмагатись у спритності із правоохоронними 

                                                           
368 Що дорівнювало 5100 – 8500 гривень на момент обговорення 
369 Фельдман предлагает вознаграждение за информацию об авторах антиукраинских граффити. 

NewsMe. URL: http://newsme.com.ua/society/996251/. Дата звернення 11.03.2015 
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органами, через бажання самовиразитись та заявити про своє право на міські стіни. 

Райтери говорять про надзвичайно тривалу процедуру отримання дозволу на 

легальне створення графіті на вулицях столиці. А зусилля тих, хто стає на шлях 

переговорів із міською владою та жителями будинків, далеко не завжди увінчуються 

успіхом. Для того, щоб створити графіті на фасаді міського будинку легально, 

необхідно втілити в життя наступний сценарій: 

- підійти до жителів будинку, запитати їхню думку і отримати згоду більшості 

жителів; 

- відвідати місцевого архітектора, який завідує справами будинку 

- звернутись до Управління з контролю за благоустроєм, яке повинне надати 

спеціальний ордер для таких справ; 

- якщо будинок є пам’яткою архітектури, звернутись до Головного управління 

охорони культурної спадщини. 

       Непростий шлях отримання дозволу малювати на стінах є однією із причин, 

чому вуличні малярі надають перевагу нелегальній процедурі створення вуличного 

настінного живопису, особливо якщо мова йде про підлітків. Не слід забувати й про 

те, що фінансування створення малюнків, якими б майстерними вони не були, 

покладається на самих авторів, а не на органи міста, навіть за умови отримання 

дозволу від вище згаданих інстанцій. У цей час більшість громадян столиці 

залишаються затятими консерваторами та відмовляються визнати графіті частиною 

культури, різновидом мистецтва, вбачаючи у ньому лише кримінальну сторону. 

Однак сучасна людина існує на перехресті великої кількості культурних світів, 

змістових та ціннісних просторів, а отже вимушена вступати в певного роду 

відносини зі зразками культурного досвіду різних груп370. Знаходження консенсусу 

та встановлення конструктивного діалогу між різними ціннісно-змістовими 

просторами культури має набуває неабиякого значення. 

       Словесні лайки та розкидування сміття, як правило, сприймаються громадянами 

як частина повсякденності, як належне та ігноруються законом, у той час як барвисті 

                                                           
370 Штепа В. В. Динамика субкультуры граффити в современной России: автореф. дис. …канд. 
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картинки та написи, що з’являються на вулицях міста, нерідко викликають осуд та 

неприйняття, всіляко утискуються та обмежуються міською владою. 

       Серед вуличних малярів знаходяться ті, хто долає шлях до здобуття легітимного 

права на створення малюнків. Серед них, як правило, досвідчені вуличні малярі та 

свідомі громадяни, які завдяки рокам практики напрацювали унікальний стиль та 

хочуть, аби їхні твори стали частиною міського ландшафту, а не зникли зі стіни за 

кілька днів. На їхню думку, потрібно виступати за «професійне втручання в простір 

міста», «творити те, що подобається людям та покращує місто»371. Ці люди 

протиставляють себе райтерам, роботи яких не несуть естетики та змісту, 

відхрещуються від причетності до розписів на стінах, які традиційно вважаються 

проявом вандалізму та бажання підлітків намалювати абищо, мовляв, останні не 

зважають на те, чи подобаються їхні написи людям, орієнтуються лише на схвальну 

оцінку друзів. 

       Таким чином, з одного боку, є вуличні художники, яких бажання створити 

малюнок на адміністративній будівлі та споглядати його протягом тривалого часу 

приводить до переговорів із місцевою владою. Та, з іншого, ті, хто називає пошук 

консенсусу з бюрократами «марною тратою часу» та знаходять у якості полотнищ ті 

місця, на які ніхто не претендує (двори, арки будинків, паркани).  

       На думку одного із вуличних художників «Максимум, що держава може зробити 

для таких людей – це підтримати рух, культуру, виділити місця для малювання і 

побудувати галереї і хоча б один музей. Але завжди будуть ті, котрі малюватимуть 

не легально і в цьому є своя романтика та шарм» 372. Райтер зазначає, що виступає 

проти малювання на пам’ятниках, пам’ятках архітектури, однак є такі будівлі, які 

графіті роблять особливими. У цьому випадку роботи повинні бути не 

комерційними, однак створеними за канонами особливої ідеї та стилю. 

                                                           
371 Індюхова О. Графіті та стріт-арт хочуть взяти під контроль. Made for Minds. 02.02.2012. URL: 
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       Сред вуличних малярів існують свої канони та правила. Вони прописані у 

Кодексі честі райтера373 та є путівником для художників, мета яких не обмежується 

позбавленою естетики та змісту відміткою на адміністративній будівлі міста. Звід 

установок, етичних вказівників – одна із спроб вивести культуру графіті за межі 

понять вандалізм та вульгарність; втілювати творчі ідеї, зберігаючи красу 

ландшафту міста. Кожен початківець чи іменитий графітчик, що керується 

настановами, не дискредитує вуличну культуру, а творить її на рівні, максимально 

наближеному до прийняття пересічним громадянином. З іншого боку, звід правил є 

спробою захистити місто від бруду та псевдографіті в неналежних місцях, які 

протиставляються гідним уваги зразкам вуличного мистецтва. Кодекс прокламує 

моральні цінності, підкреслюючи, що кожен вуличний маляр, перш за все, людина 

та житель свого міста. 

      Кодекс звучить наступним чином: 

1. Райтер – перш за все, людина. 

2. Необхідно вміти оцінювати свої роботи об’єктивно. 

3. Кожен має право на власну думку, те ж саме стосується і оцінки робіт райтер. 

4. Слід завжди дотримуватись загальноприйнятих у суспільстві норм. 

5. Пам’ятати про колектив, якщо доводиться працювати в команді. 

6. Не можна писати на пам’ятках культури, на будинках, які є культурною  

цінністю, а також меморіальних стінах та надгробках. 

7. Не можна нав’язувати людям власні художні пристрасті, зокрема. писати на 

стінах житлових будинків та машинах. 

8. По завершенню роботи необхідно прибрати за собою. 

9. Слід завжди розвиватись, підвищуючи свій рівень культури. 

10.  Райтер повинен завжди пам’ятати про честь і любити те, чим займається. 

11.  Не можна писати на чужих роботах та іменах інших райтерів. 

12.  Не можна псувати чужі роботи. 

13.  Призвання райтера – прикрасити сірий світ. 
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       В контексті сучасних тенденцій глобалізму, консюмеризму, популярності мас 

медіа та реклами кожна культура зазнає деформацій. Культура графіті не є винятком, 

особливо якщо говоримо про вплив на останню реклами. За таких умов постає 

питання, чи зберігає свій унікальний зміст культура графіті. Адже у ході злиття із 

офіційною культурою вона перестає бути андеграундною, некомерційною, 

безкомпромісною та провокативною. 

       Серед зразків залучення вуличних митців у офіційну культуру, «приборкання» 

неофіційного вуличного малярства та втілення співпраці медіа, влади та художників 

графіті – створення спільної реклами, проведення фестивалів та відведення 

спеціальних місць для створення малюнків.    

       Прикладом спеціально відведених ділянок для цього виду вуличного мистецтва 

є територія Лаврського провулку, 9. За словами міської адміністрації міста Києва «… 

аналогічні участки можуть бути відведені в кожному районі міста і в промислових 

зонах. Так що всі бажаючі можуть практикувати свої вміння, не наносячи при цьому 

шкоди культурно-історичним об'єктам та майну територіальної общини»374. 

Більшість пропозицій з приводу врегулювання питання обмежувались пропозиціями 

штрафувати молодь за спроби розмалювати вулиці столиці. Однак відомі випадки 

співпраці місцевої влади та вуличних малярів задля благоустрою міста: оформлення 

зупинок та переходів швидкісного трамваю. 

       Про спроби вивести вуличне зображальне мистецтво на новий рівень свідчить 

проведення та популяризація фестивалів графіті у рамках державного та 

міжнародного культурного обміну. Серед молодіжних фестивалів вуличної 

культури, що мали місце протягом останніх років, назвемо «Мураліссімо» 2010 року, 

«UPстіну» Графіті Батл або «Очима вулиць» 2011 року, «Фонтан кольорів», 

щорічний фестиваль «Don’t Take Fake» та інші. Метою подібних проектів є спроба 

показати потенціал молоді, на яку або не звертають уваги, або вбачають в них 

хуліганів та вандалів. У ході фестивалів відбувається творча колаборація, обмін 
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досвідом між українськими та зарубіжними митцями. Результатом співпраці стали 

яскраві малюнки на стінах київських будинків. Наприклад, малюнок на чотирьох 

поверховому фасаді по вулиці Гончара 9 із зображенням сплетіння людських фігур 

автори передали проблеми домінування та ієрархії, складних міжлюдських відносин.  

       Крім того, вуличних художників було залучено до художнього оздоблення міста 

відповідною атрибутикою напередодні чемпіонату із футболу Євро-2012, а також до 

рекламних кампаній на замовлення підприємців. На виконання замовлень останніх 

вуличні художники витратили від 600 до 1200 балончиків із фарбою. 

       Звертаючись до семіотики графіті, дослідники вказують, що на відміну від 

комерційного тексту в місті, ті виникають спонтанно та не мають на меті щось 

продати. Вони є візуальним словесним знаком, який, по-перше, має пряме значення, 

яке зчитується буквально; по-друге, залежно від контексту, може мати підтекст375 (як 

от у випадку цитування літературних творів).  

       Автори підкреслюють важливість ідеологічного навантаження своїх робіт, 

мовляв «…мы несем людям только то, что они ищут и хотят найти. А без этого 

желания и поиска для зрителя наши работы – просто «яркие картинки». Мету 

подібних творчих колаборацій та спрямування своєї творчості в цілому художники 

пояснюють наступним чином: «В первую очередь это – обустройство города, 

гармонизация энергетики пространства. Это самый низкий уровень восприятия. 

Обычно в таких случаях прохожие говорят: «О! Красиво как! Лучше, чем просто 

страшная серая стена…Ух, ты, что-то цветное!» Те, кто могут думать и 

анализировать, кроме декоративной функции видят в работах еще и смысл»376. За 

словами вуличних малярів, кожен вбачає свій зміст, залежно від масштабності 

світогляду та світосприйняття. Між тим, кожен із художників, які працюють над 

одним твором, також вкладає у роботу власний сенс. 

       На думку більшості містян-респондентів графіті повинно бути явищем 

легальним, однак влада повинна відводити для вуличних малюнків та написів 
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придатні місця: «Легальним, однозначно. Але не стихійним. Хотілося б, щоб 

тематика і локація узгоджувалась із владою і щоб не на всіх стінах всіх будинків 

можна було малювати. Думаю, що радянські обшарпані будинки можна таким чином 

прикрасити. Стіна, на якій є красиве графіті, оживає…»377; «Графити должно быть 

легальным, но все же иметь свои границы дозволенного. Хотя... частенько 

привлекает и доля того что это не легально и может быть уничтожена, спустя минуту 

после того как вы закончили рисовать»378; «На мою думку, графіті повинно бути 

легальним, як і будь який витвір мистецтва, але з деякими обмеженнями по 

розташуванню малюнків, щоб не псувати вигляд міста»379. 

       Таким чином, графіті залишаються явищем, що суперечить закону, не дивлячись 

на деякі кроки у бік консенсусу між владою міста та вуличними художниками. 

Парадокс полягає у тому, що саме опозиційніть та несанкціонованість надають 

графіті особливого сенсу. Тож актуальним є питання, чи збереже графіті свій 

першочерговий зміст, якщо його творці стануть на шлях легалізації вуличного 

мистецтва. 

 

3.2. Соціально-політичні графіті 

 

       У даній дисертації йшлося про те, що неможливо дати однозначну оцінку 

вуличному настінному малярству. Графіті є поняттям синкретичним, різноманітним 

за змістом та формою. Воно не обмежується автографами райтерів на стінах або 

яскравими малюнками на парканах. Сучасні настінні вуличні твори нерідко мають 

зміст та посил. Вони адресовані жителям населених пунктів – міст та містечок – 

людям, які є звичайними громадянами, та молоді, прогресивному та пластичному 

пласту сучасного суспільства. За слова дослідника А. Тихонова380 основна мета 

                                                           
377 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-3. Од. зб. 1516. Арк. 79. 
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графіті визначається як пробудження цих людей, звернення їхньої уваги та 

осмислення існуючих проблем, спроба їхнього вирішення, заклик до таких почуттів 

як небайдужість та солідарність. 

       Отже справедливо розглядати графіті, серед іншого, і як форму візуалізації 

соціальної свідомості та ідеологічних настроїв представників молодіжних 

субкультур та містян в цілому. Твори вуличних художників є свого роду 

індикатором політичних, соціально-економічних, культурних процесів та подій, які 

мають місце у конкретному місті, країні, світі.  

       Г. Цуканова, кандидат наук із соціальних комунікацій, посилаючись на праці 

таких дослідників як О. Анісімович-Шевчук, В. Руденко, А. Акайомова, вказує, що 

деякі приклади графіті навіть здатнi формувати полiтичні погляди електорального 

населення, їх доцільно розглядати як частину сфери рекламних технологій381.  

       Графіті є закодованим текстом, символіка якого відбиває визначені події 

культурного, політичного або громадського життя соціуму, члени якого є його 

виконавці. Саме контекст розкриває основний зміст того, про що говориться в 

конкретному графіті, підкреслюючи приналежність одиничного до загальної 

традиції. Погодимось із дослідницями І. Головахою та К. Станіславською у тому, що 

графіті сприяють кращому розуміню тих процесів, що відбуваються у суспільстві, і 

реакцій на них спільноти, адже повідомлення і зображення на стінах не обходять 

своєю увагою жодну подію, що відбувається у місті, країні і світі.382 

       Графіті є індикатором суспільної реакції на події місцевого та світового 

масштабу, коли йдеться про війни, утиски прав людини, злочини влади тощо. 

Настінне вуличне малярство, таким чином, містить інформацію про історію та 

традиції соціумів, у яких воно виникає. Проте сьогодні бачимо зовнішні текстові та 

візуальні вторгнення в культуру, зокрема і в київські графіті, що нерідко позбавляє 

їх локальних особливостей. На думку дослідниці Ю. Лотман383 це призводить до 

                                                           
381 Цуканова Г. Сучасне вуличне малярство як форма соціальної реклами. Освіта регіону. Київ: 
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зміни семіотичної ситуації, та виведення зі стану рівноваги, порушень місцевих 

культурних традицій. 

        Нами запропоновано окремо розглянути графіті, які за своїм змістом належать 

до соціально-політичних, так як вони охоплюють коло людських ідей, поглядів, 

бажань, шляхів вирішення проблем, а отже репрезентують людину як активного 

учасника міського життя. 

       Політичними та соціальними ми називаємо графіті з огляду на їхнє звернення до 

соціальної та політичної свідомості та оперування соціально-політичними 

поняттями. Такого роду графіті, як правило, представлені вербальними написами-

фразами, зверненнями, іронічними невербальними зображеннями. Характерно, що 

такі звернення тяжіють до акумулювання спільної суспільної думки, рідше є виявом 

індивідуальних умовиводів. Сміх, який підриває основи цивілізації технократів, 

сміливий погляд та пряма мова, креативність, яка виривається з-під гніту догм та 

побутових проблем, революційність – мають відбиток у соціально-політичних 

графіті384.  

       Перш ніж перейти до традиції київських соціально-політичних графіті, 

зупинимось на кількох прикладах світової практики. 

       На нашу думку, почати варто із найбільш яскравого світового прикладу, імені, з 

яким у більшості асоціюється поняття «графіті», вуличного художника Бенксі та 

його творів. Англійського андеграундного маляра називають революціонером та 

провокатором, вандалом та культурним феноменом водночас, міжнародною іконою 

світу вуличного мистецтва. Визначними його роботи вважаються через зміст та 

наповненість. У кожній замальовці та дописі Бенксі, трафареті та принті – звернення 

до злободенних політичних, соціальних та демографічних проблем, актуальних в 

сучасному суспільстві. Показово, що опитування більшості представників світової 

громадськості показали: Бенксі сприймається як культурне надбання, асоціюється із 
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англійською культурою, поряд із такими її представниками, як Бітлз, Чарлі Чаплін, 

Королева Єлизавета385.  

       Провокативність та гострота творчості Бенксі, апелювання до актуальних 

соціальних та політичних проблем, на нашу думку, звернули увагу широкої 

громадськості та стали феноменом успіху вуличного художника. Такі теми як 

військові конфлікти, споживацьке відношення до планети, екології, бідність та 

насилля, нетерпимість та фальш сучасних стосунків – не можуть залишити 

байдужими. Варіанти більш повної інтерпретації кожного із творів художника 

залежить від світогляду та індивідуальних якостей глядача. Однак у тому, що вони 

залишають слід у свідомості – немає сумніву. 

       Парадокс полягає у тому, що сьогодні Бенксі та його твори – потужний бренд. 

Екранізація творчого шляху маляра386 та організація виставок бюджетом у тисячі 

доларів тому яскравий приклад. 

       На сторінках журналу «Тайм» від 26 січня 2004 року було розміщено 

фотографію графіті, зроблену в Бомбеї під час проходження там Всесвітнього 

Соціального Форуму, про що йдеться у статті «Як повинні діяти графіті?»387. Зустріч 

об’єднала неурядові організації із різних країн світу, а політичні активісти та всі 

зацікавлені обговорювали можливість нової солідарності, нового історичного союзу 

проти ринкової глобалізації та неолібералізму, інтересів крупних капіталістів 

Заходу, що у сукупності грозить розоренням та знищенням економічних, політичних 

та культурних інфраструктур у бідних країнах Сходу. Тому звернення до питання 

графіті, що з’явилось у ході проведення знакової події, апелює до гострих соціально-

політичних проблем. Постає питання, кому служить нинішня культура і до кого вона 

звернена, до яких цілей прагнуть і за що боряться її транслятори. Графіті було 

створене на одній зі стін міста Бомбеї та мало вигляд напису червоними літерами на 
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білій глинобитній стіні: «Every morning I wake up on the wrong side of Capitalism» 

(«Кожного ранку я прокидаюся на невірному боці капіталізму»). Воно є соціально-

політичним за своїм характером, адже має глибокий зміст та контекст, апелюючи до 

актуальних питань бідності та звертаючись до соціальної та політичної свідомості. 

Його не можна розглядати, як графіті естетичного характеру, чи того, що провокує 

діалог. Натомість – це графіті закликає до дії, до реальних змін, до пропозиції руки 

помочі. У ньому – протест проти існуючої недосконалої системи світу. В короткій та 

прямій формулі напису – суттєве посилання: вимога глобальних змін світу, який і 

далі поділяється на багатих та бідних, сильних та слабких, голодних та ситих. Люди, 

які не можуть ініціювати зміни на глобальному рівні, за допомогою подібних 

умовиводів, адресованих глядачеві, намагаються звернути увагу на актуальні 

проблеми, вдатись до дії та небайдужості на доступному тут і зараз рівні. 

       Ще один яскравий приклад побутування соціально-політичних графіті у світовій 

практиці – графіті міст, які в останні роки перетворились на «надмірно» туристичні, 

що приносить дискомфорт місцевим жителям. Так містяни Барселони, Венеції, 

Амстердаму, Дубровника, Берліну та інших населених пунктів за допомогою написів 

на зразок «Tourist Go Home!»388 висловлюють своє невдоволення389.  

       Серед причин невдоволення – перенавантаження центру міста, де натовпи 

туристів ускладнюють пересування вулицями, в той час як міська влада не 

намагається вирішити проблему. Зростання цін на житло без врахування 

економічних інтересів місцевого населення, закриття дрібного бізнесу містян. 

Розлад екосистеми центру міста, де інфраструктура для туристів стає пріоритетною 

над інфраструктурою для життя. Девіантна поведінка молодих туристів, яка 

користується бюджетними послугами, несе шкоду довкіллю та не приносить 

прибутку місту. 
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       Таким чином, наведені в приклад графіті спонукають туристів приймати існуючі 

правила та поважати традиції міста та їхніх жителів, закликають бути стриманими 

та толерантними. Вони також апелюють до місцевої влади, аби та враховувала не 

лише економічні та культурні інтереси подорожуючих, а й, перш за все, місцевого 

населення.  

       Отже графіті нерідко є інструментом та засобом волевиявлення, висловлення 

думок та сподівань, апелювання до тих, хто може змінити ситуацію на офіційному 

рівні. Це спроба вплинути на існуючий перебіг подій, закласти камінь до змін, 

прагнення бути почутими, не залишатись осторонь, а бути активним учасником 

життя міста та країни, робити їх людиноспрямованими, використовувати своє право 

на місто та участь у демократичних змінах. 

       Авторкою дисертації було запропоновано ознайомлення із особливостями 

соціально-політичних вітчизняних графіті на прикладі настінних написів та 

малюнків в околицях київських гуртожитків, а також графіті відповідного змісту 

деяких спальних та центральних кварталів столиці. Цікавим предметом дослідження 

стали графіті соціально-політичного характеру (на основі зібраного авторкою 

ілюстративного матеріалу), які почали стихійно з’являтись під час Революції 

Гідності на вулицях Києва. У статті «Соціально-політичні графіті Революції Гідності 

(на матеріалах Києва)390 наголошується на тому, що характерною рисою цього 

різновиду графіті є, перш за все, їхнє не естетичне, а змістовне навантаження. У них 

– пошук справедливості та спроба бути підтриманими громадськістю і почутими 

тими, у кого зосереджені важелі влади та впливу; зародження протесту; позитивна 

та негативна конотація героїв та антигероїв. 

       Соціально-політичні зміни на державному або місцевому рівні 

супроводжуються появою написів відповідного характеру. На стінах Києва у різний 

час, враховуючи контекст подій, можна було зустріти написи «Мороз – убивця 

Гонгадзе і Чорновола», «Кучму геть», «Ющенко так», «Україно, вперед!», 

«Симоненко, організатор взривів на шахтах и растрел самолетов в Криму», «Влада й 
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опозиція – одна коаліція», «Ні СНІДу» та інші, які дозволяють прослідкувати 

реакцію громадськості та окремих її представників на ті чи інші події не лише 

локального, а й світового масштабу. Їхні автори не ставлять перед собою мети 

створити щось естетичне, однак такі графіті несуть потужний ідеологічний зміст, 

віщують про настрій та думки, хвилювання у тому чи іншому соціумі, такі графіті 

можуть бути передвісниками суспільних рухів. 

      Цікавим предметом дослідження виявились написи із вираженим соціально-

політичним забарвленням в околицях корпусів гуртожитків Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Свого часу на цей пласт 

етнографічного матеріалу звернули увагу дослідники Ф. Боас та Р. Помар, 

дослідивши університетські графіті та класифікуючи їх за змістом на політичні та 

неполітичні391. Тематика підіймалась і у наукових роботах дослідниці Є. Чуто, 

зокрема у праці «Мова та графіка студентських графіті»392.  

       Серед вітчизняних дослідників тему студентського фольклору, 

репрезентованого у вигляді графіті, та його знаковість описав науковець М. Красіков 

у своїй праці «Здесь было зверски убито время! (Современное студенчество сквозь 

призму эпиграфики!» («Тут було по-звірськи вбито час. Сучасне студентство через 

призму епіграфіки»)393.  

       Графіті, авторами яких виступило студенство як соціальна група, становлять 

інтерес з огляду на те, що постають яскравим відображенням політичних позицій, 

соціальних переживань та устремлінь сучасної української молоді. Зокрема стіни 

вулиці Ломоносова (поблизу корпусу гуртожитка історичного факультету №7) 

рясніли написами наступного змісту: «Heil Hitler! Heil Bandera! (зображення 

тризубця) Тягнибок! Svoboda!»394, що може свідчити про прихильність авторів до 

                                                           
391 Bouza F., Pomar R. M. Sociologia de la reciprocidad linguistica (Las pinturas de la facultad de Ciencias 

Politicas y Sociologia de la Universidad Complutense [1986-1987]). Comunication y lenguaje juvenil. 

Madrid, 1989. 103 p. 
392 Чуто E. Язык и графика студентческих граффити: дис.д-ра филол.наук. Задар, 2014. 223 с.  
393 Красиков М. М. Здесь было зверски убито время! (Современное студенчество сквозь призму 

эпиграфики). Антропологический форум, 2011. № 14. URL: 

http://antropologie.kunstkamera.ru/14online/ С. 160– 234. Дата звернення: 23.02.2018 
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 АКЕК. Ф. 56. П.2. Од. зб. 50. (Додаток 2. Рис. 50) АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 

879. Арк. 21. Рис. 50 (Додаток 2. Рис.50) 
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націоналістичних та нацистських ідей, визнання авторитету його відомих 

очільників. З іншого боку, порівняння представників українського 

націоналістичного руху із главою Третього Рейху може вказувати на осуд та зневагу 

до українського націоналізму у його фанатичному прояві та його представників, про 

що свідчить і такий напис як «Тягнибок нацист!». 

       Серед інших: «Стоп репресіям. Зека геть» – гасло, спрямоване на осуд існуючої 

влади та діяльності її представників. «Всі різні. Всі рівні» – напис-прокламація на 

знак проголошення соціальної справедливості та дотримання засад демократичного 

суспільства, у якому всі рівні між собою, не залежно від поглядів, релігійної 

приналежності, кольору шкіри чи матеріальних статків. 

       Бачимо, що стріт арт передбачає сміливі висловлювання, які з’являються у 

загальнодоступних місцях, однак випадають з-під контролю влади, на відміну від 

державних газет, журналів чи радіо. Графіті, що виступають способом вираження 

політичних ідей та громадянських точок зору, мають довгу традицію. Вони є 

механізмом позапарламентських політичних коментарів. Такого роду графіті 

з’являються без авторизації, однак вони спрямовані на те, аби бути побаченими та 

мати блискавичний резонанс. Навіть у давньоримські часи виборчі кампанії або 

культурні конфлікти були предметом дискусій на загальнодоступних стінах. Однак 

слід зазначити той факт, що у часи, коли папір був недоступним, такі публічні 

висловлювання не переслідувались так ревно як сучасні395.   

       Отже, дебати на стінах були вкладом у формування громадської та 

громадянської думки. Сьогодні вуличне малярство формує яскраву картину, яка 

відображає особливості суспільної думки, інтересів та творчих пошуків жителів 

столиці. Погодимось із висновками деяких дослідників396 про те, що субкультура 

графіті нерозривно пов’язана із тими соціокультурними процесами, які відбуваються 

в сучасному суспільстві, вона є породженням та частиною цих процесів. Показово, 

                                                           

АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 21. Рис. 51 (Додаток 2. Рис. 51) 
395 Stahl J. Street Art. Potsdam: H. F. Ullmann Publishing, 2009. P. 70-71 
396 Штепа В. В. Динамика субкультуры граффити в современной России : автореферат дис. ... 
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що генеза графіті є явищем, яке виникає на стику субкультури творців 

інтелектуальної продукції та субкультури порушників соціального порядку. 

       Доцільно акцентувати увагу на тому, що графіті – явище мінливе та гнучке. Вони 

з’являються в міру загострення та актуалізації того чи іншого соціального питання, 

виникають у зв’язку із новими політичними подіями. Графіті, які були доречними 

кілька років назад, можуть втрачати своє значення, підхоплюючи та транслюючи 

нову хвилю громадянського волевиявлення. 

       Графіті відіграли непересічну роль у подіях «Революції гідності» 2013-2014 

року. Вони стали голосом народу та послужили зеленим світлом суспільних та 

політичних змін. Нам вдалось зафіксувати потужний пласт польового матеріалу за 

допомогою камери та зібрати у мережі Інтернет кілька десятків написів та малюнків, 

які було створено у атмосфері революційної боротьби. Більшість із них були стерті 

в ході згасання подій. Графіті, які з’явились у цей час в межах центральних вулиць 

Києва – галерея народних переживань, сподівань, побажань та страхів. З їхньою 

допомогою було здійснено спробу бути побаченими, а отже почутими тими, хто 

завтра формуватиме нові важелі влади, заявити про свої інтереси, з якими слід 

рахуватись у прийнятті важливих рішень. 

       Вважаємо, що творцями соціально-політичних графіті Майдану стали головно 

представники нового покоління, які відрізняються своїми поглядами та 

світосприйняттям від поколінь попередників. Погодимось із авторитетним 

дослідником Я. Грицаком у тому, що це покоління принесло із собою зміни у масовій 

свідомості397. Його ще називають «поколінням незалежності», так як більша частина 

його представників народилась між 1985 та 1995 роками. Вони ледве або взагалі не 

пам’ятають реалій радянських часів, а отже вільні від радянської спадщини. Це 

означає, що «покоління незалежності» сформувалось у добру соціальних мереж та 

комп’ютерних технологій і є поколінням «горизонтальних зв’язків», яке відкидає 

вертикальну ієрархію. Саме його представники стали ядром подій та авторами 

стихійних графіті 2013-2014 років. 

                                                           
397 Грицак Я., Гусєв Г., Донін К., Лютий Т., Сергацкова К. #Euromaudan – History in the Making. 

Київ: Основи, 2014. С. 20. 
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       Революційні графіті Майдану не варто, на нашу думку, розділяти окремо на 

соціальні та політичні, адже вони є синкретичними, у них тісно переплітаються вияв 

боротьби молоді за інтереси, зміни, справедливість, краще майбутнє, осуд влади та 

звернення до побратимів та абстрактного поняття держави. Революційні графіті 

наносились на поверхні підручними засобами – маркерами, фарбами, балончиками, 

крейдою. Деякі зразки були розміщені на плакатах та папері, коробках, які потім 

розміщувались на стінах, що свідчить про свідомість та мирність протестантів, які 

намагались зберегти звичний зовнішній вигляд міста та уникнути нищення 

поверхонь та стін будівель центру міста. 

       У соціально-політичних графіті місць Революції фіксуємо прокламації осуду та 

обурення діями існуючої влади та окремих її представниками («Зека геть»398, «Янек 

сранек»399, «Янукович, краще розстріляй своїх синів»400, «Пуля в лоба так пуля в 

лоба. Арсеній – пуля?»401, «Ринат, ти з Україною чи Кремлем?»402, «Влада й опозиція 

– одна коаліція», «Обережно! «Зек» по вулицях ходити небезпечно викрадають і 

розстрілюють людей», «Юля на Майдані хлопці в СІЗО», «Мир хатам війна 

палацам», «Януковича в *опу, влада в Європу», «Влада ненавидить українців Це 

нацизм московський». 

       Іншу групу складають графіті, які містять слова надії на позитивні зміни у 

майбутньому, прогрес, вони спрямовані до українців, героїв Революції на підтримку 

громадянської боротьби із закликом єднатись у спільній меті та відстоювати права, 

як от: «Досить бухати – час воювати!»403, «Київ вставай»404, «Одна доба тут варта 

всього життя. Ти ще вдома у телевізора? Тоді вони (стрілка, спрямована у бік 

локалізації силовиків) прийдуть до тебе»405, «Станем браття!»406, «Хватит сопли 

жевать», «Хто як не ми?». 
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       Окремо нами зафіксовано групу написів, у яких висловлюється недовіра та осуд 

міліціянтів та беркутівців, які зрадили свій народ, виконуючи антигуманні 

розпорядження представників влади. Серед них «Мусора вбивці кати суки»407, 

«Мусоровоз – написи на міліцейських автобусах»408, «А.С.А.В. – all cops are bastards, 

всі копи – покидьки», «Нам такий захист не потрібен!», «Шакали сцикливі вони 

кусають коли нас мало…зранку НАС БІЛЬШЕ». Останній напис супроводжує 

трафаретне зображення, на якому двоє представників «Беркуту» б’ють дубинками 

юнака409.  

       Вдалось зафіксувати групу написів та зображень, які відсилають глядача до 

постатей та цитат національних героїв, народних авторитетів. Їхні слова мали 

актуальність повсякчас і зазвучали по-новому в атмосфері революційних подій. 

Серед останніх слова із творчості українського поета та письменника Тараса 

Шевченка: «І потече «сторіками» кров у Чорне море», «Вогонь запеклих не пече»; 

Івана Франка «Наше все життя – війна», «Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте!»; 

Лесі Українки «Хто визволиться сам, той буде вільний» та інші. Іншу групу графіті 

становлять візуальні зображення згаданих вище національних героїв із 

революційною символікою, як от виконання трафаретів із зображенням портретів Ів. 

Франка, Л. Українки та Т. Шевченка із революційною атрибутикою – коктейлями 

Молотова, респіраторами та касками410.  

       Серед настінного живопису Майдану було зафіксовано групу графіті 

патріотичного змісту, звернення до народу та Батьківщини, у яких заклики до 

єднання та віра у переможний кінець: «Цей народ непереможний», «Краще померти 

стоячи, ніж жити на колінах», «Країно будьмо!», «Слава нації», «Козацькому роду 

нема переводу», «Станем браття», «Схід і Захід разом!», «Воля або смерть», 

«Україна – понад усе» та інші.411 
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       Фіксація та осмислення польового матеріалу у вигляді соціально-політичних 

графіті Революції Гідності дозволяють зрозуміти людину, українця, та народ у 

переломний час. Вони проливають світло та дають розуміння цінностей та ідеалів, 

сподівань, світогляду та осмислення картини буття. Розкривають психологію душі 

українця, в якій криється повага та любов до Батьківщини, вшанування історії та її 

героїв, прагнення до братерства та єдності задля досягнення кращого майбутнього. 

У них простежується усвідомлення відповідальності за власне майбутнє, чітка 

громадянська позиція та патріотизм, прагнення викорінити несправедливість та 

перемогти зло, яке уособлює жорстока влада та міліція. Окрему категорію 

становлять графіті, присвячені пам’яті Героїв Небесної сотні та їхнім матерям. 

        Автори соціально-політичних графіті київського Майдану залишали свої 

написи та малюнки у переважній більшості не підписаними. Серед автографів 

зустрічається підпис «Український народ»:  

«Не будеш бiльше моїм диригентом, 

Бо ти за безiнь продав честь мою. 

Я тебе породив президентом. 

Я в тобi президента ВБ’Ю 

Український народ»; 

крім того, назви вищих навчальних закладів як от «Могилянка» та населених 

пунктів; конкретні імена («Даша», «Ол Савченко м. Київ»); імена культурних діячів 

поряд з їхніми цитатами. 

       Серед досліджуваних автором соціально-політичних графіті зустрічаються 

написи різними мовами: українською, російською («Дайте горячую воду», «Дайте на 

стволы», «Нас жгут бьют стреляют за деньги а мы стоим за порядок», «нет 

русификационному порабощению!!!», «русские с вами»), англійською («А.С.А.В» 

(«all cops are bastards»), «Make peace not, not war!», «Deaf Dumb Blind» («глухий, 

німий, сліпий» підпис до портрету Януковича, «Go away Mr Yanukovuch» та інші. Це 

свідчить про участь у революційних подіях та вияв небайдужості, висловлювання 

думок та переживань за допомогою такого інструменту як графіті різношерстого 
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люду, представників різних національностей, різних соціальних кіл, які тим не менш 

об’єднались через спільні ідеї та прагнення. 

      Слід відмітити й комунікативну та сміхову або гумористичну складову 

соціально-політичних графіті. Влучно викладена думка, посил із іронічною 

конотацією краще сприймається та відкладається у свідомості глядачів. Крім того, 

гумор допомагає у піднятті морального духу та настрою, дозволяє висловити 

обурення та невдоволення у більш м’якій формі. Серед таких графіті автором було 

зафіксовано наступні зразки: «Кусюк гiвна беркут бяка»; «Путин такой мелкий, а 

места все мало»; «Панда не банда»; «Коктейль-бар» – напис на місці складу 

коктейлів Молотова; «Щоб стояв у кожній хаті» – напис на щитi із зображенням 

автомата; «Самолет для Вити» – напис на катапульті, що знаходилась на вулиці М. 

Грушевського; «Хата Яника» – графіті на біотуалеті по вулиці Хрещатик;  «Дари 

тепло» – трафарет із зображенням коктейлю Молотова; «Путин и Медв.» –  напис 

під емблемою ресторану «Два гуся» та інші412. 

       Серед інших зустрічаються графіті, які використовуються для окреслення 

негативної конотації та висміювання негативних персонажів, серед яких політики, 

репутація яких заплямована недемократичними вчинками. Свою зневагу автори 

графіті виявили через домальовування частин тіла (жіночих грудей М. Добкіну; 

чоловічих статевих органів на обличчі; вусів та бороди; очей упиря та кривавих 

потьоків тощо) та виправлення букв. Широкого побутування набув трафарет із 

зображенням Віктора Януковича із клоунським носом та Володимира Путіна зі 

слідом кулі на лобі, домальовані обличчя В. Януковича та М. Азарова до зображень 

постатей жінок-переселенок, написи на кшталт «ПТН ПНХ», «Путлер капут» та 

інші. 

       Відомо, що однією із функцій графіті є комунікативна. Соціально-політичні 

графіті революційної столиці не є винятком. Один із графітійних діалогів 

розгорнувся навколо зображення Путіна, нанесеного на стінах будинку Головного 

поштового відділення Києва. Президент постав перед глядачем із зачіскою та 

                                                           
412 Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції Гідності (на матеріалах Києва). Етнічна 

історія народів Європи. Випуск 45. Київ., 2015. С.130 -136 
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вусами, характерними Гітлерові. Навколо було нанесено малюнки свастик та напис 

«Putler Kaput!». Малюнок та напис викликали реакцію та участю інших глядачів у 

графітійному діалозі, які стали співучасниками, а отже авторами. Через деякий час 

над вище зображенням Путіна з’явився припис «Путін не достойний свастики». Це 

свідчить про те, що у площині графітійного діалогу поєднуються різні точки зору та 

погляди, а не лише вияв настроїв одного автора.  

       Приходимо до висновку, що переломні та визначні історичні, політичні, соціо-

культурні події різного рівня служать потужним поштовхом до бурхливого розвитку 

культури у різних її проявах. Це породжує велику кількість фольклорного матеріалу, 

який є великою цінністю, дає можливість зрозуміти мотиви, настрої, позиції та 

переживання народу.  

       Революція 2013-2014 років в Україні надихнула на створення не лише 

вербальних графіті, однак цілих комплексів масштабного настінного живопису, 

зокрема муралів. Одна із таких робіт у виконанні французького та українського 

вуличного художників прикрасила фасад будинку на вулиці Андріївський узвіз413. 

Малюнок поєднав у собі дві фігури на тлі міста – постать жінки-матері, що 

символізує силу, яка ладна охопити та захистити місто й національний дух; та 

«маленької» людини. Символічним є зображення дерева та сонця, які символізують 

відродження та розквіт національних почуттів, продуктивне начало. За словами 

авторів, малюнок сповнений посилань на Україну, національні елементи 

простежуються в деталях одягу та поєднанні кольорів. Він змушує у напружений для 

країни час відволіктись, забути про жорстокі події, соціальну кризу та політичні ігри, 

натомість згадати про багаті традиції країни414.  

       Події пов’язані із Революцією в Києві мали резонанс і у інших містах, 

втілюючись у настінних написах та малюнках по всій країні. Сергій Радкевич, 

вуличний маляр, який напрацював художній стиль і нині є впізнаваним майстром, 

присвятив подіям Майдану кілька настінних робіт. Вони знаходяться у Львові та 

                                                           
413 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 26. Рис. 66 (Додаток 2. Рис. 66) 
414 Seth x Kislow – New Mural in Kiev. Gorgo. Від 17.04.2014. URL: http://ilgorgo.com/seth-kislow-

new-mural-in-kiev/. Дата звернення 24.03.2015 

http://ilgorgo.com/seth-kislow-new-mural-in-kiev/
http://ilgorgo.com/seth-kislow-new-mural-in-kiev/
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Луцьку й присвячені героям революційних подій (зокрема Сергію Нігояну415) та ідеї 

осуду умисної агресії проти людського тіла, абсурдності використання людей у 

якості цілей для військових навчань416.  

       Повертаючись до теми політичних графіті, наголосимо, що останні можуть мати 

як вербальне, так і невербальне художнє втілення. Яскравим прикладом є 

зображення портретів політичних діячів у іронічному карикатурному контексті та 

підписи до них. Звернімося до світових та вітчизняних прикладів: знаменитий 

поцілунок Брежнєва та Хонеккера у виконанні художника Дмитка Врубеля в Берліні 

із підписом «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертної любові»; Кім Чен 

Ин в образі Доктора Зло із екранізації Остіна Пауера  в Дубліні; чисельні саркастичні 

зображення Маргарет Тетчер, яка наганяла жах своєю жорсткою політикою, серед 

них карикатура в образі Термінатора із надписом «I’ll Be Back» у Лондоні; 

зображення Джорджа Буша, який п’є через соломинку нафту, у той час як 

пролетаріат вдовольняється водою, із написом «Найбільший провал Америки», 

рядками американського гімну та зображенням людських кісток у Белфасті; портрет 

сенатора Джона Маккейна в обіймах диявола, з яким вони уклали договір, у 

Вашингтоні; графіті, виконане консервативними представниками англо-

саксонського населення, на якому зображений Барак Обама, новий президент, із 

підписом «Негр у Білому домі», Веллінгтон; провокаційне зображення президента 

Російської Федерації Володимира Путіна та прем’єр-міністра Володимира 

Медвєдіва із квітами та яскравим макіяжем, виконане німецькими ЛГБТ-активістами 

під час візиту до Берліну російських політиків. Нарешті, графіті у виконанні 

українського вуличного маляра Шарика із зображенням президентів України, Росії 

та Білорусії, які по-братерськи розкурюють бонг, у Криму417.  

                                                           
415 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-9. Од. зб. 879. Арк. 27. Рис. 67 (Додаток 2. Рис. 67) 
416 Художник Сергій Радкевич присвятив свої останні роботи темі Майдану. Art Ukraine. Від 

12.02.2014. URL: http://artukraine.com.ua/n/hudozhnik-sergiy-radkevich-prisvyativ-svoi-ostanni-

roboti-temi-maydanu#.U4Ovf_l_s7p Дата звернення 23.03.2015 
 
417 Шифтер М. 15 политических граффити из разных уголков мира. FurFur. Від 19.02.2014. URL: 

http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/170149-15-politicheskih-karikatur-graffiti-iz-raznyh-

ugolkov-mira. Дата звернення 30.10.2018 

http://artukraine.com.ua/n/hudozhnik-sergiy-radkevich-prisvyativ-svoi-ostanni-roboti-temi-maydanu#.U4Ovf_l_s7p
http://artukraine.com.ua/n/hudozhnik-sergiy-radkevich-prisvyativ-svoi-ostanni-roboti-temi-maydanu#.U4Ovf_l_s7p
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/170149-15-politicheskih-karikatur-graffiti-iz-raznyh-ugolkov-mira
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/170149-15-politicheskih-karikatur-graffiti-iz-raznyh-ugolkov-mira
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       Виконання карикатур із доповненням влучних риторичних підписів під ними є 

інструментом, за допомогою якого народ та окремі його представники висловлюють 

свою реакцію, підтримку чи невдоволення діяльністю окремих представників влади. 

У такий спосіб автори можуть бути почутими, з іншого боку, вони не несуть 

відповідальності за підняття гострих тем та провокаційні вислови, так як нерідко 

залишають свої твори непідписаними. 

       До категорії графіті із соціальним підтекстом віднесемо графіті-заклики, 

моралізаторські написи, що зустрічаються повсюдно на вулицях Києва. Серед них 

«Хватит бухать»418, «Пацаны не нюхайте фен»419, «Я не їжа»420, «Не бей детей», 

«Ніякої війни», «В мире без лжы» та інші. Вбачаємо у них спробу вплинути на 

суспільну думку через осуд та заклик не робити диструктивних дій, що несуть шкоду 

як для індивідума, так і для суспільства вцілому. 

       Таким чином, соціально-політичні графіті є яскравим прикладом того, як 

малюнки та написи на вулицях міста можуть у різній тональності відображати 

реакцію суспільства на історичні, культурні події. Вони є індикатором думок та 

прагнень, незадоволення, симпатій та антипатій, колективним зверненням, 

інструментом впливу на громадську думку, свідченням демократизації того чи 

іншого суспільства. 

 

3.3 Графіті як частина міського ландшафту (втручання у публічний простір та 

реалізація права на місто) 

 

       Місто – середовище побутування та перехрещення різних культур. Вуличне 

настінне малярство є частиною міської вуличної культури, яка вписується в 

локальний ландшафт та є продуктом урбаністичних процесів. Тисячі киян та гостей 

столиці щодня проходять повз сотні зображень. Деякі залишаються непоміченими, 

інші викликають емоції, роздуми, осуд чи схвалення. 

                                                           
418 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 27. Рис. 68 (Додаток 2. Рис. 68) 
419 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 28. Рис. 69 (Додаток 2. Рис. 69) 
420 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 879. Арк. 28. Рис. 70 (Додаток 2. Рис. 70) 
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       Вважаємо доречним охарактеризувати поняття міста та графіті як компонента 

міської культури, засобу втручання у публічний простір та спробу гармонізації міста 

на фоні глобалізаційних процесів. Важливим пунктом дослідження є виявлення 

ставлення містян до феномену графіті, який ми вважаємо одним із виявів реалізації 

людиною права на місто. 

       Місто – середовище щоденного людського життя, комунікації, реалізації 

продуктивного потенціалу та мобільності. У сучасних реаліях та тенденціях 

глобалізму міста стають потужними культурними, економічними та політичними 

центрами. Впродовж кількох десятків років на карті внутрішньої мобільності 

українського населення спостерігаємо відтік до великих міст України. У пошуках 

престижних навчальних закладів та робочих місць, кращого майбутнього населення 

сіл та селищ покидає домівки. 

       За даними Державної служби статистики України421 станом на 1 січня 2017 року 

в Україні налічувалось 460 міст, в яких проживає приблизно сімдесят відсотків 

населення держави. Кількість міст та міських жителів продовжує невпинно зростати, 

не дивлячись на те, що загальний показник кількості населення в країні рухається по 

низхідній лінії. Бачимо наступну картину концентрації населення навколо великих 

адміністративних центрів та прилеглих територій422: відтік людей до київської 

області лідирує і налічує 173558 чоловік (протягом січня-серпня 2018 року); далі 

йдуть одеська – 3948 та дніпропетровська – 2347 чоловік, області.423 

       Наведені вище статистичні дані є свідченням того, що в Україні, як і в усьому 

світі, сьогодні активно прогресує процес урбанізації. Визначення поняття 

                                                           
421 Кількість адміністративно-територіальних одиниць за регіонами України на 1 січня 2017 року. 

Офіційна сторінка Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/ator/ator2017_u.htm. Дата звернення 20.08.2018 
422 Міграційний рух населення у січні-серпні 2018 року. Офіційна сторінка Державної служби 

статистики України. URL:   

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/mr0818_u.html. Дата звернення 

15.08.2018 
423 Показники міграційного приросту вказано без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/ator/ator2017_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/mr0818_u.html
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«урбанізація» знаходимо у демографічному енциклопедичному словнику424: 

урбанізація (франц. urbanisation, англ. urbanization, від лат. urbanus – міський) – 

історичний процес зростання ролі, значення міст у розвитку суспільства, який 

охоплює зміни в розміщенні виробничих продуктивних сил, що передусім полягає у 

розселенні населення, його соціально-професійній демографічній структурі, стилі 

життя, культурі. У широкому розумінні урбанізм – це багатосторонній соціально-

економічний, демографічний а географічний процес, який відбувається на основі 

форм суспільства та території розподілу праці, що склались історично. У вужчому – 

це процес зосередження людей у мiстах; це зростання міст, особливо великих, 

зростання ролі міського населення у країні, регіоні та світі. 

       Таким чином, будучи частиною світових процесів глобалізації та зростання 

впливу міст у економічній, політичній, культурній сфері, виходу міського простору 

та його зв’язку із суспільством на істотно новий рівень, українські міста є складовою 

частиною глобального урбанізму. 

       Питання нового міста та міського простору, розширення значення міст та їх 

функцій, зміна перспектив та поглядів на людину у міському середовищі цікавили 

багатьох дослідників. Серед останніх: Й. Ґел автор праці «Міста для людей»425, П. 

Ньюман та Дж. Кенуорті автори праці «Стійкість та міста: подолання автомобільної 

залежності»426, Л. Мамофрд автор праці «Що таке місто»427, Л. Вірт автор праці 

«Урбанізм як стиль життя»428, Д. Гарві «Право на місто»429. До теми урбаністики та 

соціології міста звертались Г. Лефевр, Дж. Якобс, М. Вебер, П. Холл, Н. Сміт, С. 

Сассен, П. Бурдьє, Ч. Лендрі, Т. Дрідзе та інші. 

                                                           
424 Академик. Демографический Энциклопедический Словарь. URL: 

https://demography.academic.ru/ Дата звернення 21.08.2018 
425 Ґел Й. Міста для людей/ Йен Ґел; переклад з англійської Ольги Любарської. Київ: Основи, 2018. 

280 с. 
426 Newman P., Kenworthy J. Sustainability and Cities: Overcoming Automobile Dependency. 

Washington: Island Press. 1999. 460 p. 
427 Мамфорд Л. Що таке місто. Урбаністичні студії. Аматомія міста: Київ: Смолоскип. 2012. С. 10-
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428  Wirth L. Urbanism as a Way of Life. In The City Reade. The American Journal of Sociology. Chicago: 

The University of Chicago Press, 1938. Vol. 44. P.1-24 
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       Місто, за визначенням соціологів міста, серед яких представники Чиказької 

школи соціології міста430, окреслюється як «постійне поселення, з високою 

щільністю населення, відносно великою його кількістю, високою соціальною і 

культурною гетерогенністю, тобто різноманітністю»431. У місті живуть люди різні 

соціально, гендерно, відмінні за майновими статками та іншими соціально-

демографічними характеристиками.  

       Серед існуючих поглядів на місто близькою нам є запропонована дослідником 

Вінсенто Руджеро у праці «Рухи у місті. Конфлікти у європейскьому метрополісі»432. 

На думку автора, місто є не лише «місцем», але й просторовим результатом взаємодії 

між групами, між людьми, що їх утворюють та інституціями, результатом їхньої 

управлінської практики, матеріальним станом існуючих речей та системою 

комунікацій. Слід відмітити транснаціональний характер сучасних міст, в яких 

співіснує велика кількість народів та культур, продукуючи соціальні рухи різного 

характеру. З цього приводу Г. Лефевр зазначив: «Коли задумуємось про місто, 

приймаємо його з усіма його конфліктними аспектами: обмеженнями та 

можливостями, миролюбністю та жорстокістю, зустрічами та усамітненням, 

згуртуванням та роз’єднанням, з його тривіальністю та поетичністю, брутальним 

функціоналізмом та неочікуваними імпровізаціями».433 

      Слід акцентувати увагу на такій важливій функції міста як позиціонування їх як 

центрів вироблення культури та специфічного способу життя. На думку дослідника 

Г. Зіммеля, цей спосіб життя є відмінним від життя не-міст, де займаються 

сільськогосподарським виробництвом. Натомість урбанiзму як способу життя 

характерна так звана атомiзація індивідів та суспільства, поява анонімного 

суспільства. 

                                                           
430 Напрямок американської соціології, що виник у двадцятих роках двадцятого століття у місті 

Чикаго завдяки дослідникам Чиказького університету. Серед представників: Л. Вірт, Р. Парк, Е. 

Берджесс. 
431 Тищенко І., Вербицький І., Шліпченко С. Курс «Урбаністика: сучасне місто» освітня 

платформа «Прометеус». Лекція 2.  
432 Ruggiero V. Movements in the City Conflict in the European Metropolis. London: Routladge, 2000. 

Р. 2.  
433 Lefebvre H. Writings on Cities/ Translated and Edited by E. Kofman and E. Lebas. Oxford: Blackwell 

Publishers Ltd, 1996. P.53  
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       Серед характерних ознак життя міського, на противагу сільському, є розвинене 

вуличне життя та наявність культури вулиць, а також нічне життя.434 Окрім 

культурного, вуличного та економічного життя із містом пов’язуємо злочинність, 

девіантні практики, приховане життя. 

       Л. Мамфорд на початку шістдесятих років справедливо, на нашу думку, описав 

місто як соціальний театр, гру, в яку ми граємо щодня. Дослідник вважає, що місту 

не можливо дати конкретне географічне або фізичне визначення. Це театр 

соціального зв’язку, де люди виступають акторами на сцені соціального життя.435  

       Дійсно, щодня ми стаємо учасниками соціальної гри, вибудовуємо 

міжіндивідуальні та міжгрупові зв’язки, беремо участь у заходах, поширюємо 

практики та ділимось інтересами. Місто стає плацдармом для подібних активностей, 

воно об’єднує людей. У цій системі графіті набувають важливого комунікативного 

значення. Вони виступають зв’язуючою ланкою, набувають об’єднавчого значення, 

згруповують та привертають увагу, провокують на діалог та роздуми. Для 

формування міської культури визначального значення набуває взаємодія різного 

роду груп навколо спільних інтересів, міської культури, серед яких  називаємо і 

споглядання та сприйняття графіті на просторах міста. 

       Осмислюючи поняття «вуличної культури», говоримо про те, що остання є 

культурою пішоходів, яка пов’язана із розвагами та сферою споживання, 

культурними просторами, які доступні пішоходам та виходять на вулицю. Із 

початком урбанізації входить в ужиток та практику таке поняття як фланерство. 

Воно має тісний зв’язок із вуличною культурною та означає безцільне «споглядання 

міста»436. Під фланерством розуміють специфічну міську практику, яка полягає у 

прогулянках містом без заданої мети, що самі собою несуть цінність. Образ 

класичного фланера зафіксований Луі Хартом, «законодавцем цього стилю»: 

                                                           
434 Джекобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов (The Death and Life of Great 

American Cities) / пер. Леонид Мотылев. Москва: Новое издательство, 2011. 460 с. 
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http://socioline.ru/book/dzhejn-dzhekobs-smert-i-zhizn-bolshih-amerikanskih-gorodov
http://ua.boell.org/uk/2013/12/25/anatomiya-mista-kiyiv


158 
 

«справжній фланер, невтомна ящірка паризьких вулиць, насолоджуючись повітрям 

та сонцем, уміє бачити та чути все смішне та недолуге, що відбувається навколо».437 

Таким чином, ще у середині дев’ятнадцятого століття сформувались образи містян 

та їхні ритуали у публічному просторі. Вони є нераціональними, гедоністичними, 

пов’язані із спогляданням міських ландшафтів, насолодою від перебування у 

міському просторі, відчуттям гармонії та єднання із вулицями. Людина окрім 

практичного використання міського простору, комфорту, прагне бачити його 

гармонійним та орієнтованим на людину. Саме графіті, на думку респондентів-

художників та деяких жителів міста є тим, що вносить гармонію у звичні міські 

пейзажі: «Я був би вдячний красивій роботі, замість сірої стіни з обклеєною 

рекламою…міський ландшафт, як на мене в нашому місті спотворюють більше 

реклама, бруд, відстала інфраструктура.»438 

       Більш детально графіті у вуличній культурі розглядаються автором у статті 

«Вулична культура сучасного міста»439. 

       Нерідко графіті змушує пішохода зупинитись і задуматись над значенням, 

технікою та естетичним втіленням настінного зображення. Створені згідно із 

правилами Кодексу райтера, вони розвіюють сірість архітектурних комплексів та 

стають візитівкою вулиць. На думку респондентів, графіті як правило позитивно 

впливають на візуальний облік міста, оживляють вулиці, «…відволікають увагу від 

недоречностей будівлі чи навколишньої території, роблять вулиці більш 

молодіжними, цікавими, креативними та ненудними»440; «…вони просто роблять 

міський ландшафт іншим. Веселішим чи що. Хоча інколи графіті виглядають 

погрожуюче…дивлячись яке графіті»441; «я считаю что многие улицы и города это 

очень спасает от серости. Большинство домов выглядит мягко говоря угрюмо. Если 

                                                           
437 Симбирцева Н.А. Фланер как интерпретатор текста культуры. Современные проблемы науки и 
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к рисунку подходить с умом, то можно все очень гармонично сочетать как с 

городскими пейзажами так и с архитектурой».442 

       Негативне ставлення у мешканців міста викликають графіті, які з’являються на 

пам’ятках архітектури та нівечать їх естетичну та культурну цінність: «Часто графіті 

псують ландшафти старого міста»443; «інколи це прикраса, інколи (частіше) 

потворно…вони є також вираженням агресії»444, «є випадки як гармонії, так і 

дисгармонії. Питання доречності цього малюнку саме в тому чи іншому місці»445. 

Серед респондентів зустрічаються і ті, хто категорично проти втручання граферів у 

міський простір, мовляв, їх твори «…псують загальний вигляд вулиць, так само як і 

рекламні вивіски та щити, вносять дисгармонію», можуть з’являтись «…хіба десь в 

пром. зоні»446. Однак у тому випадку, коли графіті гармонійно вписані в контекст та 

підкреслюють і доповнюють архітектурні форми, вони викликають схвальні відгуки 

оточуючих. 

       Для того, щоб осягнути глибше зв’язок «місто-вулична культура-графіті-

людина», авторка дисертації звернулась із запитальником до вуличних художників 

не як до митців, а передусім містян, громадян, активних учасників не лише 

створення, а й поглинання міської та вуличної культури. Вуличний маляр Дмитро 

Фатум зазначає: «Идя по городу я в принципе обращаю внимание на метаморфозы 

города, я живу в нем и знаю каждый сантиметр, безусловно мне интересно 

наблюдать за его изменениями. Одним из самых заметных интервенций в городской 

облик является граффити…граффити вполне безобидное явление и дискомфорта как 

такового мне лично не приносит…это капля в море относительно всего остального 

визуального шума который я вижу каждый день как житель мегаполиса»447. Важко 

не погодитись із думкою респондента щодо перетворення міського простору у 

площину стихійної реклами, банерів, білбордів. Присутність такого наповнення 
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нерідко робить місто перевантаженим та непривабливим, обмежує відчуття 

простору, засмічує середовище. На державному рівні здійснювались спроби 

врегулювання неконтрольованого поширення подібного контенту на вулицях міста. 

Разом із тим, погодимось із точкою зору художника, згідно з якою для того, аби 

графіті у міському просторі сприймались належним чином, окрім якості останніх 

необхідна «…благоприятная почва: подготовленая публика и хотябы частичная 

лояльность муниципалитета».448 

       Як художник Дмитро вдається до графіті експериментів, переслідуючи мету 

відійти від стереотипічних зображень нікнеймів на стінах міста, створити щось нове, 

неординарне, свіже та дивовижне: «В первую очередь я художник. Реализовую 

проэкти как в городском пространстве, будь то муралы или абстро граффити либо 

какие то другие интервенции»449. 

       Питання так званих інтервенцій або вторгнень у міський простір, ідентифікації 

людини у ньому тісно пов’язане із поняттям реалізації права на місто. 

       Право на місто є новітнім правом людини. Виникнення цього поняття, його 

обґрунтування пов’язане зі стрімким капіталістичним розвитком міст та 

пришвидшенням процесів урбанізації, як наслідок цих процесів – соціальною 

нерівністю та новими викликами, які постають перед обличчям світової 

громадськості. 

       У дисертації та попередніх наукових доробках450 ми пропонуємо новий погляд 

на феномен графіті як на продукт реалізації громадянами свого права на місто, 

утвердження причетності до культури та міського життя. Тож для початку 

звернімося до означення поняття «право на місто». 

       Поняття «право на місто» було вперше запропоноване до вжитку французьким 

філософом Г. Лефевром у 1967 році у однойменній науковій праці «Право на 
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місто»451. Це право мало на меті засвідчити зрушення у бік створення більш 

справедливих міст. Хоч положення права на місто не зафіксовані у Декларації, однак 

структурами й організаціями ООН воно розуміється наступним чином: 

- свободи і переваги міського життя; 

- прозорість, справедливість і ефективність управління містами; 

- участь і врахування потреб в місцевому демократичному процесі прийняття 

рішень; 

- визнання різноманіття в економічному, соціальному і культурному житті; 

- скорочення бідності, соціальної ізоляції та насильства в містах.452 

       Положення про визнання різноманіття в економічному, соціальному та 

культурному плані засвідчує нам те, що немає культур кращих та гірших, вищих та 

нижчих. Людина може обирати близьку їй сферу творчої реалізації та натхнення. 

Графіті також є частиною міської культури, творчим виявом, вони викликають 

інтерес у значної кількості населення, а отже мають право на існування та є 

своєрідною формою реалізації права на місто. 

       Право на місто – це право на свободу та індивідуалізацію в соціалізації, право 

населення міста на участь у житті останнього, право на апропріацію міського 

простору. Особливо актуальними ідеї Генрі Лефевра та визначення права на місто є 

у наш час, коли міста розвиваються здебільшого у комерційному напрямку, 

задовольняючи перш за все економічні потреби представників капіталістичних 

важелів. За цих умов знецінюється бажання містян не як споживачів, а як людей, що 

прагнуть комфортного та гармонійного простору. Нівелюється демократичний бік 

міста. На нашу думку, саме культурний плюралізм є одним із виявів демократизації 

простору. Оскільки місто постає колективним витвором людей, які його населяють, 

то створення графіті можна вважати проявом демократизації міста, вуличної 

культури, втілення прагнення у такий спосіб гармонізувати простір та зробити 

оточуюче середовище більш приємним для перебування у ньому людини. За 
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Лефевром, людина, використовуючи своє право на місто, стає повноправним та 

повноцінним мешканцем, який користується міським простором та ресурсами для 

досягнення своїх потреб. Серед останніх – потреба у самовираженні, комунікації та 

визнанні, творчості та естетичному вираженні, гармонізації простору та уникненні 

соціальної ізоляції. Саме вуличне настінне малярство може служити інструментом 

для задоволення вище згаданих потреб. Таким чином, місто є колективним витвором 

людей, які його населяють, а також плацдармом для реалізації ідей та потреб. 

       На підтвердження цього права звернемося до слів основоположника поняття 

права на місто Г. Лефевра, який зазначив, що основними вимірами права на місто є 

право на участь та право на апропріацію міського простору. Він зазначає, що «право 

на місто – це найвища форма людських прав в урбанізовану епоху, право на свободу, 

право на індивідуалізацію в соціалізації, і право населяти. Це право на творення 

міської повсякденності і міського простору, право на участь в розвитку міста і 

апропріацію міського простору для колективних потреб».453 

       Таким чином, поняття права на місто пов’язане із боротьбою мешканців міст за 

свої права на втручання та управління середовищем, яке вони створюють. Як 

зазначав Д. Гарві, право на місто не обмежується індивідуальною свободою  на 

міські ресурси, це право змінювати себе, змінюючи місто. Так як місто є 

колективним утворенням, то і право на місто є поняттям колективним і люди повинні 

створювати публічний простір, визначати як виглядатиме урбанізація, як вона 

впливатиме на культурні прояви та візуальний облік міста, міський ландшафт. Те, 

яке місто ми хочемо бачити, пов’язане із зв’язком із природою та соціальними 

зв’язками, стилем життя, технологіями та естетичними цінностями, до яких ми 

прагнемо. Сьогодні прості мешканці, як правило, відсторонені від управління містом 

та не мають впливу на його розвиток. Лише ентузіасти шляхом зібрання необхідної 

кількості голосів та підписання значної кількості документів можуть ініціювати 

заходи у сфері міського життя. Графіті ж як явище, яке не входить в рамки офіційної 
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культури, і далі породжує неоднозначні відгуки та є нелегітимним способом 

реалізації естетичних пошуків містянами. 

       Беручи до уваги історичний досвід, констатуємо, що право на місто та власний 

публічний простір виборювалось шляхом протестів та революцій. для прикладу Г. 

Лефевр наводить студентські протестні виступи у Парижі 1968-го року. Можемо 

провести паралелі і з революційними подіями у Києві у 2013 році, під час якого люди 

показали, що можуть використовувати міський публічний простір у своїх цілях – для 

мітингів, зібрань, реалізації права на свободу слова, що втілилось у бурхливому 

розквіті настінного вуличного малярства навколо подій революції. Особливостям 

графіті Революції гідності авторка присвятила окрему статтю454 та розділ дисертації. 

       Постає питання – чи задумуємось ми про можливість мати прямий вплив на 

життя та культуру міста, його візуальний облік? Сучасні міста увібрали в себе безліч 

правил, норм, законів, які регулюють життя містян та дозволяють дотримуватись 

певних поведінкових стандартів та дозволених рамок. Тому право на місто може 

здаватись таким, що йде у розріз із допустимими правилами поведінки 

законослухняного жителя.  

       На думку киян «…на місто і його стіни мають право люди, які живуть в цьому 

місті. Але потрібно памятати що ти не один маєш на це право.Тому створюючи 

чергове графіті потрібно чітко розуміти де ти це робиш і для чого. Моя думка саме 

така тому що люди є частиною міста, отже вони мають повне право творити на його 

стінах красу і створювати атмосферу».455 Цілком погоджуємось із цією точкою зору, 

адже реалізовуючи своє право на місто, а отже на самовираження та вплив на 

візуальний облік міста, його гармонізацію, слід робити це таким чином, щоб не 

порушувати і не знецінювати права інших людей. Право на місто раціонально 

використовують люди, які за допомогою графіті «… можуть зрозуміло та гарно 

донести класну/необхідну думку»456. 
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       Втручання у міський простір та зміна його у «людино орієнтований» бік роблять 

місто більш гармонійним та комфортним для перебування людини. Це дозволяє, у 

свою чергу, зробити міський простір менш суворим та офіційним, переповненим 

стандартів та заборон щодо спільного перебування  людей та використання 

публічного простору: «Гадаю, що в часи урбанізації нам поява графіті взагалі не 

завадить. Нехай лишиться для контрастів з офіціозом…впевнений що графіті як 

явище вже століттями супроводжує людство у різних проявах. Тож це невід’ємна 

частина суспільства, подобається комусь це чи ні. Хоча, спотворення будівель таким 

чином призводить до так званого «ефекту розбитих вікон».457 

       Більшість опитаних, серед яких головним чином молодь, розділяє думку про те, 

що місто повинне належати містянам, які можуть впливати на його розвиток та 

трансформацію, робити його більш приємним та придатним для життя: на місто 

«…мають право люди, які працюють чи живуть у конкретних будинках. А якщо ми 

говоримо про громадські простори, наприклад, мости чи набережні, чи транспорт, то 

усі містяни мають право. Але до всього потрібно ставитись з повагою».458 

Раціональність використання свого права на місто респонденти вбачають у 

компромісі між зацікавленими сторонами та «акторами міста», здоровому підході до 

реалізації свого права втручатись у міський простір: «…в контексті графіті, я за 

компроміс між власниками будинків, людьми, які в них живуть та людьми, які мають 

бачення та пропозиції щодо візуального оформлення та покращення архітектурних 

споруд».459 

       Графіті деяких міст світу, серед них найяскравішим прикладом є столиця молоді 

Берлін, стають візитівками міста. Багато туристів їдуть, аби зробити фотографію із 

знаменитим графіті із зображенням поцілунку Брежнєва та Хонеккера на Берлінській 

стіні. Погодимось із думкою респондентів, які вважають, що «…якщо воно 

гармонізує з місцем нанесення та оточуючим середовищем в майбутньому такі місця 
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з великим скупченням графіті можуть перетворитись у певну візитівку 

місцевості».460 

       На нашу думку, на вітчизняних теренах вже сьогодні існують приклади 

перетворення графіті у привабливу для туристів складову культури місцевості. 

Яскравим тому свідченням є настінні зображення міста Прип’ять київської області. 

Стіни зруйнованого катастрофою міста стали відкритою галереєю для малярів. 

Малюнки і трафарети тут набувають особливого змісту. Вони відображають сцени 

із життя містян до трагедії. Анонімно створені малюнки, на яких зображено дитячі 

постаті з іграшками, руки, що натискають на кнопку виклику ліфту, викривлені від 

болю і страждань гримаси оживляють місто та надають порожнім протягом останніх 

тридцяти років надзвичайно глибоко змісту. 

       Місто-привид приваблює туристів, які шукають гострих вражень та нових 

емоцій. Багато туристичних агенцій пропонують поїдки у зону відчуження, які 

користуються неабиякою популярністю серед співвітчизників та іноземних гостей. 

Особливої атмосфери надають місцю графіті, які викликають неоднозначні 

враження: «окрім захоплення майстерністю та актуальністю витворів, сум, розпач і 

думки про катастрофу та життя, яке могло б вирувати на вулицях міста».461 

       Одних відвідувачів це мистецтво захоплює «Графіті в більшості зворушливі, 

зроблені зі смаком і привносять людський дух до спаплюженого міста. Не розумію 

що тут може викликати обурення. Бо Прип’ять якщо i пам’ятник то пам’ятник 

нелюдськостi. I людський мотив у спустошеному мiсцi саме те чого не вистачало», 

інші вважають, що йому тут не місце, мовляв «…можливо тому що я стiльки разів 

там була, i вважаю Прип’ять ідеологічний, соцiяльний та технологiчний могильник, 

що графіті мене обурює. Так само що як графіті на цвинтарі».462 

       Як бачимо, існує точка зору, згідно з якою стріт арт на стінах міста Прип’ять 

прирівнюється до осквернення могили. Місто поступово руйнується, його стіни 
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стають полотном для творчості та реалізації багатьох арт-проектів. Ми 

дотримуємось тієї точки зору, що представлені тут графіті є однією із форм 

сучасного мистецтва в урбаністичному середовищі. Вони створюються із 

врахуванням особливостей навколишнього середовища та контексту, що надає їм 

потужного змістовного навантаження. 

       Чорнобиль приваблює не лише українських, а й іноземних митців. Малюнки-

привиди стали невід’ємною частиною міського ландшафту, вони створюють 

особливу атмосферу та надають середовищу емоційного змісту, змушують 

задуматись про руйнівну силу людського прогресу. 

       Київські екскурсоводи сьогодні також створюють для туристів спеціальні 

маршрути по містях із найвідомішими муралами та графіті як от екскурсії «Стріт-

арт та витвори сучасного мистецтва»463. 

       Таким чином, переважна більшість опитаних зазначила, що графіті не завдають 

їм незручностей як жителям міста. Отже, для тих, хто пориває зі стереотипами та 

традиційними поглядами , приймає факт освоєння публічного простору й винесення 

творів мистецтва за межі музеїв чи галерей, графіті стає культурним відкриттям 

сучасного міста. 

 

ВИСНОВКИ 

 

       Вуличне неформальне малярство – специфічне явище, ставлення до якого є 

неоднозначним. Одні вважають його актом вандалізму, інші – естетичною 

мистецькою формою та частиною сучасної міської культури. Сьогодні, в епоху 

урбаністичних тенденцій, глобалізму та поширення масової культури, інтерес до 

явища графіті зростає. 

       Комплексне дослідження вуличного неформального малярства у сучасному 

місті дало змогу зробити та обґрунтувати наступні висновки: 
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 Аналіз історіографії та джерельної бази засвідчив, що в українській етнології 

досі не було комплексного дослідження, яке б систематизувало знання про вуличне 

настінне малярство як частину сучасної вуличної міської культури. Спроби осягнути 

мистецтво графіті здійснювались однобоко, тож більшість існуючих наукових 

доробків, присвячених графіті, носить фрагментарний характер та зосереджується на 

окремих аспектах явища – мистецькому, соціальному, політичному або 

лінгвістичному. Окрім того, комплексне дослідження явища графіті ускладнюється 

його різноманітністю, синкретизмом та контроверсійністю. 

      Якщо зарубіжна наукова історіографія, присвячена феномену, налічує десятки 

праць із різних наукових дисциплін, то у вітчизняному науковому колі ця сторінка 

лише розпочала писатись. До когорти сучасних українських дослідників вуличного 

настінного малярства відносимо І. Головаху, К. Станіславську, З. Кайс, М. 

Красікова, В. Корнієнка, С. Подлевського.  

       Тема графіті стала предметом зацікавлення представників різних галузей – 

мистецтвознавців та соціологів, фольклористів та культурологів, юристів й 

кримінологів, соціальних педагогів та психологів, істориків та археологів. 

Виокремлюємо, слідом за дослідницею Дж. Ґетсбі, наступні підходи у вивченні 

вуличного настінного малярства: антропологічний або культурологічний, 

гендерний, фольклористичний, лінгвістичний, кількісний, а також психологічний. 

Можемо говорити про дослідження графіті як про частину урбаністичних 

досліджень, зокрема, у працях дослідниці М. Гримич знаходимо гіпотези, які 

свідчать про визначення графіті як частини культурного ландшафту. 

 Доведено, що джерельна база розглядуваної тематики є досить своєрідною.  

По-перше, не слід забувати, що графіті, які ми розглядаємо як частину вуличної 

культури, починають з’являтись на теренах України у значній кількості лише після 

70-х років ХХ століття. Таким чином, тема є молодою і досліджена мало. По-друге, 

тема є специфічною і змушує дослідника звертатись до сучасних джерел, зокрема 

ресурсів мережі Інтернет, які можуть викликати критичне та неоднозначне 

ставлення. У той час як подібні теми давно увійшли в коло вивчення зарубіжних 

етнологів, у вітчизняній етнології їм можуть закидати «ненауковість». 
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       В основу джерел, використаних при написанні даної праці, лягли зібрані 

авторкою польові матеріали. Серед них фотоматеріали (близько 900 світлин), 

отримані в ході фіксації на камеру та зібрані у соціальних мережах і на сайтах 

угрупувань, анкетування або онлайн-опитування, інтерв’ю. Для найбільш повного 

вивчення теми ми звернулись і до такої групи джерел як вітчизняні та зарубіжні 

законодавчі джерела (Кодекси про адміністративні та кримінальні правопорушення), 

специфічні джерела (Кодекс честі райтера, Кодекс етики етнолога, Декрет 

футуристів №1), словники, відеоматеріали (телевізійні сюжети, художні й 

документальні фільми), періодичні видання, інтернет-сайти та форуми графіті-

спільнот, пости у соціальних мережах. Джерельна база є достатньо широкою для 

ґрунтовного висвітлення теми та виконання мети й завдань дисертаційної роботи. 

Першочергового значення при зборі інформації набули опитування-анкетування, 

отримані на основі складених питальників. 

       В основу методологічного підґрунтя дисертації лягли загальнонаукові та 

етнологічні методи пізнання. Крім того, у ході дослідження ми звернулась до 

методологічного апарату суміжних дисциплін: історії, філософії, соціології, 

мовознавства, культурології та мистецтвознавства. Особливо принагідним стало 

звернення до методологічного апарату візуальної антропології, зокрема 

фотофіксації, відеоматеріалів та використання технічних можливостей, що 

дозволило зробити дисертацію ілюстрованою, а висновки обґрунтованими.  Завдяки 

комплексному підходу до вивчення теми, побудові структури дисертації на основі 

проблемно-хронологічного та історико-порівняльних підходів вдалось здійснити 

глибоке етнологічне дослідження міських графіті.  

       Дана праця заснована на методах, побудованих на принципах логіки та 

науковості, історизму, достовірності висвітлення отриманої у ході опитування 

інформації, дотриманні основ етики дослідника у процесі збору та викладу 

інформації. 

 Вивчення появи та основних віх історії явища настінного малярства свідчить 

про його прадавню традицію. Графіті – давнє та стійке у своїх формах явище 

народної культури, і його неможливо розглядати у відриві від історичного контексту 
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та культурних традицій конкретної країни, притаманного їй характеру соціальних 

відносин. Сьогодні перед нами – спадок, трансформований та пристосований до 

потреб та картини світу сучасного суспільства. 

      З’ясовано, що найбільш давні зразки графіті датуються періодом пізнього 

палеоліту. Вони представлені у формі малюнків та піктограм, видряпаних за 

допомогою кісток тварин або нанесених способом пігментації. Подібні зображення 

часто виконувались у священних місцях всередині печер як частина ритуалу, 

наприклад, для привернення удачі на полюванні. Про синкретизм функцій графіті 

вже у той час свідчать віднайдені на стінах міста Помпеї археологічні знахідки. У 

них містяться й магічні заклинання, й любовні зізнання, політичні лозунги, соціальна 

риторика та навіть реклама послуг, що свідчить про вуличні настінні малюнки та 

написи як про важливого свідка тогочасного побуту, культури, потреб людини. 

       Завдяки аналізу історіографії засвідчуємо широке побутування настінних 

написів та малюнків у добу Середньовіччя, які були частиною творчості, сміхової 

культури тогочасного суспільства, несли у собі комунікативний та інформативний 

зміст. Велика кількість графіті ХІ-ХV століття представлена на стінах собору Святої 

Софії Київської. На них збереглись як малюнки, так і тексти. Як правило, їх зміст 

обмежується молитовними зверненнями до Бога та святих. Сьогодні середньовічні 

графіті є унікальними джерелами, що проливають світло на різні сторони життя 

тогочасної людини, та важливими пам’ятками культури, підтвердження чого 

знаходимо у працях дослідників різних соціогуманітарних дисциплін, серед яких В. 

Корнієнко та Н. Нікітенко, С. Висоцький, Б. Рибаков, Б. Щепкін, А. Мединцева, А. 

Євдокимова. 

      Установлено, що батьківщиною сучасних за формою й змістом графіті 

вважається США, саме звідти зазнаючи кілька хвиль розквіту – у ХVIII столітті (як і 

на теренах Європи, що пов’язане із розквітом літератури та підняття вічних тем), 

двадцяті, шістдесяті, вісімдесяті роки ХХ століття – американські віяння 

поширюються територією Західної, Східної Європи та теренами київських вулиць. 

Графіті 70-80-х років представлені, як правило, емблемами футбольних фанів, 

назвами музичних груп, елементами вуличних субкультур (панків, пацифістів, хіппі, 
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металістів). У той же час популярність зберігали шкільні, армійські, тюремні графіті. 

Із приходом хіп-хоп та брейк-данс культури відбувся сплеск культури графіті, тісний 

зв’язок хіп-хопу та графіті простежується і в наш час. 

       Двадцять перше століття стало епохою глобалізації та масової культури. Цей час 

ознаменувався розвитком вуличного мистецтва та виходом його на новий рівень. 

Явище залишається забороненим та досі наражається на осуд багатьох містян, які 

вважають графіті проявом вандалізму. Однак все частіше у містах з’являються 

зразки настінного живопису, що стають невід’ємною частиною міського ландшафту, 

викликають захоплення та схвальні відгуки громадян. 

       З’ясовано, що сьогодні, попри офіційну боротьбу із настінним мистецтвом, 

здійснюються спроби пошуку консенсусу та співпраці між вуличними художниками, 

міською владою та підприємцями. Свідченням цього стала комерціалізація графіті, 

залучення явища до створення брендингу, реклами, проведення молодіжних 

фестивалів відповідного спрямування. 

      Можемо говорити про безперервність традиції графіті протягом існування 

людства, стійкість їх як культурної форми, що зазнає хіба що деяких трансформацій 

під впливом суспільних змін. Сьогодні вуличне настінне малярство є індикатором 

настроїв та переживань, поглядів та інтересів сучасного суспільства, свідком 

культурних діалогів та запозичень. 

 Встановлено, що слово «графіті» походить з італійської мови та вживається 

із наголосом на другому складі, означаючи малюнок або напис, нанесений на 

твердих поверхнях, стінах, у громадських місцях за допомогою гострих предметів, 

олівців або фломастерів, фарби. На позначення вуличних настінних написів та 

малюнків використовують й інші поняття, як от настінне малярство або настінний 

живопис, вуличне малярство, стріт-арт, мурали. Поняття «графіті», «стріт-арт», 

«мурали», що часто вживаються як синоніми, не є тотожними. Графіті є частиною 

вуличної культури, стріт-арту, його видовою одиницею. Якщо стріт-арт як більш 

комплексне поняття привертає увагу своєю живописністю, то графіті – якщо 

говоримо про київські терени – характерна текстовість. 
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       Визначено, що головними особливостями несанкціонованого вуличного 

малярства як явища культури є нерозривність із культурним контекстом та 

символізмом, спонтанність та неофіційність виникнення. Однією із ознак вуличного 

настінного малярства, що вирізняє його серед інших, є створення у публічних місцях 

на непризначених для цього, а отже заборонених, поверхнях. 

       З’ясовано, що зміст графіті часто є закодованим та важким для розуміння, 

алегоричним, може мати кілька варіантів трактування. Це означає, що для розкриття 

їх суті важливим є розуміння символіки написів чи малюнків та контексту, у якому 

автори їх створювали, а також широкий світогляд, розуміння соціальної та 

історичної дійсності і подій, усвідомлення культурних особливостей міської та 

субкультурної спільноти. 

       Хоч часто графіті є недоступні для трактування пересічним громадянином, 

однак вони мають значимість всередині окремих груп, наприклад, абревіатури та 

гасла спортивних фанатів, слогани представників неформальних субкультур, 

автографи вуличних малярів, які роблять їх відомими всередині графіті спільноти 

тощо. Вони транслюють цінності та погляди всередині субкультур, є способом 

комунікації в групі. Досить часто навколо таких зображень народжується 

графітійний діалог, що засвідчує комунікативну природу несанкціонованих 

настінних малюнків та написів. 

       Показано, що графіті є дуже синкретичним явищем і поєднує у собі різні форми 

та зміст. Видова специфіка вуличних малюнків та написів налічує десятки стилів. 

Найбільше універсальним є поділ графіті на бомбінг та тегінг, райтинг. Саме написи, 

часто незрозумілі, у важкодоступних, людних місцях, які передбачає бомбінг, 

викликають найбільший осуд у пересічних жителів. У той час як райтинг, якому 

нерідко характерна художність, майстерність та визначний підхід до кольорів і 

техніки, викликає схвалення та сприяє гармонізації простору. 

       Графіті знаходяться на перехресті символічного, матеріального й духовного 

світів та мають знаково-символічний спосіб вираження. Отже вони стають 

інструментом представлення ідеї в образі, тобто ідеєю, що набуває матеріальної 

форми. 
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       Аналіз змісту графіті дає вичерпну інформацію про ментальні особливості, 

психологію поведінки та її мотиви, відображення уявлень про світ їх авторів або ж 

цілих соціальних груп. 

 Досліджено, що хоч несанкціоновані написи та малюнки можуть бути 

незрозумілими та викликати несхвальні відгуки, однак часто містять той чи інший 

зміст та меседж. Графіті виконують низку функцій: вони можуть бути засобом 

гармонізації навколишнього середовища; використовуються для реклами та 

самореклами; слугують засобом маркування (зокрема місця пам’яті); є важливим 

комунікативним інструментом (між художником та глядачем, художником та 

художником, в середині тієї чи іншої соціальної групи, наприклад, в молодіжних 

субкультурах); виступають засобом вираження особистих переживань та навіть 

агресії; слугують задоволенню людських інстинктів, які ми пригнічуємо з огляду на 

соціальні табу; є засобом втручання у міський простір, перетворення його із чужого 

у свій; є частиною сміхової культури та фольклору. Врешті-решт, для багатьох 

молодих людей – це хобі, яке приносить задоволення та натхнення, містить елемент 

творчості, сприяє саморозвитку. 

       Доведено, що вуличне настінне малярство є доказом того, що мистецтво може 

бути доступним загалу поза межами галерей та дорогих салонів, до того ж, воно 

нерідко сприяє гармонізації міського простору та стає частиною щоденної картини 

міста. Графіті апелюють до актуальних питань та проблем, образів певної спільноти. 

Часто вуличне малярство акумулює народні традиції й образи, ще більшою мірою 

графіті вбирають нові культурні віяння, щоденні елементи популярної культури, що 

має тісний зв’язок із американізмами, графікою, комп’ютерним жаргоном тощо. 

Графіті є декоративними та яскравими, іноді сюрреалістичними. Вони є результатом 

реакції та непримирення із позбавленою кольору модерною архітектурою покоління, 

яке звикло до яскравих кольорів та емоцій. 

 Встановлено, що вуличний настінний живопис є невід’ємною частиною 

урбаністичного простору, сучасної вуличної культури. Зважаючи на синкретизм 

явища, графіті увібрало ознаки різних видів «культур». Воно покликане дивувати, 

вражати, викликати захоплення, а часом спонукає гидувати. Беззаперечним 
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залишається той факт, що графіті сьогодні є невід’ємною частиною сучасної 

культури, а їх поява є закономірним етапом розвитку мистецьких смаків та запитів 

деяких категорій суспільства. 

       З’ясовано, що графіті є унікальним явищем, яке містить у собі елементи 

фольклору, популярної або масової, високої та примітивної культури, 

контркультури. Серед отриманих від респондентів відповідей простежується 

одностайність щодо визначення настінного вуличного малярства як синкретичного 

культурного явища, важливої складової сучасної міської культури. 

       Спонтанний розвиток словесної творчості і образів, втілених в графіті, 

підтверджує наявність міцних зв’язків з міською субкультурою інших країн. 

Запозичуючи традицію іншомовної, іншоетнічної, соціально віддаленої поп-

культури, ми вибираємось із замкненого кола та занурюємось у світ нових символів 

та образів. Залежно від широти світогляду, кожна людина може трактувати той чи 

інший малюнок, образ по-різному. 

       Про культурну складову графіті можемо говорити, дослідивши постать 

вуличного маляра та проливши світло на його світогляд. Вуличний художник, який 

еволюціонував у своїх творчих практиках від підліткових випадкових проб і написів, 

постає людиною із яскраво вираженою життєвою позицією, знанням свого міста та 

усвідомленням свого місця в його середовищі, із поняття про художній смак та 

естетику. 

       Визначено, що графіті, залежно від мотивів та якості створення, можуть бути 

культурним проявом та сприйматись як вияв безкультур’я, викликати як огиду так і 

захоплення:  у цьому полягає контроверсійність явища. Так само як надзвичайно 

багатошаровим є сучасне суспільство, так і різноманітними – за віком, світоглядом 

та ерудицією, соціальним статусом – є автори вуличних настінних зображень та 

написів. Одні довго тренуються та відточують майстерність на папері задля того, 

щоб створити на стіні малюнок, інші без вагань наносять аерозольною фарбою або 

маркером нецензурні слова у громадських місцях. 

 Доведено, що сьогодні вуличне настінне малярство у різних його формах  
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постає важливим елементом вуличної культури та міського ландшафту. Більше того, 

на прикладі низки європейських міст бачимо, що графіті може служити візитівкою 

міста, пунктом “must see” у туристичному маршруті. Вуличні зображення та написи 

також слугують місцями пам’яті. 

       Встановлено, що графіті набувають значення інструменту комунікації у місті. 

Мова йде про внутрішньо групові та міжгрупові  діалоги, звернення, риторичні 

питання. Наявність у сучасних містах графіті є свідченням демократизації та свободи 

слова, громадської думки, самовираження у населеному пункті та країні загалом. 

Вуличне настінне малярство, таким чином, є хорошим способом бути почутим, 

минаючи усі офіційні заборони та цензуру. Більше того, вони є індикатором 

соціальних, політичних та культурних змін і процесів всередині міста чи держави. 

       З’ясовано, що місто є колективним витвором, тож право втручатись у його 

простір та впливати на візуальний облік міського ландшафту має кожен, хто населяє 

це місто та творить його культуру. Сьогодні міста перетворюються у технократичних 

монстрів, де людина почувається некомфортно, простір позбавлений гармонії та 

життя. Звідси й актуальність питання створення «міста для людей», де кожен зможе 

почуватись вільно та гармонійно, перетворюючи «чужий» простір на «свій». 

Більшість респондентів схильні вважати, що  графіті є сприятливим явищем 

щоденного міського життя, вони освіжають міський ландшафт та надають нового 

сенсу звичним архітектурним комплексам, вносять позитивний настрій у переважно 

сіру міську архітектуру, є спробою гармонізувати міський ландшафт, зробити його 

більш приємним для перебування та споглядання, це спроба засвідчити своє «я» у 

конкретному просторі й часі.  

       З’ясовано, що поширення явища графіті у сучасному міському просторі є 

відповіддю на процеси глобалізації, технологізації та урбанізації, свідченням 

пошуків людиною оптимальної взаємодії із простором, окреслення свого місця та 

самоідентифікації, реалізацією закладеного природою творчого потенціалу.  

       Хоч вуличне настінне малярство залишається несанкціонованим та 

забороненим, Київ є потужним центром проведення графіті-конкурсів, змагань та 

проектів, нерідко приурочених до важливих подій, пов’язаних із життям міста. У цих 
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рамках, відбувається діалог між вуличними майстрами, представниками влади та 

жителями міста. Іншою стороною пошуку компромісу між владою – містянами – 

вуличними художниками є надання явищу комерційного характеру, що суперечить 

його природі як такій. 

 Установлено, що крім того, що несанкціонований настійний живопис є 

спробою гармонізації міського ландшафту та втечі від радянської сірості й скутості, 

він є дієвим рупором, через який народ може говорити та закликати, спонукати та 

заохочувати мислити. Яскравим тому свідченням стали графіті Революції гідності, 

вони адресовані революціонерам-побратимам, ворогам, представникам влади. Крім 

того, це спроба бути «побаченими», а отже почутими тими, хто завтра формуватиме 

нові важелі управління.  

       Завдяки існуванню графітійного діалогу нерідко ідеї на стінах міста та у 

віртуальному світі перегукуються, мають продовження. Графіті є індикатором змін 

та відображають реальні процеси, які відбуваються житті представників певного 

соціуму: політичні вибори та війни, революції, соціальні утиски та гострі культурні 

питання. 
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Рис. 1. Світлину взято з угрупування  Wall Can Talk (Instagram) 

Київ, 2018 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фото автора. Київ, вул. Велика Житомирська, 2016 рік. 
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Рис. 3. Фото автора. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 2014 рік. 

  

Рис. 4. Фото автора. Київ, вулиця Кловський узвіз, 2016 рік. 
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Рис. 5. Фото автора. Київ, вул. Володимирський узвіз, 2019 рік. 

 

Рис. 6. Світлина із профілю WVVWVVV (Instagram). Київ, 2019 рік 
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Рис. 7. Рис. 8. Світлини із Instagram. Київ, 2019 рік 
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Рис. 9. Фото автора. Київ, перехрестя Контрактова площа, 2018 рік 

 

Рис. 10. Світлина з профілю Anya.yug (Instagram). Київ, 2018 рік 
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Рис. 11. Світлину взято із онлайн фото-архіву, доступ: https://imgflip.com/i/3g53mv 

https://imgflip.com/i/3g53mv
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Рис. 12, 13, 14 Світлини з профілю Milashkamilk (Instagram). Київ, 2019 рік 

 

 

 

 

Рис. 15 Фото автора. Київ, 2018 рік. 
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Рис. 16, 17. Київ, Лівобережна та Дарницька площа, 2019 рік. 

           

 

Рис. 18. Світлина з профілю Keket43 (Instagram). Київ, 2019 рік. 
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Рис. 19. Світлина з профілю Yava_Ren (Instagram). Харків, 2018 р. 

 

Рис. 20. Фото автора. Київ, Севастопольська площа 2018 р. 
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Рис. 21. Фото автора. Київ, вул. Велика Васильківська 2018 р. 

  

Рис. 22. Світлина із угрупування «Типова Україна». Київ, 2014 р. 

 

 

Рис. 23. Фото автора. Київ, набережна Дніпра, 2012 р. 
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Рис. 24, 25. Світлини з профілю Milashkamilk (Instagram). Київ, 2019 рік 

  

 

Рис. 26. Фото автора. Вулиця Харківське шосе. Київ, 2017 рік. 



210 
 

 

Рис. 27. Фото автора. Вулиця Андріївський узвіз. Київ, 2018 рік. 

 

Рис. 28. Світлини з профілю Dashavolgina (Instagram). Київ, 2019 рік 
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Рис. 29. Світлини з профілю Proud_ kill (Instagram). Київ, 2019 рік 
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Рис. 30. Світлини з профілю Localradio (Instagram). Київ, 2019 рік 
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Рис. 31. Світлини з профілю Aurikaaa (Instagram). Київ, 2019 рік 
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Рис. 32. Світлини з профілю Mmmfakas (Instagram). Київ, 2018 рік 
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Рис. 33. Світлини з профілю Child_of_the_town (Instagram). Київ, 2019 рік 
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Рис. 34. Фото автора. Вулиця Драгоманова. Київ, 2018 рік 
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Рис. 35. Фото автора. Київ, 2016 рік. 
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Рис. 36. Світлина з профілю Bodadoda (Instagram). Київ, 2018 рік. 

 

Рис. 37, 38, 39 Світлини з профілю Keket43 (Instagram). Київ, 2019 рік. 



219 
 

  

Рис. 40. Світлина з профілю Miramarchuk (Instagram). Київ, 2019 рік. 

 

 

Рис. 41. Фото автора. Вулиця Драгоманова. Київ, 2019 рік. 
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Рис. 42. Світлина з профілю Wall_can_talk (Instagram). Київ, 2019 рік. 
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Рис. 43, 44, 45, 46, 47 Світлини з профілю Milashkamilk (Instagram). Київ, 2018 -

2019 роки. 
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Рис. 48. Ілюстрований матеріал з порталу Pixel.in.ua. Доступ: 

https://pixel.in.ua/interesni-kazki-udivitelnyj-strit-art-ukrainskih/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pixel.in.ua/interesni-kazki-udivitelnyj-strit-art-ukrainskih/
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Рис. 49. Ілюстрований матеріал із сайту 34travel. Стаття «Турист гоу хом! 

Почему города бунтуют против туристов». – Доступ: 

https://34travel.me/post/turist-gou-khoum-pochemu-goroda-buntuyut-protiv-

turistov 

 

 

Рис. 50, рис. 51. Фото автора. Київ, околиці гуртожитка історичного факультету 

КНУ по вул. Ломоносова, 2012 р. 

 

 

 

https://34travel.me/post/turist-gou-khoum-pochemu-goroda-buntuyut-protiv-turistov
https://34travel.me/post/turist-gou-khoum-pochemu-goroda-buntuyut-protiv-turistov
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Рис. 52. Фото зі сторінки спільноти «Українська Революція». Київ, 2014. Режим 

доступу: http://vk.com/revolution_ukrainian 

 

Рис. 53. Фото зі спільноти «Українська Революція». Київ, вул. Хрещатик, 2014. 

Доступ: http://vk.com/revolution_ukrainian 

 

 

 

 

http://vk.com/revolution_ukrainian
http://vk.com/revolution_ukrainian
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Рис. 54. Фото Турченко А. Київ, вул. Грушевського, 2014 р. 

 

Рис. 55. Фото автора. Київ, вул. Хрещатик, 2014 р. 
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Рис. 56. Фото автора. Вул. Хрещатик ЦУМ, квітень 2014 р. 

 

Рис. 57. Фото автора. Київ. Вул. Грушевського, 2014 р. 
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Рис. 58. Фото автора. Київ, Майдан Незалежності, 2014 р. 

 

Рис. 59. Фото автора. Київ, Майдан незалежності, 2014 р. 
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Рис. 60. Фото автора. Київ, вул. Грушевського, 2014 р. 

 

Рис. 61. Фото автора А. Шевчук. Київ, 2014. 
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Рис. 62. Фото А. Шевчук. Київ, 2014. 

 

Рис. 63-65. Фото автора. Київ, вул. Грушевського, 2014 
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Рис. 66. Фото автора. Київ, вул. Андріївський узвіз, 2014. 

 

Рис. 67. Фото зі спільноти «Українська Революція» 

(http://vk.com/revolution_ukrainian). Львів, 2014.  

 

 

http://vk.com/revolution_ukrainian
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Рис. 68. Фото автора. Київ, вул. Тростянецька, 2019. 

 

Рис. 69. Фото автора. Київ, вул. Анни Ахматової, 2019. 

 



232 
 

Рис. 70. Фото автора. Київ, вул. Харківське шосе, 2018. 
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Додаток 3 

 

 

ПІБ (або нікнейм) 

Дата народження/вік 

Місто 

Освіта та сфера зайнятості 

 

 

Питальник (художники) 
 

 

1.  З чого почалось Ваше захоплення? 

2.  Звідки берете ідеї? 

3.  Яким стилям надаєте перевагу? 

4.  Чи завжди малюнки щось означають? 

5.  Кольори мають значення при створенні малюнку/напису? 

6.  Як обрати місце для майбутнього малюнку? 

7.  Чи необхідні для цього художні навички і володіння спеціальними техніками? 

8.  Як відносяться оточуючі до того, що Ви створюєте? 

9. Чи важливо, щоб Ваші роботи подобались пересічним жителям? 

10.  На кого спрямовані Ваші твори? 

11.  Чи зображуєте у своїх роботах політичні, ідеологічні мотиви? 

12.  Якщо так, кому вони адресовані і що означають? 

13. Як впливає графіті на стиль життя (музика, стиль одягу, коло спілкування)? 

14.  Головне в графіті естетика чи ідея? 

15.  Яку мету переслідуєте, коли створюєте малюнки? 

16.  Чи були у Вас сутички із законом? 

17. Як ставитесь до створення спеціально відведених галерей (чи це суто вуличне 

мистецтво)? 

18.  Малювати на стінах – дороге задоволення? 

 

Додаток 4 
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ПІБ  

Дата народження/вік 

Місто 

Освіта та сфера зайнятості 

 

 

Питальник (містяни) 
 

1. Що першим спадає на думку, коли чуєте про поняття “графіті”? 

2. Що ви знаєте про графіті?  

3. Які назви цього явища Ви зустрічали? 

4. Чи звертаєте увагу на них, йдучи вулицями міста? 

5. Чи завжди задумуєтесь про зміст, що означають графіті? 

6. Чи створювали Ви щось подібне? 

7. Яке Ваше ставлення до графіті?  

8. Чи приносять графіті дискомфорт Вам як жителю міста? 

9. Чи можуть графіті бути візитівкою міста? 

10.  Графіті повинно бути явищем а) легальним б) забороненим законом. Поясніть 

свій вибір. 

11. Чи необхідно карати вуличних малярів?  

12. Чи можна розглядати графіті як витвір мистецтва? 

13. Як впливають настінні малюнки на візуальний облік вулиць та міста загалом?  

14.  Чи вносять графіті гармонію/дисгармонію в міський ландшафт?  

15.  Чи є графіті хорошим засобом для вираження ідеї, суспільної думки, засобом 

протесту?  

16.  Які графіті Вам подобаються/не подобаються?  

17.  Як ви думаєте, хто і для чого створює міські графіті?  

18.  В яких місцях повинні/не повинні з’являтись графіті?  

19.  Чи вважаєте Ви графіті способом комунікації?  

20.  Хто, на Вашу думку, має право на місто та його стіни? Чому саме 

він/вона/вони?  



235 
 

21.  На Вашу думку графіті є відображенням розвитку чи занепаду культури? 

Поясніть свій вибір. 

22.  Чи можна вважати графіті культурним явищем? 

23.  Як би ви поставились до появи графіті на фасаді вашого будинку? 

24.  До якого виду культури Ви можете віднести графіті? (масова або популярна 

культура, фольклор, висока або примітивна культура).  

25.  Дякую!
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