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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

       Актуальність теми дослідження. 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 втручання у публічний простір. 

       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 

змінами пріоритетів у бік міського життя відбуваються зміни й у смаках, поглядах та 

стилі життя його населення. Авторка ставить за мету розкриття зображального 

мистецтва вулиць Києва не як 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.  

       В роботі 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. 
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      Дисертанткою в дискусійній формі актуалізовано 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 явище є нетотожними у світі вуличного мистецтва. Графіті є однією із форм 

останнього, про що детально описується в роботі. 

       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 висвітлення явища графіті як частини сучасної міської 

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

освоєння публічного простору та візуалізації цінностей. Метою є також 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.  

       При написанні дисертації авторка поставила 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. ХХІ століття – час виходу міст на новий рівень в економічному, 

політичному, культурному плані. Цьому періоду характерний бурхливий розвиток 
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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 

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, як от 

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 авторка застосувала 

матеріали інших гуманітарних та суміжних з етнологією дисциплін: візуальної 

антропології, урбаністики, соціології, мистецтвознавства, лінгвістики, 

етнопсихології, культурології, юридичної та педагогічної наук. 

       Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в постановці та розробці 

актуальної теми, яка ще не була предметом спеціального дослідження, зокрема: 

Вперше:  

 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; 
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 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. 

       Практичне значення дослідження полягає в тому, що дослідження сприятиме 

розвіянню деяких стереотипів та традиційних поглядів на графіті, що стоять 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 

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 
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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). 

       Публікації. Основні положення дисертації викладені у дванадцяти наукових 

публікаціях авторки, 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 

джерел та літератури й трьох додатків. Серед останніх – два питальника, інтерв’ю та 

фотоматеріали. Загальний обсяг дисертації становить 244 сторінки, основний зміст 

викладений на 164 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

       У вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, визначені мета, 

предмет та об’єкт, хронологічні й територіальні межі дослідження, охарактеризовано 

наукову новизну, методологічні принципи і практичне значення отриманих 

результатів. 

       Перший розділ «Історіографія, джерела та методологія дослідження 

вуличного настінного малярства» присвячений аналізу стану наукової розробки 

теми, характеристиці методології дисертаційної роботи. У ньому також подано 

комплексний огляд джерельної бази дослідження, запропоновано ввести в обіг нові 

джерела, здобуті в ході польового збору. 

       У підрозділі 1.1 «Графіті як предмет дослідження: стан наукової розробки 

проблеми» проаналізовано історіографічний комплекс дослідження, що включає в 

себе праці українських та закордонних дослідників, а також ознайомлення з 

підходами до класифікації графіті. 

      Визначено, що графіті – давнє та стійке у своїх формах явище культури. Його 

початки сягають первісних часів, а сьогодні перед нами видозмінений і 

трансформований спадок, пристосований до сучасних умов життя та менталітету 

суспільства. Останнім часом в Україні та світі зростає інтерес до вуличного 

настінного малярства через розвиток міської культури, поширення цього явища у 

його поліфонії. Наголошується, що знайти загальний підхід для опису та аналізу 

сучасних міських графіті виявилось непростим завданням, адже поняття об’єднало у 

собі велику кількість форм, що є предметом вивчення різних наукових дисциплін. 

Такий інтерес до явища 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. 

      З‘ясовано, що першим, хто ввів це поняття у науковий обіг у 1856 році був 

дослідник давніх написів міста Помпеї італійський археолог Рафаель Гаруччі. 

Задовго до цього, у 1731 році, англієць, відомий під псевдонімом Харло Трамбо, 
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видав колекцію графіті під назвою ««The Merry Thought: Or, The Glass Window and 

the Bog-House» («Веселий помисел або антологія віконних шибок та нужників»)1, яка 

стала антологією графіті громадських місць та будівель Лондона. 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. 

       Для зручності систематизації наукових доробків зарубіжних дослідників 

доречним стало звернення до поділу на види або підходи до дослідження графіті, 

запропонованого науковицею Дж. Ґетсбі2, та групування історіографії по темі за 

антропологічним або культурологічним, гендерним, кількісним, лінгвістичним, 

фольклористичним, естетичним та іншими спрямуваннями.  

       З точки зору культурологічного підходу графіті розглянув Д. Бушнелл3, 

аналізуючи їх крізь призму антропології невеликих груп, молодіжних субкультур, у 

яких настінні малюнки та написи служать засобом комунікації4. До цієї когорти 

дослідників відносимо Т. Щепанську, В. Топорова, П. Ковальські, Д. Козловську, Р. 

Фрімена, П. Акройда, М. Ланґа, Дж. Ліндсі, Х. Тенкера та Р. Бенефіл. 

       До представників лінгвістичного підходу у вивченні графіті належать С. Ґрідер, 

Дж. Нірнберґ, Дж. Ромотські та С. Ромотські. Запропоноване ними вивчення 

настінних написів та малюнків засноване на детальному дослідженні мови, якою 

пишуться графіті, на тому, як автор оперує цією мовою.  

       Особливу цінність становлять наукові доробки дослідників фольклористичного 

підходу. Хоч йому притаманний описовий характер, однак окрім аналізу даних він 

передбачає й дослідження контекстової інформації. Серед представників підходу такі 

науковці як А. Рід, К. Блейк та Б. Фрезер, М. Лур’є, О. Бажкова та К. Шумов.   

       Окремий напрямок становлять дослідники латриналій, графіті громадських 

убиралень. Спеціалісти у царині цієї групи графіті зазвичай є представниками 

гендерного підходу до вивчення графіті. Серед них – А. Кінсі, Е. Брунер та Дж. Келсо, 

I. Гентшелл, К. Коул, Дж. Фар та К. Гордон, Дж. Бейтс та М. Мартін, А. Кемпбелл, 

А. Дандез, Р. Райснер, Г. Шауенбург, Н. Метьюс. Аналізуючи латриналії, науковці 

роблять висновки про ментальні особливості, настрої та пріоритети, інтереси та 

бажання на основі гендеру. 

       Запропоновано, серед іншого, виділити й психологічний підхід у вивченні 

вуличного настінного малярства, представлений у роботах Б. Баклі та І. Ейбла, А. 

Бєлкіна, О. Байбакової, З. Фрейда, А. Разлуцького. 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, наприклад, 

молодіжних субкультур. 

                                                           
1 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 
2 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 
3 Bushnell, J. Moscow Graffiti: Language and Subculture. Boston: Unwin Hyman, 1990. 263 p. 
4 Бушнелл Дж. Грамматика настенных надписей. Психологические особенности самодеятельных 

подростково-юношеских групп. Москва, 1990. С. 93-106 

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
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       Проблематика суперечливості місця графіті у сучасному міському середовищі 

вимагає звернення до наукових здобутків дослідників-урбаністів (Й. Ґела, П. 

Ньюмана, Л. Мамфорда, Л. Вірта, Д. Гарві, А. Лефевра та інших), завдяки чому стає 

можливим осмислення особливостей та природи міста, характеристика його 

культурної складової. Звернення до цих праць є актуальним з погляду на графіті як 

на реалізацію людиною свого права на місто. 

       Побутування давніх графіті на вітчизняних теренах досліджене завдяки 

віднайденим зображенням на стінах соборів (особливо Софійського собору у Києві) 

та подальшому їх опрацюванню дослідниками С. Висоцьким, В. Корнієнко та Н. 

Нікітенко, Б. Рибаковим, Б. Щепкіним, А. Мединцевою, О. Євдокимовою. Як 

правило, вони представлені молитвами, релігійними символами, проханнями про 

допомогу, прокляттями, побутовими написами. 

       Вітчизняна історіографія, присвячена темі сучасних графіті, почала формуватись 

лише на початку 2000-х років. Серед українських дослідників І. Головаха5, П. 

Кобеза6, М. Красіков7, К. Станіславська8, З. Кайс9, С. Подлевський10. Думка 

українських науковців збігається у визначенні графіті як синкретичного та важливого 

сегменту сучасної міської культури, що є індикатором настроїв і думок соціуму; 

знакової семантичної та семіотичної системи, якій притаманна комунікативна 

природа. 

       Аналіз історіографії показує, що питання особливостей графіті та їх побутування 

у сучасному місті є недостатньо дослідженим на вітчизняних теренах, а історія 

графіті в українській науці, зокрема етнологічній, лише розпочинає писатися. 

Натомість існує чимала кількість зарубіжних праць, присвячених вуличному 

настінному малярству, що дає необхідне підґрунтя для комплексного дослідження 

явища. Свідченням цього є різноманіття підходів до вивчення графіті та поглядів на 

них як на об’єкт наукового зацікавлення, велика кількість наявних класифікацій 

графіті. 

       У підрозділі 1.2. «Джерельна база та методологія дослідження вуличного 

настінного малярства» подано характеристику використаних у дисертації джерел та 

методології дослідження. 

                                                           
5 Головаха И. Социальное значение асоциальных граффити. Социология: теория, методы, 

маркетинг. 2004. Вып.2. С. 64- 77 
6 Кобеза П. Графіті – мистецтво хуліганів. Історична культурологічна газета «Експедиція ХХІ». 

2011. 4(106). Доступ: http://www.ex21.com.ua/artsearch/?page=3. Дата звернення: 10.09. 2018 р. 
7 Красіков М. М. Интернет как парта (Студенческая эпиграфика в сети). Фольклор и постфольклор: 

структура, типология, семиотика. URL: https://www.ruthenia.ru/folklore/krasikov7.htm. Дата 

звернення: 23.02.2018    
8 Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. К.: НАККІМ, 2016. С. 111-

150;  Станіславська К. І. Історичний шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми 

сучасного міста. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник 

наукових праць. К., 2010.  Вип. 25. С. 238-245 
9 Кайс З. В. Соціальна семантика урбаністичного світу: символіка графіті: дис. …канд. філос. наук: 

спец. 09.00.03. Київ, 2015. 192 с. 
10 Подлевський С. Графіті Чернігова у соціокультурному просторі Х – ХVII ст. Чернігів: 

SCRIPTORIUM, 2018. С. 6 

http://www.ex21.com.ua/artsearch/?page=3
https://www.ruthenia.ru/folklore/krasikov7.htm
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       Для отримання ґрунтовних висновків було залучено широке коло джерел як 

етнологічних так і суміжних дисциплін. 

       У ході дослідження теми задля найбільш повного вивчення тематики 

використано наступні групи джерел: вітчизняні та зарубіжні законодавчі джерела 

(зокрема Кодекс України про адміністративні правопорушення11), специфічні 

документи (Кодекс честі райтера12, Кодекс етики етнолога13, Декрет футуристів 

№114), словники, матеріали власних 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. 

       Найбільш оптимальним способом отримання даних виявилось застосування 

методу письмового опитування (анкетування) або інтерв’ю. Завдяки двом 

питальникам та інтерв’ю вдалось залучити дві групи респондентів: вуличних 

малярів, які мали безпосередню причетність до створення настінних зображень та 

написів, та містян, мешканців міста Києва, які споглядають вуличну міську культуру. 

Отримана в ході опитування інформація після подальшого аналізу та опрацювання 

стала теоретичною базою дослідження та важливою базою для створення портрету 

вуличного художника, виявлення змісту та мотивів створення графіті, визначення 

місця графіті у сучасному міському просторі, висвітлення ставлення містян до цього 

явища. 

       Особливу цінність становлять фотоматеріали, зібрані авторкою дослідження 

завдяки польовим виїздам і фотофіксації та у мережі Інтернет. Починаючи із 2013-го 

року в історичному центрі столиці та спальних районах міста, а також на сторінках 

соціальних мереж було зафіксовано близько 900 світлин. Звернення до методології 

візуальної антропології та використання фотозйомки несе історичну місію фіксації 

обліку вуличної культури та надає науковій праці ґрунтовності, повноти й 

ілюстративності. 

       Дослідження теми вимагало звернення як до практичних (спостереження, 

інтерв’ю, анкетування, фотофіксація) так і до теоретичних методів (комплексного 

аналізу, типологічного, порівняльно-історичного та хронологічного, статистичного, 

структурно-функціонального); як до етнологічних так і до загальнонаукових та 

методів суміжних дисциплін (візуальної антропології, урбаністики, соціології, 

мистецтвознавства, лінгвістики, етнопсихології, культурології). 

       Встановлено, що джерельна база дисертації є достатньо репрезентованою, 

варіативною та повноцінною для всебічного розкриття поставлених питань та 

                                                           
11 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212-21). Редакція від 01.01.2020. 

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. Дата звернення 

03.01.2020 
12 Кодекс честі райтера. CSA Crew. URL: https://csa.ucoz.ua/forum/48-564-1. Дата звернення: 

05.10.2017 
13 Пономарьов А. Кодекс етики етнолога. Українська етнографія: курс лекцій: навч. посіб. для студ. 

вищ. навчю закл. Київ: Либідь, 1994. С. 316 
14 Декрет футуристів № 1. Газета футуристов. 1919 г. Вып.1. URL: 

http://www.togdazine.ru/article/370. Дата звернення: 07.10.2017 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://csa.ucoz.ua/forum/48-564-1
http://www.togdazine.ru/article/370
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висунення гіпотез. Класичні етнологічні джерела доповнились багатим польовим 

матеріалом, зібраним авторкою, що лягло в основу дослідження. 

       Другий розділ – «Графіті як культурне явище сучасності» складається із 

трьох підрозділів. 

       У підрозділі 2.1. «Поняття «графіті» та історія еволюції феномену» 

простежено історію та еволюцію вуличного настінного малярства, присвячено увагу 

суперечливості терміну, його вживання та використання, досліджено 

репрезентативність терміну у словниках. 

       Встановлено, що слово «графіті» походить з італійської мови та вживається із 

наголосом на другий склад15. У той же час нерідко у широкому вжитку – у медіа та 

серед представників субкультури – зустрічаються інші варіанти вживання терміну. 

Також звернено увагу на суттєвій розбіжності між поняттями «графіті», «стріт-арт», 

«мурал», які часто розглядаються як тотожні.  

       Вказано причини побутування в Україні саме графіті, на відміну від інших видів 

стріт-арту, серед яких можна вважати неготовність українського глядача до 

сприйняття подібних мистецьких форм; значну вартість матеріалів, необхідних для 

створення інсталяції чи інших зразків стріт-арту; перешкоджання комунальних 

служб існуванню несанкціонованих зразків вуличного мистецтва. 

       З’ясовано, що графіті мають глибоке історичне коріння та сягають часів пізнього 

палеоліту – раннього неоліту. Простежено хронологію поширення та трансформацію 

графіті: від первісних малюнків та написів на стінах античних міст, графіті періоду 

Київської Русі, лондонських латриналій XVIII століття, американського настінного 

живопису часів Другої світової війни, радянських графіті 70-х-80-х років до 

настінного малярства наших днів. 

       Визначено, що 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. 

      ХХІ століття описано як час глобалізації, технологізації і масової культури, коли 

поряд із боротьбою з настінним вуличним 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.  

       У підозрілі 2.2. «Видова специфіка та семантичне значення сучасних графіті» 

показано, що вуличне настінне несанкціоноване малярство є синкретичним явищем, 

що увібрало у себе різні форми. Йому часто характерне закодоване змістове 

наповнення, опредмечений, та з іншого боку, знаково-символічний спосіб 

вираження.  

        З’ясовано, що конфронтація та насторожені почуття містян стосовно графіті 

виникають через нерозуміння або небажання зрозуміти. Адже графіті – це часто 

образ та алегорія, іноді для того, щоб осягнути їх зміст, необхідний широкий 

світогляд, розуміння соціальної та історичної дійсності та подій, соціально-

                                                           
15Словник 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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політичного контексту, усвідомлення культурних особливостей міської та 

субкультурної спільноти.  

       Визначено, що зміст вуличного малярства полягає у виконанні низки функцій: 

графіті можуть бути засобом гармонізації навколишнього середовища; 

використовуються для реклами та самореклами; слугують засобом маркування; є 

важливим комунікативним інструментом (між художником та глядачем, художником 

та художником, в середині тієї чи іншої соціальної групи, наприклад, 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. 

       Досліджено, що вуличний настінний живопис об’єднав у собі чималу кількість 

різновидів. Свідченням цього є різноманіття існуючих підходів до виділення їх видів: 

спільні за жанровою специфікою (слогани й загадки; афоризми й діалоги), за 

тематикою (метатекстуальні, серед яких імена та місця; соціальні та політичні, серед 

яких портрети визначних осіб, коментарі до актуальних політичних подій, написи 

магічного та сакрального характеру; екологічні та пацифістські; молодіжні та 

еротичні, серед яких субкультурні графіті та графіті про школу; гумористичні; 

символічні; екзистенційні; графіті-діалоги; художні графіті; графіті про поп-

культуру та графіті-нонсенси); за комунікативною складовою (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, інформативні. 

       У підрозділі 2.3 «Вуличне настінне малярство у системі культур» настінне 

вуличне малярство схарактеризовано як культурне явище, визначено його місце 

серед інших мистецьких форм, напрямків та течій; окреслено поняття «культури» та 

співвіднесено із явищем графіті. 

        Досліджено, що графіті є мистецьким явищем, яке увібрало у себе низку 

культурних форм та понять, течій та віянь: від примітивної та популярної культури 

до високої культури та фольклору. Сьогодні простежується тенденція до 

комерціалізації графіті, залучення їх у рекламу та брендинг, що ставить під питання 

класичний зміст вуличного несанкціонованого настінного мистецтва. 

      Отримані результати опитувань засвідчили тенденцію у поглядах містян на 

графіті як на синкретичне культурне явище, важливу складову сучасної 

урбаністичної культури. Кияни сприймають його як яскраве культурне явище, що 

увібрало ознаки різних видів культур, а найбільше масової або популярної. Однак, 

зважаючи на провокативність та сміливість графіті, їхню іноді контркультурну 

природу, ставлення до цього феномену є неоднозначним. Дехто продовжує 

асоціювати вуличне малярство винятково із нецензурними висловами на парканах та 

вандалізмом. 

       У дослідженні показано, що графіті, залежно від мотивів та якості створення, 

можуть бути культурним проявом та сприйматись як вияв безкультур’я, викликати 
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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».16 

       Акцентовано  увагу на тому, що графіті увібрали ознаки та вияви різних видів 

«культур». Вони покликані дивувати, вражати, захоплювати, а часом спонукають до 

огиди. 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. 

       Третій розділ «Графіті як елемент сучасного міського життя» складається із 

трьох підрозділів. 

       У підрозділі 3.1. «Вуличне настінне малярство як «протизаконне мистецтво» 

йдеться про неофіційну та протизаконну природу графіті, спроби знайти консенсус 

між малярами та представниками міської влади. 

        Неоднозначність ставлення до феномену графіті пояснюється тим, що з одного 

боку, його відносять до мистецьких категорій, з іншого, в переважній більшості 

графіті створюють без дозволу «власників поверхонь і стін».  

       Переслідування вуличного несанкціонованого настінного малярства є свого роду 

традицією. Вчинки малярів протиставлялись офіційним інститутам століттями, що 

засвідчує у своїй монографії «Киевские графити ХІ – ХVII вв.» С. Висоцький. Про це 

говорить і дослідниця І. Головаха, посилаючись на «табу на графіті» у церковному 

уставі Володимира Святославича. Однак указ як зараз так і тоді порушували люди 

різних професій, соціальних прошарків, світські люди та диякони. Дослідник давніх 

графіті Б. Рибаков зазначає, що багато написів ще в давнину ретельно 

закреслювались церковним начальством та соборними цензорами.  

       Зазначено, що сьогодні створення малюнків та написів на міських поверхнях 

карається згідно з чинним законодавством України (152, 173 статті Кодексу про 

адміністративні правопорушення; 194 стаття Кримінального кодексу України статті 

194) та передбачає стягнення штрафу, виконання громадських робіт і навіть 

позбавлення волі до трьох років. Вважається, що окрім матеріального збитку, графіті 

можуть мати вплив на емоційний стан особистості, нести негативні соціальні 

наслідки та навіть призвести до соціальних та культурних конфліктів. Одним із 

парадоксів явища є те, що дії з боку міської влади, спрямовані на подолання явища, 

часто мають зворотню реакцію та стимулювали інтерес до графіті серед молоді. 

       У підрозділі 3.2. «Соціально-політичні графіті» головну увагу приділено 

вуличному малярству соціально-політичного характеру з акцентом на революційні 

графіті 2013-2014 року. 

       Наголошується на тому, що графіті є індикатором політичних, соціально-

економічних, культурних процесів та подій, які мають місце у конкретному місті, 

країні, світі; суспільної реакції на події місцевого та світового масштабу. Настінне 

вуличне малярство, таким чином, містить інформацію про історію та традиції 

соціумів, у яких воно виникає. 

       Яскравим свідченням стало різноманіття вуличного малярства часів Революції 

гідності, в яких піднімались гострі питання патріотизму, справедливості, цінності 

                                                           
16 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1515. Арк. 6. 
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життя, несправедливості з боку влади та окремих політиків. Сьогодні спектр 

соціально-політичних графіті розширює межі і охоплює зразки настінного живопису 

екологічного, пацифістського, гендерного, етнічного характеру. 

       Відзначено, що саме соціально-політичні графіті виступають суспільною 

трибуною, інструментом, завдяки якому та чи інша думка може бути почутою, мати 

вплив та викликати реакцію, вони репрезентують людину як активного учасника 

міського життя, є свідченням демократизації суспільства. 

       У підрозділі 3.3. «Графіті як частина міського ландшафту (втручання у 

публічний простір та реалізація права на місто)» графіті розглядається як частина 

міського ландшафту, невід’ємний сегмент вуличної культури та спосіб реалізації 

права на місто.  

       Досліджено, що місто є середовищем щоденного людського життя, комунікації, 

реалізації продуктивного потенціалу та мобільності. У сучасних реаліях та 

тенденціях глобалізму українські міста, а особливо місто Київ, стають потужними 

культурними, економічними та політичними центрами. Відповідно, зростає й 

значення міської вуличної культури. Місто об’єднує людей, і в 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.  

       Визначено, що графіті є компонентом міської культури, засобом втручання у 

публічний простір та спробою гармонізації міста, перетворення «чужого» простору 

на «свій», більш приємний для споглядання та перебування. 

       З’ясовано, що вуличне настінне малярство може розцінюватись не лише як 

спроба інтервенції у міський простір людиною та її ідентифікації у ньому, а й 

реалізацією людиною права на місто, утвердження причетності до культури та 

міського життя. 

       Опитування респондентів засвідчує думку про те, що графіті не завдають їм 

незручностей як жителям міста, а також 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».17 Для тих, хто пориває зі стереотипами та 

традиційними поглядами, приймає факт освоєння публічного простору й винесення 

творів мистецтва за межі музеїв чи галерей, графіті стають культурним відкриттям 

сучасного міста. 

            Комплексне дослідження вуличного неформального малярства у сучасному 

місті дало змогу зробити та обґрунтувати наступні висновки: 

 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 
                                                           
17 АНФРФ ім. М. Т. Рильського. Ф.14-3. Од. зб. 1516. Арк. 17. 



13 
 

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».       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 заздалегідь  питальників. 

 Вивчення появи та основних віх історії явища настінного малярства засвідчує  

його прадавню традицію. Графіті – давнє та стійке у своїх формах явище народної 

культури, і його неможливо розглядати у відриві від історичного контексту 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. Завдяки аналізу історіографії 

засвідчуємо широке побутування настінних написів та малюнків у добу 
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Середньовіччя, які були частиною творчості, сміхової культури тогочасного 

суспільства, несли у собі комунікативний та інформативний зміст. Велика кількість 

графіті ХІ-ХV століть 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, О. 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 1970-80-

х років представлені, як правило, емблемами футбольних фанів, назвами музичних 

груп, елементами вуличних субкультур (панків, пацифістів, хіппі, 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. 

 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, зокрема 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. 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 
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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. 

Найбільш 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 складність у підході 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. 

       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. 

       Наголошується, 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 
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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 

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. 

       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 

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, 
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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 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 в житті представників певного 

соціуму: політичні вибори та війни, революції, соціальні утиски та гострі культурні 

питання. 
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відсилкою до світової практики. На основі ґрунтовного аналізу джерел та наявної 

вітчизняної і зарубіжної літератури охарактеризовано графіті сучасного міста, їх 

особливості, видову специфіку, функції семантичне та семіотичне значення. На 

основі зібраних польових матеріалів простежено ставлення містян до феномену, який 

традиційно вважається актом вандалізму та викликає осуд, охарактеризовано 

настінний живопис як невід’ємну частину вуличної культури сучасного міста та 

міського ландшафту, реалізацію людиною свого права на місто. 

       Графіті представлене як індикатор суспільства, його цінностей, переживань. 

Вони є свідченням одвічної потреби людини у самоідентифікації, самовираженні та 

творчості, комунікації та окресленні свого місця у просторі. 

       Ключові слова: графіті, вуличне мистецтво, стріт-арт, настінне вуличне 

малярство, урбанізм, Київ, місто, популярна культура, міська культура. 
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       В диссертации впервые в этнологической науке осуществлено комплексное 

исследование уличной несанкционированной настенной живописи на примере 

города Киева, с отсылкой к мировой практике. На основе тщательного анализа 

источников и имеющейся отечественной и зарубежной литературы 

охарактеризированы граффити современного города, их особенности, видовая 

специфика, функции, семантическое и семиотическое значение. На основе 

собранных полевых материалов прослеживается отношение горожан к феномену, 

который традиционно считается актом вандализма и вызывает осуждение.         

      Граффити охарактеризированы как неотъемлемая часть уличной культуры и 

современного города, городского ландшафта, как реализация человеком своего права 

на город. Они свидетельствуют о вечной потребности человека в 

самоидентификации, коммуникации и творчестве, являются индикатором общества. 

       Ключевые слова: граффити, уличное искусство, стрит-арт, настенная уличная 
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SUMMARY 

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

and Visualization of Values (Using the Example of Kyiv). 

       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. There is a revision of long-established stereotypes, in 
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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. 

       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 

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. 

Taking into account 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.  

       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. There is 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. 

       This topic is devoted to identifying the place of graffiti in modern city, urban culture 

and life of citizens. There was an attempt to highlight an attitude of the locals to this 

phenomenon. The features of graffiti, functions, meaning and kinds were also highlighted. 

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

culture, urban culture.      


