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12. КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО, МЕДІА
У культурі сучасної України, тобто від часу здобуття незалежності в 1991 році, 
поєдналися різні цінності та ідеологічні засади. Лібералізм співіснував із націєт-
воренням, державний патерналізм – із невтручанням, елементи багатокультурності 
– з етноцентричними уявленнями.

З історичної точки зору, увесь цей культурний процес можна умовно поділити 
на два великі періоди, що за збігом обставин майже точно співпали зі звичними 
календарними відрізками.

Маємо на увазі 1990 роки, на котрі припав занепад культурних досягнень 
Радянської України, та діаметрально протилежне перше десятиліття XXI століття, 
коли підйом в усіх сферах життя держави і суспільства став доконаним фактом. 
Причому світова фінансово-економічна криза 2008–2009 років не завдала істот-
ного удару по культурних стандартах, які вдалося незалежній Україні досягти.

12.1. Державна політика у сфері культури

Як відомо, культурною сферою суспільства безпосередньо опікуються органи 
виконавчої влади. На рівні будь-якого українського регіону це обласне управління, 
районні та міські відділи культури. Із місцевих бюджетів фінансуються музеї, 
театри, бібліотеки, школи естетичного виховання, клуби тощо.

На істотне фінансове джерело локальних пам’яткоохоронних проектів посту-
пово перетворилася туристично-рекреаційна індустрія. Адже кількість туристів, 
які відвідали Закарпаття у 2004–2008 роках збільшилася на 74%: у 2004 році – 247 
тисяч осіб, у 2008 році – понад 431 тисяча. Причому частина туристичних потоків 
залишилася поза державним обліком: сільський і самодіяльний туризм, гості, котрі 
проживали у знайомих і родичів.

Власні доходи стали вагомими для розвитку закладів культури. Наприклад, 
у 2001 році зароблені кошти склали у середньому в Україні 28% видатків театрів, 
які утримувалися бюджетним коштом. У наступному 2002 році у державних музеях 
і бібліотеках частка власних доходів досягла 30%.

У цілому видатки на культуру в державних бюджетах України 1991–2004 років 
були мізерними, бо не перевищували 0,33% внутрішнього валового продукту. 
У 2004 році у розрахунку на одного мешканця України вони склали 28 гривень (5,5 
долара США за тодішнім курсом). Причому за чотири попередні роки ці видатки 
зросли втричі, а наступного 2005 року – ще на 30%. Все одно вони ще не відпо-
відали європейським амбіціям великої країни – із населенням (на той час) у 48 
мільйонів осіб.

Безумовно, це відбилося на збереженні культурної спадщини – ключовому еле-
менті ідентичності будь-якої нації, незалежно від ступеня її модерності. У 2009 
році в Закарпатській області під державною охороною перебувало 478 археоло-
гічних, 504 історичні, 86 монументальних, 204 архітектурні пам’ятки, у тому числі 
115 сакральних споруд.
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Переважна більшість дерев’яних архітектурних пам’яток були діючими. Але 
40% із них знаходилися в аварійному стані. Тому в 2008–2009 роках, зокрема, 
за державні кошти провели реставрацію музею «Лемківська садиба» у селі Зарі-
чево Перечинського району, музею «Сріберна Земля» у селі Грушево Тячівського 
району, будинку Ужанського жупанату і північної вежі Ужгородського замку.

Водночас через бездіяльність міської влади Ужгорода у мікрорайоні Радванка 
руйнувався найстаріший у краї садибний будинок – Іштвана Дєндеші (1629 рік). 
У Берегові з дозволу міської влади в охоронній зоні біля єдиної у місті фортифіка-
ційної споруди – палацу графа Габора Бетлена (збудований теж у 1629 році на місці 
домініканського монастиря) – звели молитовний будинок однієї з релігійних громад.

У Закарпатті збереглося 106 дерев’яних церков. У них прослідковуються 
спільні риси з культовими будівлями скандинавських і слов’янських народів. 
До унікальних відноситься псевдоготичний храм Святого Миколая у селі Колодно 
Тячівського району, зведений 1472 року. За грантом посольства США в Україні на 
початку XXI століття реставрували його старовинну дерев’яну покрівлю.

Не менш знамениті храми XVII–XVIII століть знаходяться в селах Сокирниця, 
Стеблівка, Крайниково, Данилово та Олександрівка Хустського району. Вони 
виконані в марамороському псевдоготичному стилі. Найбільше дерев’яних церков 
різних епох і стилів зосереджено в Міжгірському районі – майже в кожному селі.

Дотепер помітні наслідки потужнього впливу радянської епохи на мистецьку 
інфраструктуру України, на суспільну позицію творчої людини. Радянські митці 
мали порівняно високий суспільний статус і гарні матеріальні статки, але за умови 
підкресленої лояльності до політичного режиму.

Після розпаду СРСР провідні творчі об’єднання України зберегли значну час-
тину майнових прав і бюджетну підтримку. Легітимними представниками мис-
тецької спільноти вважають нині 11 національних спілок. До них належить пере-
важна більшість професійних і самодіяльних митців (див. Таблицю 19).

Таблиця 19. Національні творчі спілки України, 2009 рік

№ п/п Назва, рік заснування Кількість членів
Усього У Закарпатті

1. Національна спілка композиторів, 1932 440 12 (7 композиторів, 
5 музикознавців)

2. Національна спілка письменників, 1934 1 800 32
3. Національна спілка художників, 1938 4 500 87
4. Національна спілка кінематографістів, 1958 1 223 –
5. Національна всеукраїнська музична спілка, 1959 1 850 30
6. Національна спілка журналістів, 1959 16 500 298

7. Національна спілка театральних діячів, 1987 7 000 150 (п’ять окремих 
осередків)

8. Національна спілка діячів народного мистецтва, 1989 933 19
9. Національна спілка фотохудожників, 1989 757 21

10. Національна спілка кобзарів, 1995 450 –
11. Національна хореографічна спілка, 2002 400 15

Складено за офіційними сайтами цих спілок і відомостями, отриманими безпосередньо від керівників 
їх закарпатських осередків.
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Інші об’єднання національного рівня, засновані у 1990 роках здебільшого як 
альтернативні, зокрема, Асоціація українських письменників, Національна ліга 
українських композиторів, не мали постійних бюджетних вливань.

Крім того, з’явилося ряд громадських організацій та неформальних груп 
навколо відомих у Закарпатті пасіонарних постатей. Вони знаходили меценатів 
для творчих зустрічей, приміром, на пленерах у мальовничих куточках, спільних 
виставок, видавничих проектів, політичних акцій тощо.

Одне з таких творчих об’єднань – незалежна спілка художників імені Антона 
Кашшая – завдяки ініціативності її лідера Миколи Керечанина (1939–2007) отри-
мала чисельні позитивні відгуки у близькому зарубіжжі. Передусім – у Словаччині 
та Угорщині, де у міських галереях неодноразово виставляли їхні полотна.

Загалом же підтримка і стимулювання державою творчого процесу в Закар-
патті мали порівняно пристойний вигляд. Взяти хоча б запровадження у 1996 році 
кра йових відзнак із грошовою винагородою. Вони відтоді щороку в грудні при-
суджуються відомим майстрам. Мовимо про обласні державні премії імені Федора 
Потушняка (у галузі літератури), Дезидерія Задора (музичне і виконавське мисте-
цтво), братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв (театральне мистецтво), Йосипа 
Бокшая та Адальберта Ерделі (образотворче і декоративно-прикладне мистецтво). 
Нині вже йдеться про десятки їхніх лауреатів.

12.2. Заклади культури

У розгалуженій галузі, підзвітній та підконтрольній Закарпатському обласному 
управлінню культури і мистецтв, знайшло працю близько чотирьох тисяч осіб, або, 
як їх називали, «творчих працівників». Це уточнення завжди робилося, щоби від-
межувати технічний персонал, зайнятий виключно обслуговуванням приміщень, 
де знаходилися численні заклади духовно-культурної сфери.

Досі основним місцем дозвілля та аматорського мистецтва залишаються 
районні та міські будинки культури, сільські клуби і бібліотеки. Саме ця частина 
радянської спадщини є нерідко єдиною опорою для культурного розвитку неве-
ликих міст і сіл. За іронією долі, вона після 1991 року служила відродженню 
народної спадщини, для витіснення якої раніше затратила багато зусиль.

За радянськими соціальними нормативами у малих селах із населенням менше 
півтисячі осіб діяв клуб на 100–150 місць, у селах до тисячі мешканців – клуб чи 
будинок культури на 150–200 місць, а також принаймні одна публічна бібліотека. 
Менші села «приписували» до клубних закладів у більших поселеннях, якщо від-
стань між ними не перевищувала п’ять кілометрів.

Для сіл і міст із населенням від однієї до десяти тисяч осіб передбачили 70– 
150 клубних місць на кожну тисячу мешканців, а для більших міст (із населенням 
понад десять тисяч осіб) – 30–50 місць на кожну тисячу. У них розміщували одну 
публічну бібліотеку на кожні 3–5 тисяч жителів.

Ця мережа у Закарпатті протягом двох останніх десятиліть поступово звузилася 
на 27%. Це наочно видно з пропонованої таблиці 20. Причому 40% формально існу-
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ючих закладів культури у сільській місцевості перебували фактично в аварійному 
стані, тобто не виконували повноцінно свого призначення.

Таблиця 20. Клуби у Закарпатській області, 1990–2007 роки

1990 рік 1999 рік 2007 рік

659 522
477

(із них 186, або 40%, потребували
капітального ремонту)

Джерело: Рудейчук В., Сможаник В. Розвиток аматорського мистецтва Закарпаття [від середини 
XIX століття до 2007 року]. – Перечин: ТУРпрес, 2008. – С. 72–74.

У той же час у клубній мережі Закарпаття працювало близько вісімсот пра-
цівників, які забезпечували культурно-освітню діяльність у розрізі кожного насе-
леного пункту. Ще приблизно стільки ж трудилося у музеях, театрах, філармонії, 
мистецьких колективах.

У бібліотечній системі по лінії Міністерства культури і мистецтв (а це близько 
шестисот бібліотек, фонд 7,5 мільйона примірників, або 6 книжок на одного 
жителя області) задіяно не менше. Однак вони відносилися до малооплачуваних 
категорій населення, а їхні установи фінансувалися державою практично за залиш-
ковим принципом.

Один із прикладів. Середня річна сума, що виділялася до 2008 року на заку-
півлю нових книжок і періодичних видань на сільську бібліотеку дорівнювала 
400 гривням, або 80 доларам США за тодішнім курсом. На ці гроші можна було 
передплатити кілька журналів або закупити близько двох десятків книжок. Через 
те благодійні пожертви як джерело поповнення фондів складали до третини нових 
надходжень.

Основні послуги публічних бібліотек безкоштовні, а заробляли вони (звісно, 
переважно у містах), надаючи додаткові послуги. Наприклад, робили ксерокопії, 
підбирали бібліографію для студентів і науковців, надавали інформаційні послуги 
бізнесовим структурам, брали орендну плату за аудіо- і відеообладнання.

Беззаперечним лідером галузі була Закарпатська обласна універсальна наукова 
бібліотека, що вела свій відлік із вересня 1945 року. У 2009 році її фондами, а це 
майже півмільйона примірників на 18 мовах, користувалося понад 20 тисяч читачів.

Головна книгозбірня області видавала щоквартальник «Закарпаття на сторінках 
преси», щорічний «Календар краєзнавчих пам’ятних дат», анотований каталог 
«Книга Закарпаття». Вона започаткувала регіональний інформаційний портал 
«Закарпаття». За сприяння посольства США в Україні з січня 2003 року в біблі-
отеці відкрили Інтернет-центр, а також інформаційний центр «Вікно в Америку». 

Менш потужна, але не менш активна Закарпатська обласна бібліотека для дітей 
та юнацтва створена шляхом злиття обласної бібліотеки для дітей імені Дмитра 
Вакарова та обласної бібліотеки для юнацтва імені Степана Вайди у грудні 2002 
року. Обслуговувала майже 15 тисяч дітей молодшого, середнього і старшого 
шкільного віку, володіючи книжковим фондом у 153 тисячі примірників.



Розділ IV. 582 ׀

Серед кращих і Виноградівська центральна районна бібліотека, в якої було 
майже 4 тисячі користувачів. Загальний книжковий фонд її становив майже 85 
тисяч примірників. За сприяння Посольства США в Україні у грудні 2006 року 
в бібліотеці запустили безкоштовний Інтернет-центр.

Цікаво, до складу Виноградівської централізованої бібліотечної системи у 2009 
році входило 39 бібліотек, де зайнято 67 працівників. Вони обслуговували понад 
47 тисяч користувачів. Ідеться про центральну районну бібліотеку, районну біблі-
отеку для дітей, а також 37 бібліотек-філій, з яких 15 розраховані на угорське 
населення. Загальний книжковий фонд цієї системи склав понад 650 тисяч примір-
ників, 12% з яких – на угорській мові. Щорічно книжкові фонди Виноградівського 
району поповнювалися до 20 тисяч примірників.

У Закарпатській області налічувалося 8 державних музеїв, 90 громадських і 2 
меморіальні будинки-музеї, де зберігалося більше 207 тисяч пам’яток. Ці музеї 
у 2007 році відвідало близько 200 тисяч осіб. Вони входять у «Перелік музеїв, що 
перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, в яких зберігаються 
музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до 
державної частини Музейного фонду України». Цей перелік затверджено поста-
новою Кабінету міністрів України від 29 листопада 2000 року.

Чимало з них потребували нагального оновлення. Проте в окремих поселеннях 
з’явилися нові музейні комплекси. Наприклад, у селі Зарічево завдяки ентузіазму 
місцевої вчительки Жанни Сухоліт діяли три музеї – освіти (із 1982 року), «Лемків-
ська садиба» (із 1985 року) і «Ромська колиба» (із 2004 року).

Коштом колишнього банкіра, відтак депутата українського парламенту Станіс-
лава Аржевітіна в його рідному селі Колочава Міжгірського району відкрили двері 
чотири музеї – «Старе село», «Чеська школа», «Радянська школа», «Колочавська 
вузькоколійка». Також у селі ще з радянського часу відвідувачів приймали музей 
Івана Ольбрахта і пам’ятка народної архітектури ХVІІ століття – дерев’яна церква 
Святого Духа.

Скансен «Старе село» урочисто презентували в 2007 році. На майже тригек-
тарній площі розмістили 17 автентичних споруд – будинки вівчаря, кравця, сто-
ляра, церковно-парафіяльну школу, синагогу, жандармську станцію тощо. Їх пере-
несли сюди з різних куточків Колочави. Набралося 17 тисяч експонатів, отже, 
кинуто виклик Закарпатському музею архітектури і побуту в Ужгороді.

Крайова система мистецької освіти сформувалася ще в радянський період. 
Її основні ланки в оновленому вигляді функціонують донині.

До початкової мистецької освіти Закарпаття належать 64 школи естетичного 
виховання (музичні, багатопрофільні), а також музичні, художні та театральні 
студії у нечисленних палацах дітей та юнацтва, насамперед в Ужгороді («Падіюн»). 
Їх утримували з місцевих бюджетів і з оплати за навчання. Проте рівень оплати був 
невисоким, доступним для родин із малими доходами.

У мережі початкової мистецької освіти, приміром, у 2009 році 13 тисяч закар-
патських дітей у час, вільний від уроків у загальноосвітній школі, відвідували 
заняття в 1,6 тисячі кваліфікованих педагогів.
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Базова вища освіта (раніше – середня спеціальна) зосереджена в Ужгороді – 
музичне училище, коледж культури і мистецтва, коледж Закарпатського худож-
нього інституту.

Повна вища освіта у культурно-мистецькій сфері Закарпаття є новотвором 
уже доби незалежності України. Вона представлена в Ужгороді Закарпатським 
художнім інститутом і філіями (факультетами) провідних навчальних закладів 
України – Донецької державної музичної академії імені Сергія Прокоф’єва та Київ-
ського національного університету культури і мистецтв.

12.3. Професійне і народне мистецтво

Як і раніше – у радянську пору, найгучніше про себе заявили закарпатські худож-
ники, котрих більше двох сотень, у тому числі близько сотні професійних. Щороку 
в Закарпатті проходило кілька десятків художніх виставок і пленерів. Вагомим 
інструментом державної підтримки образотворчого мистецтва залишилися закупівля 
картин для музеїв, історико-культурні замовлення (пам’ятники, барельєфи тощо).

У найбільшому виграші виявилася скульптура, що служила культурним мар-
кером політичних перемін. За роки незалежності України тільки в Ужгороді 
встановлено більше двадцяти монументальних композицій – головним чином 
авторських (пам’ятники Тарасу Шевченку, Олександру Духновичу, Авгус тину 
Волошину, Адальберту Ерделі та Йосипу Бокшаю, жертвам Чорнобиля та полі-
тичних репресій, полеглим у військових конфліктах тощо) і зрідка копій зару-
біжних митців (пам’ятники Шандору Петефі, Томашу Масарику).

Знаним закарпатським скульпторам як ніколи доти випала інтенсивна творча 
праця через щедрі замовлення. Передусім бачимо вагомі здобутки Михайла Беленя 
(чотири пам’ятники Олександру Духновичу – в Ужгороді (1997), Мукачеві (2004), 
Виноградові (2007) і Тячеві (2009), низка меморіальних дощок визначним діячам 
у різних містах і селах Закарпаття).

Так само не доводиться сумніватися у професіоналізмі Василя Олашина 
(пам’ятник князю Федору Корятовичу в Мукачівському замку 1998 року), Івана 
Бровдія (пам’ятник Кирилу і Мефодію в центрі Мукачева 2000 року), Володимира 
Щура (декоративні дерев’яні композиції виконані для ряду населених пунктів 
Угорщини).

Національною премією імені Тараса Шевченка 2008 року відзначено самобутній 
доробок різьбяра Василя Сідака – авторитетного майстра дерев’яної скульптури. 
Трохи раніше отримали цю престижну відзнаку художники Юрій Герц (1994) і Воло-
димир Микита (2005), письменники Іван Чендей (1994) і Петро Скунць (1997).

У галузі музичного мистецтва визнаним метром став композитор Віктор 
Теличко. Широкого визнання здобули чимало його творів, насамперед 24-хвилинна 
одноактна фольк-опера «Закарпатське весілля» (1994 рік), 15-хвилинний «Концерт 
для скрипки і симфонічного оркестру» (1996). Справжнє захоплення вибагливих 
поціновувачів викликало семихвилинне «Карпатське капричіо» для двох (трьох) 
фортепіано і симфонічного оркестру (2001). Окрім того, значної популярності 
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композитору додали написані ним романси на вірші відомих у краї поетів, музика 
до спектаклів і телефільмів.

Примітним явищем стали вишукані естетичні пошуки у фотомистецтві – порів-
няно новій галузі в культурній палітрі Закарпаття останніх десятиліть. Причому 
Володимир Балега в квітні 2007 року удостоєний почесного звання «Заслужений 
художник міжнародної федерації фотомистецтв» (Excellent FIAP). Того ж року він 
видав місткий підсумок своєї творчості – фотоальбом «Ужгород крізь час».

Мережа виконавських мистецтв сучасного Закарпаття представлена держав-
ними і комунальними закладами. Сюди належать чотири стаціонарні репертуарні 
театри (музично-драматичний, два драматичні, ляльковий), філармонія, а також 
окремі професійні колективи.

Приміром, в обласній філармонії продовжили свою довголітню працю заслу-
жений академічний Закарпатський народний хор, камерний оркестр, ансамблі 
«Угорські мелодії» та «Гармонія», уславлені виконавці – сопрано Марія Зубанич, 
мецо-сопрано Оксана Ільницька, баритон Петро Матій. У 2005 році у філармонії, 
що мала великий концертний зал на 500 місць, розпочали творчий відлік два нові 
колективи – духовний та симфонічний оркестри.

Добре відомий камерний хор «Кантус» (художній керівник Еміл Сокач) «про-
писаний» безпосередньо при обласному управлінні культури. Виступи артистів 
були розплановані на два роки вперед. Так, у 2004 році хор протягом місяця дав 
два десятки концертів у Швейцарії та сусідній Австрії, де також провів майстер-
класи з української духовної музики. У 2006 році «Кантус» із таким же успіхом 
об’їздив Італію.

В Ужгороді плідно діяли Закарпатський обласний державний український 
музично-драматичний театр (у складі 64 творчих одиниць – артистів, режисерів, 
художників, літературних і музичних працівників) і Закарпатський обласний театр 
ляльок (27 осіб). У Мукачеві розмістився Закарпатський обласний державний 
російський драматичний театр (43), а у Берегові – Закарпатський обласний угор-
ський драматичний театр (25).

Драматична, вокальна і балетна групи, власний оркестр, сучасна сцена і гля-
дацький зал на 820 місць дозволили українському музично-драматичному театру 
ставити різножанрові твори високої художної вартості. У 2004 році, наприклад, 
великий розголос спричинила оперета Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв «Танго 
для тебе» (режисер Анатолій Філіппов). Наступного року її з успіхом показали 
у Братиславі під час гастролей театру Словаччиною.

Ляльковий театр постійно мав у діючому репертуарі більше трьох десятків 
вистав для дітей та юнацтва. Непересічні можливості театру красномовно засвід-
чують перемоги на міжнародних фестивалях його провідного актора і режисера 
Олександра Куцика. Зокрема, головних нагород удостоєні новаторські вистави 
«Золоте курча» (1993) та «Усмішка клоуна» (1996).

Примітно, щороку в Закарпатті проходили розмаїті мистецькі міжнародні та 
всеукраїнські фестивалі та конкурси. Один із найвідоміших – «Інтерлялька» – про-
водився із 1991 року. Його ініціатором виступив довголітній директор лялькового 
театру Олександр Туряниця.
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Не менш знаний міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм для наці-
ональних меншин «Мій рідний край» стартував на базі Закарпатської обласної дер-
жавної телерадіокомпанії в 1999 році. У вересні 2009 року пройшов уже одинад-
цятий за ліком. Цей фестиваль виявився унікальним, бо не мав аналогу в Європі.

За головну нагороду «Золотий едельвейс» щорічно змагалися шість-сім 
десятків телевізійних і чотири-п’ять десятків радійних програм із майже півтора 
десятка країн Східної та Центральної Європи, найчастіше – з України, Румунії, 
Словаччини, Угорщини, Польщі, Австрії, Македонії, Сербії, Німеччини. Прямий 
ефір із фестивалю вів закарпатський телевізійний супутниковий канал «Тиса-1» та 
радіо «Тиса-ФМ».

Водночас на початку XXI століття Закарпаття прославилося щорічними фестива-
лями регіонального рівня, на які залюбки з’їжджалися гості з усієї України і сусідніх 
країн. Йдеться, зокрема, про ярмарок «Книжковий Миколай», конкурс юних артистів 
«Срібний Дзвін», свято гумору і сатири «Карпатський словоблуд» та ін.

Доволі насичений фестивальний календар започатковано у 1989–1991 роках, 
тобто у пору лібералізації та зламу тоталітаризму. Через два десятиліття в краї 
щорічно в середньому вже проводився один фестиваль кожні два дні. Десятки 
фестивалів, що отримали значний резонанс, мали локальний характер, міцно 
прив’язані до аграрної, соціально-побутової та етнокультурної традиції певної 
місцевості.

Лише протягом 2008 року провели півтора сотні таких свят. Усі вони проходили 
під патронатом держави та органів місцевого самоврядування. Чимало фестивалів 
гучно проводились як районні: ковальства (Іршавський район), виноградарства 
(Виноградівський район), вина (Берегівський район), сиру (Хустський район). 
Низку святкових дійств організували жителі окремого села – фестивалі різників 
свиней у селі Геча (Берегівський район), ліжників у Квасах та картоплі у Лазе-
щині (Рахівський район), лозоплетіння в Ізі (Хустський район), леквара (повидла) 
і кукурудзи у Виноградівському, а паприки в Ужгородському районах.

Розпочався цей фестивальний бум через повернення до витоків народних тра-
дицій різних етнічних спільнот, які проживали у Закарпатті. Отож обласний огляд 
колядницьких колективів «Вертеп» традиційно проводився в Ужгороді у січні, 
починаючи з 1989 року. Тоді ж у місті Чоп започаткували обласне свято угорського 
народного мистецтва.

Щорічно у вересні фестиваль «Словенска веселіца» проводила словацька гро-
мада. Уперше він пройшов у 1990 році у селі Сторожниця Ужгородського району. 
Відтоді вело відлік й обласне німецьке свято, що стартувало у селі Нове Село 
Мукачівського району.

У березні у Тячівському і Рахівському районах традиційно проводився «Мар-
цішор» – своєрідний річний огляд румунського народного мистецтва. Саме там 
компактно проживало румунське населення. Це свято зустрічі з весною вперше 
пройшло у 1991 році.

Отже, бачимо цілу серію обласних фестивалів національних меншин. До них 
долучилося свято російської культури Закарпаття. Воно поєднано з Пушкінськими 
читаннями, що проводилися в червні. Біля пам’ятника поетові в Ужгороді збира-
лися шанувальники творчості Олександра Пушкіна.
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Так само в Ужгороді наприкінці літа відбувався обласний фестиваль ромів 
«Циганська ватра». Він завше вирізнявся запальними танцями, дошкульними жар-
тами, тужливими піснями.

До того ж, у 2001 році вперше провели обласний фестиваль культур наці-
ональних меншин Закарпаття «Мелодії солоних озер». Відтоді він проходить 
у рамках Всеукраїнського огляду творчих колективів і творів майстрів народного 
декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва етносів «Всі ми діти твої, 
Україно».

Окремого слова заслужив Всеукраїнський пісенний фестиваль імені Михайла 
Машкіна, започаткований у 1994 році. Відтак він перетворився у щорічне свято 
пісні – народної, популярної, авторської. Із 2000 року фестиваль отримав статус 
Всеукраїнського. Щорічно у ньому брало участь близько сімдесяти вокальних 
ансамблів малих форм (дуетів, тріо, квартетів) та окремих виконавців з України, 
Словаччини, Польщі, Угорщини.

У назві фестивалю знакове ім’я. Михайло Машкін (1926–1971) увійшов 
в історію культури України як невтомний та обдарований збирач фольклору, поет, 
композитор, керівник народного ансамблю пісні і танцю «Боржава» села Довге 
Іршавського району. Він створив багато чудових пісень. Серед них і славнозвісна 
«Верховино, мати моя», що облетіла світ.

Обласний марш-парад духових оркестрів щороку в травні розпочинався під 
змах тамбур-мажора на площі Театральній в Ужгороді. Під звуки бадьорих маршів 
духові оркестри з мажорет-групами проходили історичним центром міста. Потім 
на кількох майданчиках учасники давали міні-концерти, котрі збирали чисельну 
публіку.

Обласний відбірковий тур Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та попу-
лярної музики «Червона Рута» проводився серед солістів і гуртів кожні два роки 
в Ужгороді. «Червона Рута» цілеспрямовано шукала молоді таланти. Відкриттями 
фестивалю у різні роки стали закарпатські співаки Олександра Лакатош, Руслан 
Талабіра, Галина Гаврилко, Наталка Попович.

Обласний фестиваль драми і художнього слова імені Всеволода Майданного 
проходив із 2001 року щорічно в грудні у Хусті. Режисер В. Майданний протягом 
сорока років керував народним самодіяльним театром міста Хуст. До речі, у дію-
чому репертуарі цього театру, створеного 1959 року, домінували п’єси закарпат-
ських драматургів, зокрема Василя Гренджі-Донського та Олександра Сливки.

З огляду на цей щільний та насичений фестивальний календар не випадково 
у Закарпатті вельми довгим вийшов реєстр народних (зразкових) колективів худож-
ньої самодіяльності – понад півтора сотні. Нерідко вони на рівні з професіоналами 
мали гастрольні турне закордоном.

Немало аматорів проявили дивовижну наполегливість у популяризації своєї 
творчості. Один із таких успішних колективів – «Гудаки» – сільські музики з Ниж-
нього Селища Хустського району. У репертуарі ансамблю давні пісні та танці 
навколишніх сіл, які передаються з покоління в покоління без жодної партитури. 
«Гудаки» грають без аранжування, електричних інструментів та спецефектів. 

Творча палітра Закарпаття виглядає неповною, коли невиправдано обходять 
культурну альтернативу, що пустила розгалужене коріння. На тлі багатоманітного 
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фестивального руху в рамках високих народних традицій траплялися неординарні 
явища на кшалт американського Вудстоку кінця 1960–1970 років.

На полонину поруч 15-метрового водоспаду в заповіднику Шипіт (поблизу села 
Пилипець Міжгірського району) щороку з’їжджалися до трьох тисяч прихильників 
різних субкультур із балтійських і східноєвропейських країн. На площі розміром 
до шести футбольних полів протягом усього літа стояло наметове містечко, де 
в кожному «кварталі» були свої вогнища, прапори, мови тощо.

Заснували цю колонію хіпі в 1993 році. Невдовзі сюди потяглися також панки, 
анархісти, незвичні таланти, як-от із плетіння метеликів чи гри на саморобних 
інструментах. Місцевою родзинкою для них стало купання голими у водоспаді, 
а кульмінацією – ватра на Івана Купала (7 липня), що зазвичай сягала десяти метрів 
заввишки.

12.4. Медійний простір

Вельми показовим критерієм регіонального рівня духовного розвитку вважається 
задоволення культурних потреб населення. Беруться до уваги власне мистецькі галузі 
(академічна і популярна музика, театральне та образотворче мистецтво), медійна 
сфера (телебачення, радіо, преса, книжка, Інтернет) та інфраструктура дозвілля 
(кінопрокат, культурний туризм, масові розваги – дискотеки, концерти тощо).

Дуже довго цей рівень визначався як невисокий. Так, у 2004 році зі ста закар-
патців лише 13 відвідали музеї, 12 – театри, 10 – кінотеатри, 9 – концерти. Роком 
раніше в області налічили сто кіноустановок на майже 20 тисяч місць. Проте, за 
державною статистикою, кіносеанси відвідали загалом тільки 77 тисяч глядачів, 
хоча край населяло понад 1,2 мільйона осіб. При цьому іноземні фільми (пере-
важно американські та російські) займали понад 95% ринку кінопрокату.

У 1990 роках спад книговидання в Україні був чи не найбільшим з-поміж схід-
ноєвропейських країн. Сукупний тираж зменшився від 170 мільйонів у 1990 році 
до 22 мільйонів примірників у 1999 році. Одначе невдовзі розпочався підйом, що 
відлунив і в регіональному вимірі. Найбільше книжок друкували в Києві, Харків-
ській та Донецькій областях.

Протягом 2007 року в Закарпатті вийшло друком 244 книги (проти 149 наймену-
вань у попередньому 2006 році) тиражем 162,6 тисячі примірників. Якщо у радян-
ську добу тут знайшлося місце під сонцем тільки для трьох видавництв – «Кар-
пати», «Закарпаття», «Патент», то нині їх налічується майже сорок. Деякі з них 
(названа трійка, «Ґражда», «Мистецька лінія», «Ліра») відзначилися випуском 
у світ вартісних ілюстрованих книжок на краєзнавчу та іншу тематику.

Записи українських виконавців посіли приблизно п’яту частину музичного 
ринку. Вони переважали тільки на трьох каналах Національної радіокомпанії 
України («Українське радіо», «Промінь», «Культура»). Натомість найбільший сег-
мент належав російській поп-музиці (близько 50%) і записам західних виконавців 
(30–40%).

Водночас у 1990 роки з’явилися кілька приватних студій звукозапису, приміром, 
співака Степана Гіги в Ужгороді, котрі популяризували доробок закарпатських 
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виконавців. Мова йде про випуск і поширення аудіо- і відеокасет, CD із авторською 
музикою та народними мелодіями.

У 1990 роках позиції телебачення як найпопулярнішої форми дозвілля зміцніли 
завдяки кількісному та якісному урізноманітненню телепрограм. Поряд із держав-
ними телеканалами з’явилося чимало приватних. Хоч вони руйнували монополію 
державного телебачення, але нерідко знижували стандарти якості.

Безаперечним лідером регіональної медійної індустрії залишився телевізійний 
канал Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії, що отримав у 2005 
році назву «Тиса-1» та перейшов із кількагодинного на цілодобове мовлення. Його 
трансляція охопила весь край. 80% передач «Тиси-1» виходили українською, решта 
– словацькою, угорською, німецькою, румунською, російською, тобто шістьма 
мовами.

Поруч у режимі щоденного мовлення, але з істотно меншою зоною поширення 
працювали п’ять приватних телеканалів «М-студіо» (Мукачево), «Альянс ТВ» 
і «21 канал» (Ужгород), «Хуст» і «Виноградів».

Разом із тим бачимо стрімкий розвиток супутникового і кабельного телеба-
чення. Так, із 2005 року власну частоту на супутнику придбала «Тиса-1». Небагато 
обласних телерадіокомпаній в Україні досягли цього рубежу. Кабельне телебачення 
в Закарпатті нині представлене півсотнею підприємств, які сукупно обслуговували 
більше двохсот тисяч споживачів.

Зрозуміло, переважна більшість закарпатських глядачів надавали перевагу 
всеукраїнським телевізійним каналам – державному «УТ-1» і приватним «Інтер», 
«1+1», «П’ятий канал» та іншим (їх більше тридцяти). Чимало жителів області, 
зокрема представники національних меншин були постійними глядачами румун-
ських, угорських, словацьких і польських каналів.

Радіомовлення Закарпаття представлено кількома регіональними компаніями 
і розгалуженою мережею всеукраїнських станцій. Із радянської пори збереглося 
кабельне радіомовлення. Також транслювалися програми двох десятків закор-
донних радіостанцій – з Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі.

Державні радіостанції використовували утворену ще в часи СРСР дротову 
трансляційну мережу з «радіоточками» у приватних помешканнях і службових 
приміщеннях. За останні два десятиліття кількість працюючих «радіоточок» сут-
тєво скоротилася, але ними все ще були забезпечені до половини сімей.

Перевага дротового (кабельного) мовлення в тоталітарному суспільстві поля-
гала в тому, що воно транслювало тільки одну-дві станції. Тому слухач не міг 
обрати собі якусь іншу станцію. Нині ж перевага «радіоточки» в її дешевизні та 
простоті користування.

У цілодобовому FM-діапазоні в Закарпатті активно працювали півтори десятки 
приватних українських компаній, що передавали в основному музику, новини, 
рекламу. Проте державна станція «Тиса ФМ» не мала собі рівних як за зоною 
поширення (60% площі області), так і за обсягом власної продукції (100%). У най-
ближчого конкурента – приватного «Радіо Закарпаття FM» – ці показники досягли 
відповідно 40 і 50%.

Деякі FM-станції використовувалися власниками скоріше як інструмент про-
сування музичного і рекламного продукту або ідеологічного впливу. Навіть якщо 
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радіо приносило збитки, вони компенсувалися доходами від іншого бізнесу або 
політичними дивідендами.

За різними оцінками, нині від 10 до 30% населення України є регулярними 
користувачами Інтернету. Однак ці цифри значно вищі серед молоді, а також дуже 
різняться залежно від місця проживання (місто, село) та віддаленості від міських 
комунікацій. В Ужгороді майже половина населення регулярно користувалася 
Інтернетом, а на селі – лише декілька відсотків.

Одночасно комп’ютеризаційний бум справив значний позитивний вплив на 
розвиток Інтернет-ресурсів у культурному просторі України. Поява левової частки 
спеціалізованих веб-сторінок, які постійно оновлюються, припала на 2001–2005 
роки.

Власні веб-сторінки і портали у Закарпатті створило багато органів державної 
влади і місцевого самоврядування, державні та комунальні установи (університети, 
філармонія, бібліотеки), недержавні освітні, мистецькі та туристичні фундації, 
національно-культурні об’єднання, професійні та аматорські колективи, окремі 
шанувальники народних традицій, мистецтва, літератури, різноманітні прибуткові 
та неприбуткові агенції.

При цьому більшість інформаційних веб-ресурсів представляли передусім 
найбільші міста Ужгород і Мукачево. Натомість решта Закарпаття у новинарному 
плані висвітлювалося доволі скупо.

До середини 2007 року в області зареєстрували всього 441 друкований засіб 
масової інформації різних форм власності. Із них лише десять відсотків регулярно 
надходили до читача. Їх загальний разовий тираж складав 136,1 тисячі примір-
ників. Причому вони розходилися головним чином за передплатою (111,5 тисячі 
примірників), а у роздрібну мережу надходило вп’ятеро менше – всього лише 24,6 
тисячі.

Значна частина легалізованих газет і журналів періодично підлягала ліквідації 
у зв’язку невиходом протягом декількох років. Тенденція масової появи паперових 
видань була прямо пов’язана з виборчим процесом, коли чимало об’єднань гро-
мадян реєстрували друковані органи на певний період без подальшої експлуатації.

Із кінця 1990 років серед всеукраїнських видань перші позиції в Закарпатській 
області зайняли україномовні щоденники «Експрес» і «Високий Замок» (редакції 
обидвох газет базувались у Львові), російськомовні «Факты и комментарии» (Київ).

Серед обласних газет провідні позиції утримували комунальні «Новини Закар-
паття» (із 1990 року), приватні «РІО (Реклама. Інформація. Огляд новин)» (із 1997 
року), «Старий замок – Паланок» (із 1998 року), «Трибуна» (із 2002 року).

Свого часу істотний вплив на громадську думку справляли резонансні публі-
кації у незалежних газетах «Карпатський край» (у 1991–1993 роках), «Срібна 
Земля» (у 1992–1997 роках), «Срібна Земля – Фест» (у 1998–2004 роках). Вони 
витіснили традиційних доти монополістів на газетному ринку – перетворену 
з рупора комуністів у незалежну «Закарпатську правду» і колишню комсомольську 
«Молодь Закарпаття».

Важливу історичну роль в умовах політичної структуризації українського сус-
пільства виконала обласна «партійна періодика», як-от закарпатські газети Народ-
ного Руху України «Карпатська Україна» (у 1991–1992 роках) і «Карпатський 
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голос» (виходила у 1994–2004 роках), газета Соціал-демократичної партії України 
(об’єднаної) «Соціал-демократ» (1998–2004) та інші.

Усього в області виходило два десятки державних (комунальних) газет: дві 
обласні, 13 районних, 4 міські. При цьому загальний тижневий наклад міських 
і районних газет становив близько 80 тисяч примірників.

Газета обласної ради та обласної державної адміністрації «Новини Закарпаття» 
стабільно виходила українською мовою найбільшим у краї загальнотижневим 
накладом – 20–30 тисяч примірників. «Новини Закарпаття» можуть слугувати 
дзеркалом політичної кон’юнктури. Як тільки змінювалася перша особа (голова 
обласної державної адміністрації), корегувалися підходи до висвітлення подій. 
При цьому рідко коли виникала потреба замінити головного редактора.

Непрості часи пережила газета обласної ради і Товариства угорської культури 
Закарпаття «Kárpáti Igaz Szó» після того, як у 2005 році утворилася ще одна угор-
ськомовна газета під цією ж назвою. Їх стали розрізняти за кольорами логотипів, 
завше уточнюючи про яку саме «Kárpáti Igaz Szó» йдеться: «чорну» чи «зелену».

Загалом угорською мовою друкували 16 газет і журналів загальним тиражем 30 
тисяч примірників для 150 тисяч закарпатських угорців. Це найкращі показники 
серед усіх етнічних спільнот краю.

Румунською мовою виходила газета «Maramureşenii» («Мараморошани»), 
заснована Тячівською і Рахівською районними державними адміністраціями, 
а також приватна «Апша». Їх сукупний двотисячний тираж призначався для 
32-тисячної румуномовної громади.

На 30-тисячне російське населення були націлені декілька приватних дво-
мовних видань загальним тиражем до 10 тисяч примірників. Вони використову-
вали українську і російську мови. Серед них першу скрипку грала газета «Європа-
центр». Вона посіла нішу головної російськомовної трибуни 1990 років – газети 
«Единство-плюс», котра зійшла з дистанції через фінансові труднощі.

Ромською мовою друкували дві приватні газети і журнал загальним тиражем 
три тисячі примірників для місцевих ромів, яких за переписом населення 2001 
року фігурувало 14 тисяч осіб. Словацькою виходили два видання тиражем одна 
тисяча примірників, аби зацікавити близько шести тисяч закарпатських словаків 
своїми крайовими друкованими органами.

Відрадно, що серед різноманіття періодики сучасного Закарпаття бачимо спе-
ціалізовані видання: наукові, освітянські, спортивні, літературні, мистецькі. Серед 
них вельми примітними є «Культурологічні джерела» – кольоровий ілюстрований 
журнал. Він виходить щокварталу із 2003 року під егідою обласного управління 
культури і мистецтв Закарпатської обласної державної адміністрації. У «Культу-
рологічних джерелах» відображені всі культурні звершення з акцентом на збере-
ження і примноження народної творчості.

Власне, у тісному переплетенні двох потужних струменів – професійного 
і народного (аматорського, самодіяльного), успадкованого і нового – протікав 
увесь цей період у Закарпатті після 1991 року. Не обходилося без гострих кутів, 
але в жодному разі не йдеться про стагнацію, а лише про час важливих перемін, 
нових творчих пошуків і плідних здобутків.


