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Сучасне виконавське мистецтво має багато форм 
свого виявлення, репрезентації, одними із най-

популярніших є фестивальні форуми. Кінець XX — 
поч. XXI ст. знаменували справжній культурний ви-
бух музичних фестивалів. Сучасний соціокультурний 
простір України зумовлений постійно зростаючою 
кількістю фестивалів, які, за дефініцією науковця 
О. Дьячкової, сформували своєрідне «фестивальне 
коло» [17]. Такі мистецькі імпрези є не лише куль-
турними заходами, які дають можливість учасникам 
обмінюватися досвідом і здобутками на мистецькій 
ниві, але й феноменом, спрямованим на покращен-
ня та зміцнення культурного комунікативного про-
стору, активізацію творчого потенціалу суспільства, 
організацію рекреацій, хорошою можливістю роз-
ширити свої знання про виконавців, які лише вихо-
дять на сцену, або тих, які працюють в регіональ-
них масштабах. 

Прийнято вирізняти такі типи фестивалів: за се-
зонністю — зимові, літні, міжсезонні; за спеціалі-
зованою організацією (програмою) фестивалю — 
етнокультурні (етнографічні, національних культур, 
фольклорні та ін.); мистецькі (естрадні, театральні, 
циркові та ін.); гастрономічні (винні, кавові, чаєві, 
пивні, медові, варенникові, бринзові, банушові, рі-
пові тощо); історичної реконструкції (рицарські тур-
ніри, теренові ігри, анімаційні ігри — «жива істо-
рія»); музичні (джазу, класичної музики, автентич-
ної музики, хорових колективів тощо); професійні 
свята (вівчарів, ковалів, лісорубів, виноградарів, па-
січників, рибалок, авіаторів, байкерів, кобзарів, лір-
ників і т. п.) [26]. Окремо варто виділити фестивалі-
конкурси (зокрема дитячі). За масштабом та гео-
графією розрізняють регіональні, всеукраїнські, 
міжнародні фестивалі, що можуть відбуватися як в 
межах окремих населених пунктів, так і в багатьох 
одночасно або по черзі. Фестивалі можуть бути од-
норазовими або (що частіше) відбуватися циклічно 
раз на певний період, тривати від одного дня до кіль-
кох тижнів і більше [25]. Фестивальний рух сприяє 
творчому збагаченню та взаємообміну колективів ет-
нічних меншин та груп України. А в період глоба-
лізації та стирання духовних цінностей фольклорні 
фестивалі мають стратегічне для держави завдан-
ня — збереження й популяризації традиційної на-
родної культури, виховуючи на засадах національних 
традицій нову генерацію — українців. Тому важли-
вість фестивальних форумів виходить за суто му-
зичні межі [4]. 
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Значне місце серед цілої низки видів фестивалів 
посідають фольклорні пісенні фестивалі, кількість 
яких постійно збільшується. Це викликає необхід-
ність наукового дослідження цього явища, з’ясування 
тенденцій розвитку та особливостей організації, про-
блемних питань тощо. Проте вивчення етнофести-
вального феномену України ускладнене відсутністю 
загальнодержавного офіційного репозиторію фести-
валів — документального обліку, а інформація розмі-
щена у ЗМІ часто буває необ’єктивною та непрофе-
сійною. Тому комплексне узагальнення фольклорно-
го фестивального руху України становить безумовну 
актуальність запропонованої студії.

Дослідження феномену мистецьких фестивалів 
представлені європейськими науковцями — учас-
никами проекту «Arts Festivals and European Public 
Culture» — L. Giorgi, M. Sassatelli, G. Delanty, 
J. Chalcraft та П. Паві, Р. Шааль, Ж. Боже-
Гарньє, Ж. Шабо. Пострадянські праці, де роз-
глядається проблема фестивальної індустрії, на-
лежать А. Меньшикову, Г. Хромі, І. Сікорській, 
К. Давидовському. Питання, пов’язані з формуван-
ням та розвитком фестивальної культури в Україні 
висвітлені в працях таких науковців: О. Дьячкова, 
О. Зінькевич, А. Мізітова, І. Сікорська, Ю. Чекан, 
О. Чапалов, К. Жигульський, С. Зуєв, Д. Зубен-
ко, К. Рєзнікова, А. Пискач, М. Швед та ін. Од-
нак, нині відсутні наукові розвідки щодо комплек-
сного соціокультурного аналізу фольклорного фес-
тивального руху в Україні.

Метою дослідження є розгляд характерних осо-
бливостей фольклорно-фестивального руху країни як 
одного із провідних репрезентантів вторинного фоль-
клорного мистецтва України; визначення провідних 
функцій зазначених мистецьких платформ; аналіз 
низки відомих форумів фольклорно-етнографічного 
спрямування. Новизна роботи. Вперше зроблено 
спробу комплексно розглянути найбільші фольклор-
ні форуми України під кутом зору розвою національ-
них традицій.

Фестиваль (франц. festival, від лат. Festivus  — 
святковий) — масове святкування, показ чи огляд 
досягнень музичного, театрального, естрадно-
го, циркового або кіномистецтва [16]. На думку 
фахівців, фестиваль є ефективною технологією, 
яка допомагає вирішувати художньо-естетичні, 
соціально-педагогічні та економічні завдання, ре-

алізуючи особистісну, соціальну, креативну функ-
ції культури [8, с. 350].

У наукових колах етнофестивалі умовно поділя-
ються за жанрами: «різножанрові (до них належать 
фестивалі народної творчості, етнофестивалі, дитячі 
фольклорні фестивалі, фестивалі пісенно-обрядового 
фольклору, гастрономічні й інші); музичні (фести-
валі оркестрів та ансамблів народних інструментів, 
троїстих музик, фестивалі бандуристів, гармоністів 
тощо); фестивалі фольклорного танцю; мистецькі 
(фестивалі гончарів, ковалів, соломникарів та інших 
видів народних промислів). Згідно з функціональ-
ним призначенням, вони поділяються на фестивалі-
конкурси, фестивалі-огляди, фестивалі-ярмарки. Та-
кож відповідно до зазначених у статутах кожного із 
форумів вікових категорій учасників, вони поділя-
ються на «змішані» (для різних категорій населен-
ня: діти, молодь, люди середнього та старшого віку), 
фестивалі для молоді, а також окремо дитячі» [26]. 
Нині в Україні діють два типи відповідних фестива-
лів: форуми, що мають константну локацію прове-
дення, та, так звані, «мандрівні» (як-от Міжнарод-
ний гуцульський фестиваль та Міжнародний етно-
фестиваль «Країна Мрій»).

Посиленню процесу фестивального руху спри-
яв наказ Міністерства культури України «Про за-
твердження порядку проведення фестивалів народ-
ної творчості в Україні» (від 06.08.1998 № 363). 
У документі вказано й на порядок надання фестива-
лю статусу «міжнародний» [22]. Він мав позитив-
ний вплив і на розвиток фольклорних фестивалів ет-
нічних меншин» [1, с. 527]. 

Сплеск зацікавлення автентичним музичним ма-
теріалом актуалізував потребу в широких платфор-
мах для виступів. Тому за два десятки років поста-
ла низка всеукраїнських та міжнародних фольклор-
них фестивалів чи рок-фестивалів, де представлені 
етноплатформи. Після проголошення незалежнос-
ті значно розширилися міжнародні творчі контак-
ти, що активно сприяє принесенню закордонного до-
свіду організації фестивалів й дозволяє Україні ввій-
ти у своєрідне світове коло фестивальної індустрії. 
Однак, проблемним питанням фестивального руху 
в Україні загалом є факт браку державного фінансу-
вання та якісної державної політики щодо створення 
цілісного національно зорієнтованого гуманітарного 
простору. В цьому аспекті важливим чинником стає 
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«…рівна для всіх можливість виступу, висловлення 
своєї позиції та подальшої ротації в телеефірі чи на 
радіо після фестивалю» [15].

Головними функціями фольклорних фестивалів та 
фестивалів-конкурсів є: збереження, відродження 
та популяризація культурно-мистецької спадщини 
України; навчально-виховна, коли поряд із пісенни-
ми платформами презентовано проведення майстер-
класів, виставок ужиткового мистецтва, фольклор-
них міні-вистав, що сприяє розвитку творчого по-
тенціалу відвідувачів, дозволяє ознайомитись із 
давніми традиціями тощо). Дедалі наростає зорі-
єнтованість на приватне фінансування, що підтвер-
джує соціокультурну функцію фольклорного фести-
валю як явища, навіть більше — деякі з форумів уже 
мають меценатський чи благодійний характер (фес-
тиваль «Соняшник» в містечку Воррен біля Детрой-
ту [3; 4]), Всеукраїнський благодійний фестиваль 
народної творчості «Купальскі Зорі» (м. Гола При-
стань Херсонської обл.). Це сприяє рекламі куль-
турного надбання країни, розвитку туристичної інф-
раструктури регіону чи держави. У зв’язку з цим 
багато фестивалів проходять в цікавих для туристів 
історичних та культурних місцях: замках, фортецях, 
селах, де розвинене традиційне ремісництво й музич-
не фольклорне мистецтво тощо («Обнова-фест»  — 
в буковинському скансені, «Woodstoсk»  — у Свір-
ському замку, «Кодима-фест» в с. Івашків Одесь-
кої обл. та багато ін.). 

У дослідженні розглянуто найбільші музич-
ні фольклорні фестивалі. Одночасно відмітимо, 
що крім них є велика кількість фольклорних фо-
румів. Серед них: «Всесвітні бойківські фестини» 
(м. Турка та с. Явора Львівської обл., з 1992 р.), 
«Бойківська ватра» (м. Долина Івано-Франків-
ської обл., з 2008), «Бойківська Дрогобиччина» 
(с. Нагуєвичі Львівської обл., з 2007 р.), «Кар-
патія» (м. Коломия Івано-Франківської обл., з 
2010 р.), «Покрова» (м. Львів, з 2009 р.), облас-
ний фестиваль колядницьких колективів «Вертеп» 
(м. Мукачеве, з 1989 р.), щорічний міжнародний 
культурно-мистецький фестиваль «Різдво в Карпа-
тах» (Івано-Франківщина, з 2009), всесвітній укра-
їнський фольклорний фестиваль «Громада» (Львів, 
з 1990 р.), міжнародний дитячий фольклорний фес-
тиваль «У Галицьким колі» (Львів, з 1995 р.), ре-
гіональний фестиваль гуцульських троїстих музик 

ім. В. Грималюка-Могура (Івано-Франківщина, з 
2007 р.), всеукраїнський фестиваль «Фольклорна 
толока» (Харків, з 1994 р.), міжрегіональний му-
зичний фестиваль «Буковинський жайвір» (Чернів-
ці, з 2001 р.), фестиваль народної творчості «Скарби 
Поділля» (Вінниця, з 2008 р.), фестиваль дитячої 
сільської творчості «Золоте зернятко» (с. Залізний 
Порт, Херсонська обл., з 2001 р.), всеукраїнський 
фестиваль патріотичної військової пісні «Оберіг», 
(Херсон, з 2013 р.), міжнародний фестиваль «По-
ліське літо з фольклором» (Луцьк, з 1994 р.), фес-
тиваль «Млиноманія» (Вінничина, з 2007 р.), ет-
нофестиваль «Козацький острів» (Запоріжжя, з 
2008 р.), фестиваль «Трипільські зорі» (Черкаси, 
з 2012 р.), етнофестиваль «Старий Новий рік» (Дні-
про, з 2017 р.), фольклорно-мистецьке свято «У Бор-
щівському краї цвітуть вишиванки» (Тернопільщина, 
з 2007 р.), фольклорно-етнографічний гуцульський 
фестиваль-ярмарок «Захарецький гарчик» (Букови-
на, з 2013 р.), фестиваль «Рурисько» (с. Бережа-
ни Тернопільської обл., з 2010 р.), фестиваль об-
рядового та сучасного весільного дійства «Весілля 
в Малинівці — плюс» (м. Чугуїв, с. Малинівка, з 
2012 р.), фестиваль пісенно-обрядового фолькло-
ру «Сьогодні Купала, а завтра Івана» (с. Сковоро-
динівка, Харківщина, з 2011 р.), Всеукраїнський 
конкурс-фестиваль «Хортицький Кобзар» (Запо-
ріжжя, з 2009 р.), міжнародний конкурс «Золо-
ті трембіти» (Івано-Франківськ, з 1996 р.), огляд-
конкурс автентичних колективів на приз Г. Танцюри 
(Вінниця, з 2001 р.), фестиваль-конкурс «Народні 
музики Поділля» (Вінниця, з 2006 р.), фестиваль-
конкурс кобзарського мистецтва ім. В. Перепелюка 
«Струни вічності» (Вінниця, з 2008 р.), фольклор-
ний фестиваль-конкурс ім. В. Полевика (Чернігів, з 
2008 р.) та ін. [14; 3; 27; 9; 23].

Етнофестивалі національних культур — фестиваль 
етнічної музики «Тайстра Чугайстра» (Львів), «Ме-
лодії соляних озер» (с. Солотвино, Тячівський  р-н), 
«Дзвони Лемківщини» (м. Монастириськ), «Від-
гомін Бескидів» (смт Рожнятів Івано-Франківсь-
кої обл.), фестиваль єврейського мистецтва «Шо-
лом, Україно!» (Луцьк), міжнародний фестиваль 
національних культур «Всі ми діти твої, Україно» 
(смт Шаргород), всеукраїнський фольклорний 
фестиваль чехів на Україні (м. Вінниця), фестиваль 
польської культури «Єднаймося, радіймо, співаймо!» 
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(Вінниця), регіональний фестиваль молдавської та 
румунської культури «Мерцішор» (Чернівці), між-
народний фестиваль традиційних культур «ЕтноС-
віт» (Львів), міжнародний фольклорний фестиваль 
«Буковинські зустрічі» (Україна, Польща, Румунія, 
Угорщина, Словаччина) та ін.

Великий відсоток етно-року репрезентують зі 
своїх платформ рок-фестивалі «Рок Січ» (Труханів 
острів, м. Київ; з 2006 по 2010 рр., а з 2013 р.  — 
щорічно); «Рок-Екзистенція» (Київ; з 1995 по 
2005 рр.); етно-рок фестиваль «Мазепа-Фест» 
(Полтава, 2003—2016 рр.; надалі планується пе-
ренесення заходу до Коломаку [21]); міжнарод-
ний фестиваль «Woodstoсk Ukraine» (Львівщина, 
з 2012 р.); міжнародний рок-фестиваль «Славське 
рок-фест» (Львівщина; з 2007 р.), щорічний фес-
тиваль «Захід-фест» (з 2009 р. на Львівщині, а 
з 2011 р. проходить біля с. Родатичі Городоцько-
го  р-ну), рок-фестиваль «Тарас Бульба» (відбу-
вається з 1991 р. на берегах р. Ікви, під мурами 
Дубенського замку) та ін. Різнопланові патріотич-
но зорієнтовані культурні платформи пропону-
ють: об’єднаний фестиваль «PORTO FRANKO 
ГОГОЛЬFEST» (2016 р.) спільно створений 
організаторами Івано-Франківського «PORTO 
FRANKO» та Київського «ГОГОЛЬFEST», фес-
тиваль «Шешори» — щорічний український фести-
валь, який з 2003 по 2008 рр. відбувався в с. Ше-
шори на Івано-Франківщині, а, з 2009 р. — «Арт-
Поле» (Вінницька обл.), всеукраїнський фестиваль 
«Бандерштат» (Луцьк, з 2007 р.).

За сприяння Всеукраїнської асоціації молодих до-
слідників фольклору та лідера гурту «Воплі Відопля-
сова» Олега Скрипки наприкінці 1990-х — на по-
чатку 2000-х здійснено багато акцій та заходів для 
популяризації фольк-матеріалу та традиційної укра-
їнської культури. Наприклад, створений фестиваль 
«Країна мрій», який зумів зібрати у 2004 р. біль-
ше мільйона людей на «Співочому полі» під Киє-
вом. Час проведення літнього фестивалю збігаєть-
ся з шанованим у народі святом Івана Купала, що 
дає змогу віднести дійство до розряду фестивалів, 
приурочених до певного сакрального вірування на-
ших предків. Адже ідея фестивалю — «відродження 
традиційної української культури, підтримка сучас-
них музичних етнічних стилів, ознайомлення україн-
ського глядача з елементами етносу інших народів» 

[18]. З часу заснування географія та календар «Кра-
їни мрій» значно розширилися, й з 2004 до 2017 р. 
захід пройшов у кількох містах та навіть поза ме-
жами України (Київ, Львів, Вінниця, Дніпро, Лон-
дон, Сургут, Пермь), в ньому брали участь колек-
тиви і виконавці з понад 30 країн. Також у заходах 
щороку бере участь велика кількість українських ви-
конавців як вторинного, так і автентичного спряму-
вань: Олег Скрипка і Ле Гранд Оркестр, «Тартак», 
«Гайдамаки», «Мандри», «Древо», «Гуртоправці», 
«Божичі», «Надобридень», «Муравський Шлях», 
«Буття», «Гуляй-город», «Карпатіянс», «Володар», 
«Весільні Музики», «Очеретяний Кіт», «Гуцул Ка-
ліпсо», «ПікардійськаТерція» та багато інших, коб-
зарі, а також дитячі та автентичні колективи. Тради-
ційно цей опен-ейр фестиваль має 3 основні сцени: 
World Music Stage, Ethno-Jazz Stage та Disco Lounge 
Stage. Крім того, для підтримки національної та па-
тріотичної атмосфери фестивалю відкрита «Козаць-
ка галявина», де можна повправлятися в традицій-
ній українській боротьбі. Цікавими перформансами 
є зона етнофлористики та майстерня танців, сцена 
сучасної бандури та кобзарська майстерня. 

«Країна Мрій» має декілька дочірніх проектів, як-
от «Le Grand Orchestra», до складу якого ввійшли 
найкращі етнічні музики України, представники Ор-
кестру ЗСУ та фольклорного гурту «Божичі». «Le 
Grand Orchestra» часто експериментує із поєднан-
ням народних мелодій з мотивами румби, джазу та 
блюзу. Інший етнопроет народився під час співпра-
ці Олега Скрипки із НАОНІ (Національним орке-
стром народних інструментів). Основою їх концерт-
них програм є народна інструментальна музика всіх 
регіонів країни, класичні твори та світові хіти.

Видавництво «Країна мрій» (створене у травні 
2006 р.) має каталог із 300 пісень та 50 кліпів, вті-
лює в життя різноманітні проекти в жанрі world music, 
здійснює реставрацію й перевидання української му-
зичної спадщини та класичних рок-альбомів [18].

Зимова «Країна Мрій» припадає на Різдвяні 
свята і проводиться в період з 6 по 8 січня в різних 
містах України. На фестивалі культивуються традиції 
українського Різдва з вертепом, піснями та танцями 
просто неба. У 2017 році захід пройшов одночасно у 
двох містах — Києві та Дніпрі. Ідеєю заходу є праг-
нення донести до відвідувачів красу та мелодійність 
українських колядок. Серед учасників — автор вер-
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тепу Сашко Лірник, Олег Скрипка, Брати Капра-
нови, Іван Леньо, Юрко Журавель, Іван Малкович, 
Тарас Компаніченко, гурт «Врода», дитячий фоль-
клорний ансамбль «Зернятко». Традиційно прохо-
дить ярмарок народних майстрів, звучать коляд-
ки від кращих рок і фолк гуртів України та Франції 
(Олег Скрипка та Лє Гранд Оркестр, «Этна-тріо 
Троіца», Фома та Різдвяний Оркестр, «Чоботи з 
Бугая» та багато інших). Козаки та козачки «Мама-
євої Слободи» в рамках «Країни Мрій» проводиться 
феєричне дійство «Козацька Коляда», де можна по-
бачити, як козаки верхи на конях з зіркою їдуть від 
хати до хати та колядують. Також «Мамаєва Сло-
бода» проводить для громади майстер-клас із при-
готування куті.

Широка палітра виконавців (фольк-рок, фольк-
джаз, поп-фольк, музична евтектика тощо) та пред-
ставництво багатьох країн світу надає «Країні Мрій» 
статус міжнародного форуму та право вважатися 
найбільшою фольклорною open air фестивальною 
платформою країни.

Цікавим та автентичним не лише за складом вико-
навців та ідеєю, а й за своєрідною структурою, є між-
народний еко-культурний фестиваль «Трипі́льське 
коло» (англ. Trypilske kolo; рік заснуванн — 2008). 
Проходить захід на пагорбах Дніпра неподалік міс-
та Ржищева Київської області. Фестиваль має кон-
цептуальний п’ятирічний цикл, де кожен рік носить 
тематику однієї із стихій природи — Води, Землі, 
Повітря та Вогню. П'ятий рік під назвою «Парад 
Стихій» є інтегруючим та об'єднує в собі всі попере-
дні напрацювання. Відтак, кожен фестиваль циклу 
має також власну мистецьку, освітню, екологічну та 
соціальну тематику. Метою фестивалю є прагнення 
пробудити живий інтерес до історичної спадщини, 
зокрема, трипільської культури, запропонувати аль-
тернативні способи організації відпочинку для сім'ї 
та молоді, відродити й інтегрувати в сучасний світ 
різноманітні етнічні традиції, поєднуючи їх з елемен-
тами сучасних досягнень у галузях культури, освіти, 
виробництва тощо. Таким чином, фестиваль об’єднує 
в собі рекреаційні, музичні, екологічні, освітні, експо-
зиційні та інші культурно-розважальні та культурно-
просвітницькі завдання в стилі «етно». У основних 
музичних програмах фестивалю за 9 років існуван-
ня взяли участь такі фолк- зорієнтовані альтерна-
тивні гурти та автентичні колективи: «Тінь Сонця», 

«Гуляй-город», «АтмАсфера», «Даха-Браха», «Гай-
дамаки», Руслана, «Очеретяний кіт», «Пікардійська 
терція» та ін. 

Влітку 2008 р. в старовинному містечку Лю-
беч, що на Чернігівщині (Ріпкинський р-н), стар-
тував Перший відкритий фестиваль традиційної 
слов’янської культури та бойових єдиноборств «Ки-
ївська Русь» (згодом фестиваль набув статусу між-
народного). Найголовніша мета фестивалю — про-
паганда історичних, культурно-мистецьких надбань 
Сіверського краю, народних художніх промислів, 
популяризація традиційних бойових видів єдино-
борств. Програма фестивалю включає в себе кон-
цертні та театралізовані дійства за участю пісенних, 
музичних, хореографічних, історичних театрів тощо. 
Протягом усього часу існування фестивалю, у ньо-
му взяли етно-рок гурт «Сполохь», ансамбль пісні і 
танцю обласного філармонійного центру «Сіверські 
клейноди» (м. Чернігів), народний ансамбль укра-
їнської пісні «Мрія» (м. Славутич), фольклорний 
ансамбль «Живиця» (м. Лоєв, Гомельська обл., Бі-
лорусь ), фольклорний колектив с. Рудка Чернігів-
ського р-ну, ансамбль народної пісні «Лілея» Корю-
ківського РБК [19].

Заслуговує на особливу увагу щорічний музичний 
фестиваль, що проводиться з 2013 р. під Дніпропе-
тровськом — Стопудівка. У 2013—2014 рр. фести-
валь проводився в селі Раково. У 2013-му р. силами 
молодіжної організації «К12» на місці занедбаного 
села Раково, в якому на той момент залишилося два 
місцевих жителі, було побудовано мистецький ху-
тір «Стопудівка». Територія села була облагородже-
на, будинки відновлені, задекорована національни-
ми орнаментами й петриківським розписом, побудо-
вана стаціонарна фестивальна сцена і вся необхідна 
для фестивалю інфраструктура. Як і більшість фес-
тивалів, цей захід також є літнім. Із 2015 р. концеп-
ція та стратегія фестивалю докорінно змінюється й 
до розважальної, естетичної та культурної мети до-
далась благодійна. Зібрані кошти витрачені на ви-
хованців Дніпропетровського та Поливанівського 
будинків-інтернатів.

Всеукраїнський дитячий фольклорний фестиваль 
«Орелі» (2008; засновник — Український центр 
народної культури «Музей Івана Гончара» та про-
дюсерська компанія «Ethno Sound»; Київ). Мета 
форуму — збагачення сучасних методів виховання 
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дитини досягненнями української етнопедагогіки. За 
основу формування особистості, на думку ініціаторів, 
необхідно брати автентичну народну культуру [4, 
с. 3]. Дводенна фольклорна програма заходу пропо-
нує унікальні традиції весняних та літніх календарних 
свят з різних регіонів країни: веснянки Слобожан-
щини, Полісся, Наддніпрянщини, гаївки Поділля 
та Львівщини, кущові обряди Рівненського Поліс-
ся, купальські обряди Київщини тощо. 

Фольклорний фестиваль колядок і щедрівок 
щороку проходить у м. Вінниця та в Тульчинсько-
му районному центрі. Так, у період Старого Нового 
року до міста завітають фольклорні колективи з ці-
кавою різдвяною програмою. Окрім виконання різ-
номанітних варіантів центрально-українських щедрі-
вок та колядок, обрядових пісень зимового циклу, у 
рамках фестивалю відбувається постановка різдвя-
ного вертепу та конкурс різдвяних зірок (обрядової 
атрибутики).

У західній частині країни музичні фестивалі за-
вжди були спрямовані на підтримку, розвиток та по-
пуляризацію саме українського: мови, культури, мис-
тецтва. Важливу етнографічну просвітницьку місію 
виконує фестиваль «Підкамінь» (дата заснуван-
ня — 2007 р.; остання декада липня; с. Підкамінь 
(Бродівський р-н, Львівська обл.). Головною ме-
тою фестивалю є привернення уваги до відбудови 
пам’яток архітектури та популяризація всього укра-
їнського, починаючи з сучасної фольк-пісні до наці-
онального одягу. За роки існування на фестивалі ви-
ступили багато українських колективів: «Гуцул Ка-
ліпсо», «ДримбаДаДзиґа», «Кому вниз», «Пропала 
грамота», «Тарасова ніч», «Атмасфера», «Бурдон», 
«Вій», «ГМД Вертеп», «Мертвий півень», «Руси-
чі», «Етно XL» та ін. [20]. 

Вузьку спеціалізацію має міжнародний етногра-
фічно-фольклорний фестиваль «Родослав» (Івано-
Франківськ; засновано — 2007 р.). Програма фес-
тивалю включає виступи творчих колективів із кон-
цертними програмами в районах області, фольклорні 
світлиці в навчальних закладах та музеях, виступи 
на майданах та площадках міста. Захід належить до 
осінніх фестивалів. Організатори визначають його, 
як фольклорний фестиваль етнографічних регіонів 
України. Метою фестивалю є відродження та збере-
ження традицій і обрядів, що побутували у гуцулів, 
бойків, лемків, покутян, опілян — виявлення спіль-

них джерел їхнього виникнення й розвитку, сприян-
ня успішному втіленню в життя та популяризації на-
родної творчості шляхом ознайомлення з творчими 
колективами, окремими виконавцями й майстрами 
декоративно-ужиткового мистецтва [22].

«Коляда на Майзлях» (Івано-Франківськ, 
2010) — це фестиваль зимового циклу. У захо-
ді беруть участь майже півсотні хорів з Івано-
Франківщини, Києва, Львівщини та ін. областей 
країни. Концерти, як правило, проходять у церкві 
Царя Христа монастиря Отців-василіян. Зокрема, 
виступили такі фольклорні колективи: жіночий во-
кальний ансамбль «Відроджена пісня», с. Микитин-
ці, фольклорний ансамбль ДМШ № 1 «Дзвіночки», 
ансамбль «Яворина» Союзу українок, фольклорно-
етнографічний ансамбль «Вишиваночка», с. Дуба, 
Рожнятівський р-н, народний аматорський чолові-
чий вокальний ансамбль «Кришталь» БК с. Баня-
Березів, Косівський р-н, народний аматорський жі-
ночий ансамбль «Мелодія» Рожнятівського НД, 
фольклорний колектив «Писанка», с. Сопів, Коло-
мийський р-н та ін. Традицію різдвяно-новорічних 
свят і обрядів слов’янських народів плекає.

Міжнародний слов’янський фестиваль «Коля-
да» (1995, м. Рівне). Згідно із зазначеними в по-
ложенні фестивалю вимогами кожен ансамбль готує 
програму, що складається з регіонального різдвяно-
новорічного обряду (вистави), яка виражає само-
бутність певного етнографічного регіону [26]. 
Фестивальна програма має три частини: на Різдво 
проходять конкурси колядок, на Щедрий вечір від-
бувається театралізоване обрядодійство «Новоріч-
на Переберія». Заключна частина триптиху прохо-
дить на Водохреща — «Вертепна містерія», що по-
лягає в конкурсі вертепних показів.

Знаковою подією для фольклорних виконавців 
є Міжнародний фестиваль українського фоль-
клору «Берегиня», який започатковано у Луцьку в 
червні 1991 року. У фестивалі беруть участь солісти, 
вокальні фольклорні гурти, фольклорно-етнографічні 
ансамблі, народні музики та інструментальні ансамб-
лі. Завдання фестивалю: утвердження українських 
народних традицій у побуті українського народу; по-
пуляризація традиційних обрядів, звичаїв українців 
всіх земель; виявлення самобутніх автентичних та 
сучасних фольклорних колективів, майстрів народ-
них ремесел; посилення впливу традиційної народної 
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культури на формування світогляду й духовності мо-
лодого покоління українців. Фестиваль передбачає 
показ календарно-обрядових та родинно-побутових 
дійств: — літньо-осінні звичаї та обряди, ігри, роз-
ваги, пісні; — фрагменти весілля, народин, хрестин, 
толоки тощо [24].

Міжнародний молодіжний фестиваль традиційної 
народної культури «Древлянські джерела» (1995). 
Мета заходу — залучення дітей та молоді до ви-
вчення, успадкування, збереження та популяризації 
фольклору, народних історико-культурних традицій, 
звичаїв і обрядів України та ознайомлення з тради-
ційною народною культурою різних країн та націй. 
Проте, поруч із молоддю участь у «Древлянських 
джерелах» братимуть також і носії традицій народної 
культури — люди похилого віку [16]. За роки про-
ведення на фестивалі побували близько 120-ти фоль-
клорних колективів із різних куточків світу.

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого фоль-
клору «Котилася торба...» (1980-ті рр.; м. Кузнє-
цовськ Рівненської обл., нині — м. Дубно). Програ-
ма форуму складається з традиційних дитячих ігор та 
розваг — лічилки, забавлянки, колективні обрядо-
ві зустрічі весни і прилітних птахів, що обов’язково 
супроводжуються наспіванками [5, с. 38].

Культовою подією є Міжнародний гуцуль-
ський фестиваль (International Hutsul Festival, з 
1991 р.)  — фольклорно-етнографічний фестиваль, 
який проходить щорічно в одному з міст Гуцульщи-
ни. Кожний рік фестивалю відкриває гостям та від-
відувачам сторінку гуцульського розвою, розкриття 
великого народного таланту. Уже перший фестиваль 
підтвердив статус міжнародного, бо брали в ньому 
участь гуцули з Румунії, а також делегації і гості з 
Польщі, Німеччини, Великобританії, США та ін. 
країн. У рамках фестивалю за всі роки незалежності 
взяли участь велика кількість самодіяльних та про-
фесійних фольклорних ансамблів. Незмінною умо-
вою заходу залишається використання гуцульсько-
го автенту, говірки й атрибутики. Зі створенням Гу-
цульської освітянської ради та філії «Гуцульщина» 
Інституту українознавства, окрім концертних про-
грам на фестивалях, зокрема, проходять науково-
практичні конференції, круглі столи й інші культурно-
просвітницькі заходи, на яких значна увага приділя-
ється питанням освіти, культури, природи, екології 
регіону [11, с. 25, 26].

До весняних фестивалів відноситься фольклорний 
форум «Великдень у Космачі» (з 2007 р.). Захід є 
міжнародним фестивалем, який проводиться навес-
ні у с. Космач Івано-Франківської обл. Серед осно-
вних завдань форуму — популяризація автентичної, 
традиційної української культури, плекання тради-
цій та звичаїв. У рамках фестивалю проходять ви-
ставки традиційної народної культури, наукова кон-
ференція, виступи українських та закордонних world 
music та фольк-рок колективів тощо.

Буковинський молодіжний етнодуховний фести-
валь «Обнова-фест» (2008, Чернівці; на Зелені 
свята в Чернівецькому обласному музеї народної ар-
хітектури та побуту) В «Обнова-фесті» взяли участь 
кращі фольклорні колективи краю («Черемшина», 
«Южинецькі молодички»...), народні умільці, відомі 
українські музичні гурти. Мета фестивалю: поєдну-
ючи українські народні звичаї і традиції, духовну об-
рядовість з історичним минулим та сучасною моло-
діжною культурою, сприяти зростанню національної 
самосвідомості молодих людей, вихованню гордості 
та патріотизму до своєї держави, рідного краю, міс-
та. Типова програма: виступи аматорських та про-
фесійних фольклорних і танцювальних колективів, 
виставка-продаж виробів народних майстрів, істо-
рична реконструкція, майстер-класи [13].

Харківщину презентує Міжнародний фестиваль 
традиційної народної культури «Покуть» (Харків, 
1996 р.). захід є концептуальним і складається з 
традиційних заходів до свят Івана Купала, Спаса, 
Покрови. Цікавим є те, що на сцені форуму проду-
кується лише автентика й непрофесійне кобзарське 
та лірницьке виконання. Важливим моментом фес-
тивалю, на думку мистецтвознавців, є те, що дослі-
дження і презентування культурних взаємозв’язків 
на ньому простежуються в ланцюжку: колектив (но-
сій традиції) — виконавсько-дослідницький гурт — 
дитячий фольклорний колектив [22]. Харківський 
фестиваль-конкурс традиційної народної культу-
ри «Кроковеє коло» (2000, Харків) спеціалізу-
ється на дитячій творчості й проводиться за ініці-
ативи «Спілки етнологів та фольклористів м. Хар-
кова». Фестиваль покликаний зберегти традиції, 
фольклор та художні ремесла Слобожанщини, за-
охочуючи дітей і молодь в рамках фестивальних за-
ходів збирати, вивчати та відтворювати всі види тра-
диційної спадщини. У програмі форуму — конкур-
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си майстрів, майстер-класи, творчі змагання гуртів, 
солістів, наукові дослідження школярів на етногра-
фічну тематику. 

На території Національного заповідника «Хор-
тиця» щорічно відбувається всеукраїнський козаць-
кий фестиваль «Покрова на Хортиці» (Запорізька 
обл., 2011). На сценах фестивалю виступають про-
фесіональні й аматорські творчі колективи та окре-
мі виконавці, майстри з традиційних видів народ-
ної творчості з усієї країни (народні фольклорні ан-
самблі «Криниця» Підгородненського міського БК, 
«Богуславочка» Богуславського сільського БК та 
«Першоцвіт» Кочережківського НД з Дніпропе-
тровської обл. тощо. 

Уже два роки поспіль на Одещині проводиться 
етноекофестиваль «Кодима фест» (2016, Кодим-
ський р-н, с. Івашків). Окрім головної сцени, де про-
ходять виступи фольклорних колективів та етно-рок 
гуртів, виступи дитячих фольклорних колективів від-
буваються в дитячій котруці, творча котуня — лока-
ція, де села району представлять свої самобутні стра-
ви, кухарі навчать приготуванню їжі на живому вогні 
та в печі. Працює також «Кобзарська альтанка», де 
кобзарі та лірники знайомлять глядачів з давніми на-
родними мелодіями та їх сучасним аранжуванням.

Аналізуючи вітчизняні найбільш масштабні фоль-
клорні пісенні фестивалі, ми дійшли висновку, що ці 
форуми є багатофункціональним, соціокультурним 
дійством, яке, як ніколи, консолідує український на-
род до переосмислення своєї культурної ідентичнос-
ті та етнічної спадщини. З великої кількості етнофо-
румів, які проходять у всіх регіонах України, най-
більш представлені центр країни та захід — центр 
як культурний репрезентатор традицій, а захід як 
індикатор самосвідомості нації, мекка патріотизму 
й плекання народної творчості. Серед найбільш ак-
тивних міст (областей) щодо запровадження та ор-
ганізації масштабних саме фольклорних форумів мо-
жемо назвати Київ, Львів, Рівне, Івано-Франківськ, 
Тернопіль. Зрештою, фестиваль стає «фактором за-
лучення міста як повноцінного культурного суб’єкту 
до світового культурного простору, а сам фестиваль 
набуває значення обов’язкового атрибуту культур-
ного центру» [6, с. 3]. Багато фольклорних фести-
валів приурочені до певного релігійного свята, яке 
в народі чи історії України має своє окреме важли-
ве значення (Івана Купала, Покрова, Різдво Хрис-

тове), що і формує специфіку форуму, тобто відно-
сить його до літнього, осіннього чи зимового захо-
ду. Переважна більшість етнофорумів проходять під 
відкритим небом, на території т. зв. місця сили (щоб 
привабити туристів тощо). Це дає змогу віднести 
такі фестивалі до міжнародного терміна «open air» 
(«Кодима-фест», «Захід-фест», «Арт-поле», «Кра-
їна Мрій» та багато ін.). Щодо залучення у розвід-
ці рок-фестивалів, то варто сказати, що на кожно-
му із зазначених у статті таких форумів присутня ет-
ноплатформа. Крім того, рок-фестивалі, як і власне 
однотипні фольклорні форуми, мають на меті роз-
виток української традиційної музики, розвиток на-
ціональної свідомості та патріотизму, підтримку ві-
тчизняних виконавців тощо. 
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ETHNO-FESTIVAL PRIDE  
OF THE END XX — BEGINNING 
XXI CENTURIES  
AS AN INDISPENSABLE COMPONENT  
OF THE FOLK MOVEMENT OF UKRAINE
Characteristic features of the folklore and festival movement of 
the country as one of the leading representatives of the secon-
dary folk art of Ukraine are considering; leading functions of 
these artistic platforms are defining; number of famous forums 
of folklore and ethnography, which take place in different parts 
of Ukraine is analyzing. 
Кeywords: folk song festival, ethnic music, winter festival, 
summer festival, regions of Ukraine, tradition, function, ritual 
action.

Андрий Фурдычко 

ЭТНОФЕСТИВАЛЬНЫЙ РАСЦВЕТ  
КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI В.  
КАК НЕПРЕМЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ФОЛЬКЛОРНОГО ДВИЖЕНИЯ УКРАИНЫ
Рассматриваются характерные особенности фольклорно-
фестивального движения страны как одного из ведущих 
репрезентантов вторичного фольклорного искусства Укра-
ины; определяются ведущие функции указанных художе-
ственных платформ; анализируется ряд известных фору-
мов фольклорно-этнографического направления, которые 
проходят в разных уголках Украины.
Ключевые слова: фольклорный песенный фестиваль, эт-
ническая музыка, зимний фестиваль, летний фестиваль, 
регионы Украины, традиция, функция, обрядовое 
представление.


