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КУЛЬТУРОТВОРЧА МІСІЯ ІНІЦІАТИВИ ЄС
«ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРНА СТОЛИЦЯ»

В умовах глобалізації особливо важливим завданням постає збереження та 
примноження культурної специфіки, індивідуальності та унікальності території. У цьому 
контексті актуалізується вивчення досвіду проведення міжнародних культурних заходів і 
культурно-мистецьких ініціатив, які несуть почесну культуротворчу місію та здатні протистояти 
негативним процесам глобалізації. Автор розглядає ініціативу «Європейська культурна столиця» 
та виокремлює мету її функціонування, направлену на саму територію, її гостей та мешканців 
у своєму локальному та глобальному значенні, наголошуючи на соціальному аспекті місії, 
консолідуючій, гуманістичній складовій. Культуротворча місія ініціативи також розглядається у 
контексті конструювання та просування локального та національного бренду певної території.

Ключові слова: глобалізація, культурна столиця, культуротворча місія, культурно-мистецька 
ініціатива, «Європейська столиця культури».
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Культуротворческая миссия инициативы ЕС «Европейская культурная столица»
В условиях глобализации особенно важной задачей является сохранение и приумножение 

культурной специфики, индивидуальности и уникальности территории. В этом контексте актуали-
зируется изучение опыта проведения международных культурных мероприятий и культурно-худо-
жественных инициатив, которые несут почетную культуротворчу миссию и способны противостоять 
негативным процессам глобализации. Автор рассматривает инициативу «Европейская культурная 
столица» и выделяет цель ее функционирования, направленную на саму территорию, ее гостей и 
жителей в локальном и глобальном смысле, акцентируя внимание на социальном аспекте миссии, 
консолидирующей, гуманистической составляющей. Культуротворческая миссия инициативы также 
рассматривается в контексте конструирования и продвижения локального и национального бренда 
определенной территории.

Ключевые слова: глобализация, культурная столица, культуротворча миссия, культурно-
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The most important task in today’s globalized world is to preserve and enhance the cultural identity 

and the uniqueness of different places. In this context the study of the experience of different international 
cultural events and cultural and artistic initiatives which preform a culture creative mission and are able 
to withstand the negative globalization processes are actualized. The author studies the culture-creative 
mission of the initiative «European capital of culture» highlighting its purpose aimed at place itself, its 
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guests and residents in the local and global sense, focusing on the social aspect of the mission, its unifying 
and humanistic component. The culture-creative mission of the initiative is also considered in the context 
of the local and national place branding.

Keywords: globalization, cultural capital, culture-creative mission, cultural and creative initiative, 
the «European capital of culture».

Ера глобалізації відкриває для людства не тільки нові, раніше небачені 
можливості розвитку і якісного росту, але і нові загрози, проблеми і глобальні 
конфлікти. Сучасна культура стає все менш забарвленою місцевим колоритом. 
Унікальні звичаї, традиції, ритуали, культурні цінності, які раніше підкреслю-
вали унікальність території, поступово уніфікуються та зникають. Культурний 
імпорт проникає через кордони у ядро національної культури, поступово стан-
дартизуючи, а отже руйнуючи її. Тому проблема локальної ідентичності в 
умовах глобалізації зводиться до того, щоб зберегти, примножити специ-
фіку, індивідуальність та унікальність міста, країни. 

У цьому контексті особливого значення набуває вивчення досвіду прове-
дення міжнародних культурних заходів і культурно-мистецьких ініціатив, які 
несуть почесну культуротворчу місію, адже культура виступає чи не єдиною 
сферою, спроможною подолати негативні процеси, викликані глобалізацією. 
У цьому контексті, серед інших культурно-мистецьких проектів, на особливу 
увагу заслуговує дослідження ініціативи ЄС «Європейська культурна столи-
ця», що вже понад 30 років є каталізатором культурного відродження європей-
ських міст. У процесі культурної розбудови європейського простору культурна 
столиця несе почесну культуротворчу місію та допомагає зберегти та поглиби-
ти культурну ідентичність європейських народів. 

З огляду на руйнівні для національних культур процеси глобалізації, акту-
алізується вивчення культуротворчої місії ініціативи «Європейська культурна 
столиця». Місія будь-якої культурної ініціативи – це основна глобальна мета, 
заради якої створена та існує ініціатива, смисл її існування, у якій публічно 
проголошується власне бачення суспільного призначення. 

Поняття культуротворча місія, культуротворчість, які активно увійшли у 
науковий дискурс, потребують певного уточнення передусім через нео-
днозначність трактувань концепту культуротворчості. 

Роздуми про проблему культуротворчості містяться у розвідках українських і 
закордонних учених, серед яких В. Леонтьєва, М. Бахтін, Є. Режабек, Н. Хамітов, 
В. Стьопін, В. Конєв, С. Кримський, В. Межуєв, Є. Бистрицький, О. Сушій, О. Жор-
нова, О. Копієвська та ін. Понятійний апарат концепту культуротворчість формалізу-
вали й частково систематизували дослідники культури на початку ХХІ ст. 

Більшість дослідників вважають, що культуротворча діяльність є специфіч-
ною формою культурної практики, у основі якої, як і взагалі в основі інших куль-
турних форм, знаходиться принцип людиномірності світу. Цей принцип спрямо-
вує культуротворчість на породження ціннісних домінант та їхніх нормативних 
варіацій у системі певного антропологічного типу у конкретно-історичній сус-
пільній єдності. Він структурує культурну традицію навколо цього типу та його 
модифікацій через упредметнення та розпредметнення цінностей. Н. Романова 
переконана, що культуротворча діяльність не є конкретним типом діяльності 
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(мистецтвом, політикою, іміджмейкінгом тощо), як така вона є структурним 
принципом, який існує у кожному різновиду діяльності взагалі. Її специфічними 
рисами є абстрактні, всезагальні щодо різноманіття активності людини власти-
вості, які самі по собі не існують, а реалізовані лише у конкретному акті діяль-
ності. Механізм цієї реалізації, певним чином, є універсальним для культурних 
форм, бо усяка культурна форма виконує основну культурну функцію – постійно 
відтворює і використовує колективний досвід попередніх поколінь [9].

За В. Леонтьєвою, культуротворчість є невід’ємним та необхідним проце-
суальним аспектом соціокультурної реальності як сфери дійсності, яка ство-
рюється й існує завдяки людській діяльності та індивідуальній здатності вно-
сити в буття сенс. Зміст цього аспекту полягає саме в народженні-оформленні-
утвердженні смислів (афірмації) [5].

За О. Жорновою, термін культуротворчість застосовують для позначення 
діяльності, котра сполучена з появою нових неризикованих, соціально значу-
щих культурних значень, смислів або артефактів. На думку дослідниці, в поді-
бному амплуа воно збігається за змістом із низкою інших слів, а саме: культур-
на діяльність, творчість у культурі, культуротворення та ін. і є закономірним 
позначенням тієї частини наслідків творчої діяльності, що не завдає жодної 
загрози соціокультурній цілісності, оскільки творчість породжує не тільки ви-
ключно позитивні наслідки, але й призводить до соціальних конфліктів на осо-
бистісному, груповому, колективному, суспільному і планетарному рівнях [4]. 
О. Жорнова переконана, що від урівноваження практик культуроспоживання і 
культуро творчості, які є відтворенням традиції та творенням новації, залежить 
стабільність розвитку й функціонування суспільства [3].

Поняття культуротворчий як прикметник використовують у значенні здат-
ний до творення культури, здатний до творчої діяльності. У цьому значенні тер-
мін вживається у різних словосполученнях, на кшталт культуротворча діяльність, 
культуротворча активність, культуротворчі сили, культуротворча місія тощо.

Зважаючи на вищесказане, під поняттям культуротворчої місії ініціативи 
«Європейська культурна столиця» ми будемо розуміти сукупність механізмів, 
спрямованих на реалізацію ініціативи, відтворення культурних форм, загаль-
ний культурний розвиток певної території, забезпечення соціокультурних і до-
звіллєвих потреб людей (гостей та мешканців), збереження, створення та попу-
ляризацію національного культурного продукту задля формування унікальної 
культурної матриці певної території.

Оскільки культуротворча діяльність проходить у кількох напрямках, то куль-
туротворчу місію ініціативи варто розглядати що найменше у двох площинах, 
адже вона має два вектори дії щодо певної території: внутрішній та зовнішній. 

У першій площині варто розглядати саме внутрішній вектор спрямування 
культуротворчої місії. У цьому сенсі спробуємо виокремити мету функціону-
вання ініціативи, направлену на саму територію, її гостей та мешканців в її 
локальному значенні. 

Результати культуротворчої діяльності зазвичай мають потужний соціаль-
ний ефект і проявляються у зміні ціннісних орієнтацій і норм поведінки людини, 
збільшенні інтелектуального потенціалу населення і позначаються на модерніза-
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ції всього суспільства. Ініціатива «Європейська культурна столиця» постійно за-
лучає велику кількість людей до планування, здійснення, а також участі у різних 
культурних заходах та міських проектах, тому соціальний аспект культуротвор-
чої місії ініціативи є одним із найвагоміших. Саме у даній площині місія заходів 
визначається загальними і стратегічними цілями, що полягають у формуванні 
культурно та духовно розвинених особистостей, розкритті творчого потенціа-
лу та розширенні діапазону творчої активності мас, креативному розвитку та 
інкультурації, дітей, підлітків та дорослих, участі в організації вільного часу на-
селення, відновленні зв’язку між поколіннями людей похилого віку, дорослих і 
дітей, підвищенню самооцінки громадян і їхній згуртованості. 

У соціальному аспекті передусім варто наголосити на консолідуючій скла-
довій культуротворчої місії. Вона об’єднує мешканців певної території, адже 
підготовка та спільне здійснення заходів у певному колективі сприяє зближен-
ню, згуртуванню через позитивні емоції. Важливою складовою цього процесу 
є також формування культури спілкування учасників. 

Ще одним важливим аспектом культуротворчої місії є її гуманістична скла-
дова, яка проявляється в задоволенні культурних, духовних та творчих потреб лю-
дей. Культурна столиця – це місто, яке володіє величезним потенціалом щодо 
задоволення дозвіллєвих потреб, реалізації культурного права людини. Потре-
ба у якісному дозвіллі є одним з чинників формування культурної столиці. 

Культура сьогодні є потужним інструментом позитивного перетворення 
соціокультурного простору, способом вирішення різних соціальних проблем. 
Як основний внутрішній фактор, який визначає напрям діяльності, культу-
ротворча місія ініціативи проявляється у формуванні смаків та вподобань як 
споживачів, так і виробників культурного продукту, адже людина є і суб’єктом, 
і об’єктом культуротворчої діяльності одночасно. 

За Гегелем, у цілеспрямованій діяльності людина упредметнює і водночас 
розпредметнює свою людську сутність. Упредметнюючи, вона перетворює духов-
не в предмет: цілі, ідеї, бажання перетворюються у предметну форму. Разом з тим 
такий процес здійснення дій є процесом пізнання, перетворенням предметного 
світу в духовне багатство, тобто розпредметненням [8]. Культуротворча місія по-
лягає також у розширенні ціннісних горизонтів соціокультурного життя людини, 
в піднесенні людини над повсякденністю. Завдяки єдності процесів упредметню-
вання і розпредметнювання, участь у культурних подіях творить сучасну людину.

Цікавою є думка А.Я. Флієр щодо культурних процесів та культурних 
подій. Дослідник вважає, що культурні події – це конкретно-історичні випадки реалі-
зації культурних процесів. Він розмежовує поняття культурних процесів – типових 
та універсальних за масштабами поширення функціональних процедур. 
Флієр визначає культурні процеси як динамічні культурні форми, а культурні 
події вважає артефактами цих форм [10].

Культуротворча місія європейської ініціативи також виявляється у виро-
бленні національних культурних продуктів, що стимулює внутрішнє духовне 
зростання країни, так і, відповідно, слугує її гідному представленню у світі. 

Зазвичай під культурним продуктом маються на увазі ресурси культурно-
історичної спадщини (історичні, культурні, архітектурні пам’ятки); основні 
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засоби їхнього подання (музеї, галереї, концертні установи та ін.); а також ре-
зультати культурної діяльності (виставки, експозиції, масові заходи, концерти 
тощо) [7]. Це поняття також охоплює естрадні пісні, літературу, кіно тощо. 

Виробниками культурної продукції є письменники, художники, музикан-
ти, композитори, артисти, режисери, реставратори та ін.

Залежно від 12 культурних потреб, К.М. Алмакучуков та Б.В. Мусатов сфор-
мулювали наступних 12 продуктів культури, що є об’єктами обороту на ринку 
культури: професійні мистецтва і його види; фольклор і традиційні мистецтва; 
декоративно-прикладне мистецтво (народно-художні промисли і ремесла, речі); 
артефакти культури (матеріальна і нематеріальна історико-культурна спадщина); 
товар, цифровий товар, художній твір; послуга, державна (муніципальна) послу-
га; культурний бренд; мода (естетичні течії, естетичні уподобання еліти, стиль); 
культурний ландшафт (синтез природних ландшафтів, архітектури, простору 
повсякденності); спеціальні події: символічно організоване дійство; культура 
повсякденності: свята в календарі культурних подій; соціальний ефект [1].

До спеціальних подій символічно організованого дійства автори відносять 
концерти, фестивалі (кінофестівалі, джазові фестивалі, театральні фестивалі 
тощо), презентації (прем’єри), що є символічно організованими діями. На дум-
ку дослідників, поняття подія сьогодні наділене широкою палітрою значень, де 
сенс поняття визначається контекстом наукової дисципліни. Специфіка розу-
міння події в культурі: події, будучи породженими самою природою культури 
як локуси культури, стають самостійним продуктом культури, зі своєю логікою 
розвитку і методами управління [1].

У сучасному суспільстві культурні продукти є носіями самобутності, 
культурних цінностей, а також фактором економічного і соціального розвитку. 
Тому збереження і заохочення виробництва культурних продуктів сприяє куль-
турній різноманітності і розвитку культурних індустрій на регіональному та 
міжнародному рівнях.

Сучасні вітчизняні реалії свідчать про відсутність чіткого розуміння та на-
лежної підтримки вітчизняного культурного продукту. Хоча до Верховної Ради 
України було подано проект Закону України «Про національний культурний про-
дукт», який 2011 р. було розглянуто у першому читанні. У ньому передбачено ре-
гулювання відносин у процесі створення, виконання, виготовлення, тиражування, 
промоції, дистрибуції (розповсюдження), продажу і споживання національного 
культурного продукту в інформаційно-культурному просторі України [2].

Поряд зі стимулюванням вироблення унікального вітчизняного культур-
ного продукту, культуротворча діяльність ініціативи спрямована на надання 
культурних послуг населенню.

У культурі під послугою слід розуміти особливу економічну форму куль-
турного продукту, яка забезпечує реалізацію нематеріальних об’єктів культури 
в художніх формах [5]. Культурні послуги спрямовані на задоволення культур-
них інтересів або потреб. Вони не є матеріальними культурними товарами, але 
полегшують їхнє виробництво і поширення.

І ще одним аспектом культурної місії можна вважати творення самого 
культурного простору для культурної діяльності, що формує нові смисли тери-
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торії, які викликають у людей відчуття унікальності місця, його неповторності. 
Тому у такому місті хочеться жити, працювати та відпочивати.

У територіальному аспекті прояву культуротворчої місії ініціативи її впли-
ву на саме місто маємо формування міського культурного простору, створення 
нових культурних майданчиків, реставрацію та/або зведення будинків культу-
ри, концертних залів, музеїв, бібліотек, формування міської архітектоніки і як 
наслідок – гармонізацію всього міського культурного простору. Ініціатива здат-
на вирішувати завдання, пов’язані з ефективним використанням історичного й 
культурного потенціалу країни для підвищення якості національного культур-
ного продукту та формування яскравого геокультурного образу. 

Через творчі заходи культура стає «конкурентною перевагою» території у 
локальному та глокальному контекстах. Адже участь у даному проекті чи по-
дібних сприяє не тільки демонстрації наявних культурних резервів міста, а й 
стимулює, а подекуди й запускає процес міської регенерації, націлений на поле 
культурного відродження. Культурна столиця забезпечує розвиток культурного 
ландшафту та культурного бренду країни. 

Таким чином сьогодні міська культура перетворюється на основний ре-
сурс для розвитку туризму, потужний засіб відродження місцевої економіки, а 
також стає чинником розвитку національного бренду. 

У цьому світлі, культурні заходи підвищують імідж та репутацію не тільки 
самого міста, а й всієї країни, підкреслюють креативність її жителів. Врахо-
вуючи, що «образ місця» є дуже важливим для приваблення відвідувачів, усі 
зусилля організаторів сходяться в активізації культурного життя, проведенні 
великих проектів, таких як фестивалі, виставки, концерти, знамениті музеї, так 
що саме місто через калейдоскоп яскравих подій розвиває власний бренд і стає 
популярною туристичною локацією.

Зовнішній вектор культуротворчої діяльності ініціативи «Європейська куль-
турна столиця» спрямований на удосконалення іміджу міст, конструювання та 
популяризацію їхнього бренду, а заразом і розвиток національного бренду країн, 
у глобальному масштабі. Саме культурні ініціативи і є формою презентації та 
репрезентації державою своїх культурних досягнень минулого та їхніх сучасних 
еквівалентів. Тому одним з найважливіших завдань ініціативи є культурне інте-
грування європейського міста-культурної столиці у світовий простір. Будь-яке 
місто та його жителі мають потенційну можливість представити свої унікальні 
культурні особливості, зайняти свою нішу у світовій культурній матриці. 

Зовнішній вектор культуротворчої місії ініціативи також орієнтований на 
протидію розмиванню локальної, традиційної культури, її уніфікації. Культур-
на столиця допомагає вибудувати надійний фундамент культури нації і гідно 
увійти у світовий полікультурний простір, забезпечуючи міжкультурну вза-
ємодію в її кращому розумінні. Тому культуротворча місія особливо набуває 
актуальності в забезпеченні міжкультурного співробітництва.

На нашу думку, культуротворча місія будь-якої культурної ініціативи може 
відбуватися у руслі насадження чужої культури, культурному імперіалізмі; пев-
ному симбіозі чужої та своєї культури; або ж відродженні локальної культури, 
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її унікальних звичаїв, традицій, цінностей, виробленні власного культурного 
продукту, таким чином поглибленні національної своєрідності. 

У процесі культурного розвитку більшості країн домінують саме тенденції 
насадження чужої культури засобами так званої м’якої сили. Культура є універ-
сальною «м’якою силою», одним з найефективніших інструментів просування 
власних національних інтересів у світі. На думку Джозефа Найя, дуже часто 
м’яка сила випливає з культури країни, тому традиційні аспекти національної 
культури можуть приваблювати інших, так само, як і її історія. 

Усвідомлюючи негативні, подекуди руйнівні впливи глобалізації на фор-
мування культурного простору країни, потрібно вести, на нашу думку, саме 
шляхом відродження власної культури, звертатися до витоків національного 
надбання, уникаючи засвоєння «насаджених» чужих культурних зразків та 
продуктів. Кожна національна культура по-своєму яскрава, самобутня й непо-
вторна, її потрібно зберігати та розвивати.

В умовах глобалізації культура несе почесну місію не тільки позитивно впли-
вати на розвиток національних культур та збереження національної ідентичності, 
а й бути потужним засобом їхньої популяризації у ході міжнародної взаємодії.

«Європейська культурна столиця» як один з найбільш яскравих проек-
тів ЄС має передусім потужну культуротворчу місію, яка може розглядатися 
щонайменше у двох площинах, оскільки має внутрішній та зовнішній век-
тори дії. У першій площині виокремлюємо мету функціонування ініціативи, 
направлену на саму територію, її гостей та мешканців у своєму локальному 
значенні. У цьому контексті варто наголосити на соціальному аспекті місії 
та її консолідуючій, гуманістичній складовій. Також слід зазначити одним із 
проявів культуротворчої місії ініціативи вироблення якісних культурних про-
дуктів, надання культурних послуг, творення міського культурного простору, 
формування його унікального геокультурного образу. Зовнішній вектор зде-
більшого спрямований на конструювання та просування локального та націо-
нального бренду певної території. 
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