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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ МУРАЛІВ У КОНТЕКСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 
 

Однією з важливих ознак сучасної політичної культури є 

гендерний підхід, сутність якого полягає у врахуванні інтересів як 

чоловіків, так й жінок. Приниження статусу жінок в суспільстві, 

порушення їх прав має довгу історію. У ХХІ столітті ще мають місце 

негативні наслідки багатовікової патріархальної культури, з якими 

потрібно боротися. [1] Напередодні Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію насильства щодо жінок у 2018 р. Генеральний секретар ООН 

Антоніу Гутерріш зазначив, що «масштаби насильства проти жінок 

набули характеру пандемії, а в основі цього явища лежить глибоко 

вкорінена неповага до них в суспільстві, де домінують чоловіки». [2] 

Щоб ефективно протидіяти насильству щодо жінок, потрібно не 

замовчувати цю проблему, систематично привертати до неї увагу.   

Ця проблема стосується й нашої країни. Щорічно в Україні 

реєструють понад 100 тис. випадків насильства щодо жінок. За деякими 

даними, кожна п’ята жінка в Україні зазнавала насильства. [3] Одна з 

причин цього полягає у прийнятті та виправданні проявів насильницької 

поведінки. Кожен четвертий українець (32% чоловіків та 20% жінок) 

вважає, що фізичне насильство чоловіка проти жінки в деяких випадках 

виправдане. [4] За даними ООН, лише 20% постраждалих звертаються 

за допомогою. Особливо складна ситуація в охоплених військовим 

конфліктом регіонах. Тому в п'яти східних областях України Фонд ООН 

в галузі народонаселення разом з Українською фундацією 
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громадянського здоров'я створив 26 мобільних бригад, які за рік надали 

соціальну та психологічну допомогу понад 10 тис. постраждалих жінок. 

Також ця проблема загострилася в період карантину, коли майже вдвічі 

зросла кількість звернень до спеціалізованих сервісів для постраждалих. 

З 1991 р. Центр за всесвітню керівну роль жінок (CWGL) почав 

проводити Глобальну кампанію «16 активних дій проти гендерного 

насильства». Наразі її реалізують у 187 країнах. Кампанія проводиться 

щорічно з 25 листопада (Міжнародного дня ліквідації насильства щодо 

жінок) по 10 грудня (День прав людини). Її метою є, зокрема, підвищити 

обізнаність суспільства щодо гендерного насильства та сприяти захисту 

прав жінок. [5] Долучається до цієї кампанії й Україна, причому 

креативно. У 2019 р. в містах України з’явилися мурали, які 

символізують несприйняття насильства щодо жінок. 

Термін муралізм походить від ісп. mural (стіна) і означає 

«настінний живопис». Мурали – це вертикальні, значні за площею 

малюнки, які відтворюють соціальні або фантазійні сюжети. У сучасній 

науці, зокрема суспільних науках, існують дослідження явища 

муралізму, в яких доводиться, что це є суспільно-політичне явище. [6] 

Мурали є способом вираження думок, інструментом соціальної 

активності. Водночас у науці відсутні дослідження муралізму в 

контексті протидії гендерно детермінованому насильству. 

Один з перших муралів в Україні, спрямований проти гендерно 

детермінованого насильства, був виконаний у місті Сіверодонецьку. Він 

був відкритий у листопаді 2016 р. Називається мурал «Зупинимо 

насильство над жінками» (Рис. 1). Учасники відкриття залишили 

помаранчеві відбитки долонь на знак неприйняття насильства [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.Мурал у Сівердонецьку «Зупинимо насильство над жінками». [7] 
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Створення наступних муралів відбувалось, зокрема, в рамках 

інформаційної кампанії «Розірви коло». Ця акція проводиться Фондом 

ООН в галузі народонаселення й приурочена до всесвітньої кампанії «16 

днів активізму проти гендерно зумовленого насильства». [8] Автором 

усіх муралів, виконаних в рамках акції, став український художник 

Олександр Корбан. 

Перші два мурали з’явилися у Миколаєві та Лисичанську у 

листопаді 2019 р. Кожна з цих праць має на меті привернути увагу до 

проблеми домашнього насильства, але тема розкривається через 

незвичні призми.  

Стінопис у Миколаєві, виконаний на Херсонському шосе, 28  (Рис. 

2, 3), закликає жінок любити себе. За словами О.Корбана, мурал 

присвячений жінкам, які змогли здолати проблеми або ж нині 

потребують допомоги у протистоянні насильству. Слід зазначити, що 

місцеві мешканці позитивно висловлюються щодо муралу. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2, 3 Мурал в Миколаєві. [9] 

Мурал у Лисичанську (Рис. 4) розташований у кварталі 

Молодіжний, буд. 3. Він має назву «Любить не любить». На ньому 

зображена дівчина на ім’я Поліна, яка гадає по ромашці. Мурал надає 

приклад, як ще в дитинстві через просту дитячу лічилку нам 

прививають терпіння до проявів насильства. 

Відкриття муралу набуло характер загальноміської події. На 

церемонії відкриття міський голова С.Шилін підкреслив значущість 

художнього замислу: «Цей мурал змушує задуматися над своїми 

вчинками, проявити толерантність, знайти взаєморозуміння з 

оточуючими і з добрими намірами ставитися один до одного». [10] 
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Рис. 4. Мурал в Лисичанську «Любить не любить».[11] 

 

Але деякі задуми ініціаторів цього та й інших муралів дискусійні. 

Так, на церемонії відкриття муралу у Лисичанську координаторка з 

питань гуманітарного реагування у Луганській обл. Фонду ООН у галузі 

народонаселення А.Висоцька передала табличку, на якій пояснюється 

його смисл. Там є слова про те, що дитяча забава готує зображену на 

муралі дівчинку до того, що «в майбутньому близька людина може не 

тільки любити, але й насміхатися і знущатися». Додаючи факт, що 

«кожен четвертий українець виправдовує насильство по відношенню до 

жінок і дівчат», на табличці роблять висновок про те, що «виховання 

майбутнього покоління на прийнятих «народних мудростях» потрібно 

відкинути в сучасному світі. Лише тоді виправдання насильства щодо 

жінок і дівчат не матиме місця у суспільстві». [10] Отже, ініціатори 

кампанії та муралу пов’язують насильство щодо жінок з цінностями 

народної культури, що є дискусійним. 

Третій мурал, виконаний в рамках програми із протидії та 

запобіганню домашньому насильству Фонду ООН у галузі 

народонаселення, відкрито у Маріуполі. Зазначимо, що у місті створено 

притулок, денний центр та пункти невідкладної медичної допомоги 

постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства, 

діють дві спеціалізовані мобільні групи поліції «Поліна». 

Для маріупольського муралу (Рис. 5) було обрано меседж: «Життя 

без насильства сповнене щастя і радості». Ось як описують творці ідею 

роботи: «Героїня муралу є уособленням усіх жінок, які змогли розірвати 

коло насильства і розпочати нове життя. Зображена жінка з надією та 

легкою посмішкою дивиться у майбутнє. Пташка, яка вилетіла з клітки, 

символізує душевний стан героїні – вона вирвалась із ситуації 
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домашнього насильства. Мерехтливі постаті на фоні зливаються в одну 

казкову картину та означають, що світ жінки став світлим і радісним – 

попереду на неї чекає щастя». [12]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Мурал в Маріуполі «Життя без насильства сповнене щастя і 

радості» [12] 

Отже, ми можемо сказати, що візуалізація у вигляді мистецтва 

муралізму активно використовується з метою формування суспільної 

свідомості, нетолерантної до домашнього та гендерно детермінованого 

насильства. Відповідні заходи в цілому схвально сприймаються 

суспільством. Але робити висновки щодо ефективності цих заходів 

поки що рано. По-перше, використання моралізму має поєднуватися з 

іншими заходами у сфері протидії насильству. По-друге, такі висновки 

можна буде робити після відповідних соціологічних досліджень. 

Окремо зазначимо, що ініціатива у провадженні візуалізації як 

інструмента кампаній проти насильства поки що належить 

міжнародним структурам. 
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