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ДО ВІДОМА АВТОРІВ ЗБІРНИКА

Статті повинні відповідати вимогам МОН молоді та спорту України.
Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не
приймаються.

Оформляються статті таким чином:

- коректорський варіант: на папері  формату А4, шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, праве –
20 мм, ліве – 20 мм на якісному папері;

- електронний варіант: на диску CD, Word 97–2003, без нумерації
сторінок;

- обсяг наукової статті – 7–14 сторінок.

У правому кутку – напівжирним курсивом прізвище, ім’я, по батькові,
науковий ступінь, вчене звання, посада та контактний телефон (повністю).
Посередині через два інтервали великими літерами – заголовок статті. Далі
– анотація та ключові слова (3–4 речення українською, російською та
англійською мовами). Ще через два інтервали – текст, вирівняний за
шириною.

Список літератури (не більше 15 джерел) подавати в кінці тексту з
підзаголовком: “Література”.

Стаття повинна мати наступну структуру:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означувана стаття;

- формулювання мети статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у

даному напрямі.

Матеріали, що не відповідають вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної
комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліку ВАК України”, не будуть надруковані.

З приводу подачі статей в новий збірник звертатися по тел.: (044) 529-97-43
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розвивається, воно залежить від новацій науково-технічної думки, а тому потребує
вдосконалень, експериментів, практичних і теоретичних досліджень.

Ми пропонуємо більш масштабно організувати національні культурні проекти
(конкурси, фестивалі). Необхідно якомога частіше створювати рубрики про вагомі
національні проекти, часто транслювати їх на телеекранах. Головне, щоб державні
службовці підтримували такі проекти і виділяли кошти на їх реалізацію. Якщо
телевізійні ефіри будуть заповнювати українські креативні музичні та пісенні конкурси,
в яких головна роль відводитиметься збереженню українських культурних цінностей,
де ведучі, судді і навіть вся знімальна команда володітимуть українською мовою і
пропагуватимуть українську пісню, в нашій державі буде змога дійсно стати
самобутньою і заявити про це на весь світ за допомогою не лише телебачення, а й
Інтернет трансляції. Адже Інтернет сьогодні є дуже важливим не лише інформаційним
джерелом, а й засобом комунікації в будь-якій точці світу.

Для того, щоб телевізійні пісенні конкурси розвивались активно, необхідно щоб
була присутня національна складова в даного роду музичних проектах. Ми вважаємо,
якщо запропоновані нами рішення будуть використовуватися в практичній діяльності
організації конкурсів, то вони зможуть здійснювати позитивний вплив на розвиток
вітчизняного, пісенного мистецтва та національної культури загалом.

Отже, необхідно якомога професійніше підійти до проблематики заявленого
питання щодо створення власних телевізійних пісенних конкурсів. А нашим головним
завданням у майбутньому буде поширювати їх не тільки на теренах нашої держави, а й
на весь світ. Адже наша країна у сучасних умовах має всі шанси на створення якісного
розважального телевізійного продукту.

Література:
1. Ельконін Д. Б. Психологія гри / Д. Б. Ельконін. – М. : Педагогіка, 1978. – 214 с.

2. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» // Українське законодавство: засоби
масової інформації. – К., 2004. – С. 1–4. 3. Келлисон К. Продюсирование на телевидении:
практический поход / К. Келлисон, 2007. – 384 с. 4. Павлова О. Ю. Історія української
культури / О. Ю. Павлова – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 5. Рижов Ю. В.
Новая религиозность в культуре и искусстве / Ю. В. Рыжов. – М. : Смысл, 2006. – 328 с.
6. Темех Н. Д. Телебачення і формування духовності молоді: теорія і практика /
Н. Д. Темех – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 141 с. 7. Хейзинга Й.
Людина граюча / Й. Хейзінга. – М. : Владос, 1992. – 318 с. 8. Голос країни – вокальний
проект. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://goloskrainy.tv/pro-show/info
9. Х-фактор – вокальний проект. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
xfactor.stb.ua/about/ 10. Шоу повинно триматися…Чому українська музіндустрія чекає
нового парламенту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uma.in.ua/media/
shou-povinno-trimatisja-chomu-ukrainsyka-muzindustrija-chekae-novogo-parlamentu.html
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На сьогодні в нашій країні є багато телевізійних пісенних конкурсів. Більшість
конкурсів в Україні (телевізійного зразка) мають закордонне походження. Конкурси,
що проводяться у нашій державі, поширюються на європейські країни саме завдяки
телебаченню, яке немає ні меж, ні кордонів. Серед європейських держав Україна прагне
себе позиціонувати на високопрофесійному культурно-мистецькому рівні. Кожна участь
українських виконавців у пісенних телевізійних конкурсах – це можливість заявити про
себе не лише серед прихильників та популяризувати себе Європі, це й велика можливість
бути представником своєї держави, відстоюючи її честь, культурно-мистецькі цінності
та професіоналізм на міжнародному рівні.

Головним недоліком при трансляції телевізійних вітчизняних програм є те, що
їхнє тематичне спрямування не відповідає «тематичним потребам» українського
телеглядача. Нині особливою популярністю користуються талан-шоу, програми із
сімейно-побутовим змістом та актуальні адміністративно-правові програми (судові
процеси), інтелектуальні програми. Такі проекти популярні, бо вони цікаві будь-якій
віковій аудиторії, а соціальний статус глядача не має значення, бо всі ці аспекти важливі
серед глядацької аудиторії. Телебачення прогресує, якість програм повсякчас
поліпшується.

Розважальні шоу-видовища – це найпопулярніший за останні роки формат. За
останнє десятиріччя в українському телеефірі з’явилися такі міжнародні формати,
надзвичайно популярні в багатьох країнах світу: «Зірка+Зірка» («Інтер», оригінальний
формат Stars On Stage від компанії Zodiak Television) і «Танці з зірками» («1+1», формат
Strictly Come Dancing від Бі-Бі-Сі), що були популярними до недавнього часу. Зараз
найпопулярнішими пісенними та розважальними конкурсами на телебаченні є «Голос
країни» на «1+1» [8] та «Х – фактор» на СТБ [9], серед талант шоу найпопулярнішими за
рейтингами є «Танцюють всі» та «Україна має талант».

Як ми бачимо, серед перерахованих успішних телевізійних конкурсів вітчизняних
взагалі немає. Звісно, для формування культурних цінностей сучасної держави це є
великим недоліком, окрім того Україна як держава реалізовуючи конкурси
міжнародного закордонного зразка, втрачає свою самобутність і музичній культурній
спадщині важко самоідентифікуватись. Музична культура повинна сприяти розвитку
української культури загалом. Адже талановиті особистості хоч і мають шанс проявити
себе та великим негативним впливом є те, що вони підтримують не українську музику,
а закордонну, не українську ідею реалізації телепрограми, а знову ж таки – закордонну.

На сьогодні в багатьох глядачів виникає момент ідентифікації себе з «зірками».
Телебачення дає героя, котрий будь-коли може прийти до глядача в гості. Людям, які
порівняно з професіоналами нічого не вміють, глядач більше довіряє, а як наслідок –
більше довіряє і телебаченню. Свобода сприймання життя приваблює глядача. Перевага
українських талант-шоу – прямий ефір. Відчуття, що все відбувається ексклюзивно,
прямо на очах аудиторії, пробуджує інтерес глядачів. Дивлячись такі програми, глядач
стає сам співучасником, активно вболіває разом з героями, розуміючи при цьому, що й
він може опинитися на їх місці.

Сьогодні телеглядачі чекають нового найдосконалішого, найцікавішого та
найрозважальнішого українського телепродукту. Адже телебачення безперервно
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Сучасний стан розвитку суспільних і виробничих відносин в Україні є свідченням
активної розбудови інформаційного суспільства, яке вимагає розробки та застосування
нових парадигм соціально-економічного зростання. До розв’язання таких надважливих
завдань в умовах сьогодення задіяні всі сфери національної системи господарювання,
серед яких вітчизняна туристична індустрія.

Це, певною мірою, веде до активізації нових моделей конкурентоспроможності,
які вибудовуються на принципах наукомісткості, інформаційності, інноваційності,
комунікативності, маркетингу тощо та необхідності посилення ролі держави в
економічному забезпеченні їх впровадження. Такий комплексний підхід до їх
застосування вимагає ґрунтовних наукових розвідок та підтверджує актуальність
дослідження.

Інновації в туризмі – різноманітні організаційно-управлінські нововведення, що
полягають у цілеспрямованих змінах у діяльності підприємств, організацій та установ
туристичної індустрії. До них відноситься правове забезпечення туристичних проектів,
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Телебачення певною мірою стандартизує смаки аудиторії, універсалізує молодіжні
потреби. Але, пропагуючи культуру, суттєво розширює знання із суспільно політичної,
мистецької, літературної та інших сфер життя, телебачення сприяє духовному вихованню
молодого покоління [6; 34].

Телевізійні пісенні конкурси є безумовною складовою еволюції сучасного
вітчизняного мистецтва. Сучасний етап розвитку нашої країни відчутно наповнюється
якісними змінами, динамікою свого розвитку у сфері культури. Значний вплив на
розвиток української культури має саме позиціонування нашої держави на міжнародному
партнерському рівні. Саме участь України в пісенних міжнародних конкурсах дає
можливість якісно та професійно формувати мистецький менеджмент нашої держави.
Ми маємо право заявити про себе, як цивілізована європейська країна, та одержати
достойне визнання усієї європейської аудиторії. На сучасному етапі розвитку
суспільства телебачення знайшло фундаментальне соціальне значення. Телебачення в
своєму практичному розвитку неможливо порівняти з теоретичними дослідженнями в
цій галузі. На сьогоднішні дуже прогресивно розвиваються технології моделювання
культурних програм в медіа просторовому суспільстві.

Із здобуттям незалежності в Україні з’явилися нові можливості розвивати творчі
таланти. Нині існує свій потужний фестивальний рух. На міжнародних музичних
фестивалях у Києві, Львові, Одесі, Харкові виконуються твори талановитої молоді
України та зарубіжних музикантів [4; 112].

Серед молоді особливим попитом користується естрадна музика, її кращі
представники – рок-гурти «Воплі Відоплясова» («ВВ»), «Океан Ельзи», «Мандри»,
«Друга ріка», співаки Т. Петриненко, С. Ротару, А. Лорак, Т. Повалій, Р. Кириченко, Іво
Бобул і ті, хто створив основу для розвитку в Україні цивілізованого шоу-бізнесу. В
Україні, отже, з’явилися можливості розвивати всі напрями професійної та естрадної
музичної культури [4; 112].

Багато українських виконавців беруть участь у пісенних конкурсах, адже це великий
досвід та достойний рівень, як артистизму-професіоналізму, так і якісного менеджменту,
проведеного на державному рівні в обличчі її представників.

Кожного року саме завдяки творенню історії міжнародних телевізійних конкурсів
у Європі відкриваються нові таланти та яскраві пісенні шедеври, які стають
загальновідомими серед молодіжних субкультур, а представники на конкурсах стають
фаворитами у багатьох країнах. Важливим при участі в міжнародних конкурсах є
виконання пісень державною та мовою, загальноприйнятою для сприймання, тобто
англійською.

Чітка та якісна організація телевізійних конкурсів сприятиме не тільки
популяризації держави як європейської країни, а забезпечить високий рівень у
підготовленості артистів до участі у престижних європейських проектах.

Телевізійні міжнародні конкурси – важливі складники національного культурно-
інформаційного простору держави. Якість і удосконалення конкурсних проектів
потребують чітких наукових засад. Це передбачає серйозну теоретичну базу, зокрема
дослідження телевізійного інформаційного мовлення в усій сукупності його
комунікативно-змістових складових компонентів.
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організація нових видів туристичної діяльності, створення кардинально нових
туристичних продуктів й товарів для подорожей, маркетингове та комунікаційне
забезпечення туристичного попиту та ін.

Конкурентоспроможність підприємств туристичної індустрії стає основною
ознакою розвитку інновацій у туризмі, що спрямовуються на якісне покращання
туристичного сервісу. В таких умовах значна роль відводиться регіональній
конкурентоспроможності, яка фактично в Україні вирізняється через створення активних
туристичних дестинацій та кластерів. Значною мірою це зумовлено перетворенням
регіонів (або інших локальних утворень) на самостійних гравців світового ринку зі
значною кількістю невиявлених, нереалізованих туристичних резервів та можливостей.
Тому розробка та впровадження нововведень потребує об’єднання зусиль різних рівнів
економічних і соціальних систем та залучення до інноваційного розвитку туристичної
індустрії всіх рівнів державного ймуніципального управління.

Висвітленням питань ролі держави в інноваційних процесах, вирішенням проблем,
що виникають у процесі інноваційних впроваджень, присвячені дослідження С.О. Білої,
М.В. Гамана, Я.А. Жаліла, А.В. Мерзляк, В.М. Огаренка та ін. Проблеми інноваційного
розвитку туристичної індустрії розглянуті в працях В.І. Азара, В.А. Квартальнова,
О.О. Любіцевої, В.С. Новікова, В.К. Федорченка, І.М. Школи та ін.

З метою підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців туристичного
бізнесу до розробки та реалізації нововведень у практику туристичної діяльності на
кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ на належному організаційному та науково-
методичному рівні викладаються такі дисципліни: «Інновації в туризмі», «Менеджмент
(комунікативний менеджмент)», «Управління розвитком туризму» та ін.

Незважаючи на велику увагу до проблем розвитку державної інноваційної політики
з боку вчених, існують невирішені завдання, які стримують темпи економічного
зростання туристичної індустрії. Відсутні дослідження політико-економічної сторони
інноваційної політики, теоретичне обґрунтування й практична реалізація державної
інноваційної політики не відповідають сучасному етапу конкурентної боротьби,
недостатньо досліджено роль стратегічного підходу в державній інноваційній політиці
в цілому та в туризмі, зокрема, досі не виокремлено системного підходу до побудови
ринково-орієнтованих інфраструктурних комплексів.

Метою статті є дослідження існуючих інноваційних практик у туристичній
індустрії, виокремлення проблем, що перешкоджають її інноваційному розвитку, та
напрацювання необхідних заходів державної підтримки інноваційних процесів у туризмі.

Аналіз стану вітчизняного туристичного ринку свідчить про те, що запровадження
інновацій у туристичній індустрії України перебуває лише на початковій стадії.
Збільшення потоків внутрішнього та в’їзного туризму нині уповільнюється через низку
негативних чинників, до яких належать: недостатній розвиток туристичної
інфраструктури; невідповідність нормативно-правової бази міжнародним стандартам;
обмеженість асортименту запропонованих послуг; відсутність комплексного
стратегічного розвитку країни як перспективної туристичної дестинації; недосконалість
маркетингових засобів просування туристичних продуктів як в Україні, так і за кордоном
та ін.
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дають можливість збагачувати та популяризувати мистецьку спадщину кожного народу,
кожної національності. В буквальному розумінні слово конкурс означає змагання і має
латинське походження (concursus). Конкурс часто трактується з точки зору видовища,
масштабної події, де кожен його учасник має шанс продемонструвати свої вміння та
має право на перемогу.

Походження видовищ від ігрової діяльності, від народних ігор – фундаментальна
особливість "генетичного коду" видовищної культури. Всі види видовищ при уважному
аналізі виявляють у своїй основі ігрову структуру, навіть більше – ігрову стихію.
Більшість теоретиків мистецтва (починаючи від Шиллера й Канта) вважають цю ігрову
стихію специфічною рисою мистецтва взагалі, психологічною основою насолоди [7;
48].

Гра властива поведінці людини від самого народження. Як вид соціальної
поведінки, вона штучно сконструйована у вигляді моделі, що імітує ті чи інші сторони
реального буття людини. Вона означена певними нормами, чітко окреслена часовими
та просторовими межами і ведеться за жорсткими правилами, порушення яких суворо
карається – аж до виключення учасника з гри. Відомий дослідник ігрових функцій
голландець Й. Гейзіна зазначає: «Переодягаючись чи надіваючи маску, людина грає
іншу істоту» [1; 274]. Простір змагань має дві зони: ігрову (наприклад, поле, майданчик,
ринг, стадіон) та глядацьку (трибуни стадіону чи спортивної зали). Відповідно
розподілені й ролі – на гравців та глядачів.

Конкурсні форми дозвілля – це складне поєднання різних форм культурно-
дозвіллєвої діяльності, в основі яких лежить конкурс, змагання. До конкурсних форм
організації дозвілля належать вікторини, естрадні виступи, спортивні, художні, мистецькі
конкурсні вечори, які об’єднують ерудитів, витівників, самодіяльних співаків, акторів
та інших талановитих людей. За тематикою конкурсні форми дозвілля поділяють на
пізнавальні, розважальні, професійні тощо [1; 278].

Бурхливий розвиток телебачення за останні десятиліття якісно змінив структуру
гри. Стали не порівнюваними пропорції чисельності гравців і глядачів. За поєдинком
двох змагальників у студії можуть спостерігати десятки мільйонів телеглядачів поза
нею [1; 205]. За допомогою відеозапису гра та її перегляд нерідко розриваються в
часі: змагання давно відбулося, а його демонструють лише тепер – у зручний для
глядачів час, перериваючи показ рекламою. Глядацька зона гри втрачає колишні жорсткі
кордони у фізичному просторі, стає теоретично безмежною. Цей якісний стрибок
перетворює гру, що транслюється по ТБ, на телешоу, видовище. Тому телеігри, які вже
кілька десятиліть домінують у програмах західних телекомпаній, а нині завоювали і
наш медіапростір, є улюбленим видовищем мільйонів [5; 89–90].

Телебачення породжує ілюзію довірчого спілкування, феномен прямого контакту,
близькості. Українське державне телебачення мало б відігравати найважливішу роль у
формуванні державної ідеології, однак це не відбувається через відсутність такої
ідеології. Крім того, незважаючи на максимальне ефірне покриття території країни,
загальнонаціональні телеканали мають низький рейтинг глядацького інтересу, тож
більший вплив у процесі міфологізації суспільної свідомості мають телемовники з
приватною формою власності (яскравим прикладом цього є загальнонаціональний
телеканал «Інтер») [2; 1].
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Зазначені проблеми неможливо вирішити без державної підтримки. Тому в
сучасних умовах першочергового вирішення потребують такі завдання: створення
ефективних умов для роботи туристичних підприємств, установ та організацій, що, у
свою чергу, потребує: розробки й впровадження прогресивних методів і стандартів
туристичного обслуговування; розвитку малого та середнього бізнесу в туристичній
індустрії; підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів
культурної спадщини; зміцнення матеріально-технічної бази туризму; модернізації
туристичної інфраструктури; вдосконалення інформаційно-комунікативного та
рекламного супроводу туристичної діяльності; покращення професійної підготовки
фахівців з туризму; розширення міжнародної співпраці; підвищення туристичного іміджу
держави; впровадження ефективних інноваційних практик.

Стимулюючий вплив на інноваційні процеси в туризмі мають різноманітні чинники,
серед яких: нові напрями розвитку науки й техніки, поява новітніх технологій; економічна
й політична стабільність; нововведення, здійснювані міжнародними організаціями;
одержання нових знань про туристичні ресурси в різних регіонах земної кулі та
інформація про додаткові можливості туристичних поїздок; правові акти, що визначають
економічні й політичні принципи функціонування туристичних підприємств, включаючи
розробку державної концепції розвитку туризму; впровадження нововведень у діяльність
виробничих галузей, тісно пов’язаних з туристичним бізнесом (транспортні компанії,
готелі, оздоровчі заклади, засоби зв’язку та ін.); екологічні й техногенні катастрофи,
терористичні акти та ін. [5; 127].

В Україні здійснюється розробка та реалізація інноваційної політики у вітчизняній
туристичній галузі Державним агентством України з питань науки, інновацій та
інформатизації, Державним агентством України з туризму та курортів, органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими
структурами. Правове регулювання інноваційної сфери здійснюється законами України
“Про інноваційну діяльність”, “Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в
Україні”, постановами Верховної Ради України “Про Концепцію науково-технологічного
та інноваційного розвитку в Україні”, “Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: “Стратегія інноваційного розвитку в Україні на 2010–2020 роки в умовах
глобалізаційних викликів” та іншими нормативно-правовими актами.

Проте реального застосування інноваційних механізмів у всіх сферах суспільного
життя не відбулося, що й зумовило прийняття нової редакції Закону України “Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”. Серед них: нововведення,
спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення
високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання
високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним
використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень [6].

Характерними ознаками втілення нової політики є розвиток інновацій та
інфраструктурна підтримка бізнесу, які реалізуються через створення наукових центрів,
технологічних парків, інноваційних центрів або бізнес-інкубаторів. Вони є елементами
інфраструктури, спрямованої на розвиток інновацій. Політика їх підтримки залежить
від …сприяння розвитку підприємництва, участі в ініціативах кластерів, створення нових
компаній, а також розвиток інноваційних культур у регіоні [2; 21].
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Дослідниця описує перспективні молоді гурти і акцентує увагу на талановитих естрадних
співаках, які постійно беруть участь у пісенних конкурсах, фестивалях, зазначаючи про
те, що в нашій державі є можливості розвивати всі напрями професійної та естрадної
культури.

В.В. Гоян у дисертаційній роботі «Інформаційна телевізійна програма: типологічна
характеристика, параметри діяльності журналіста» висвітлює ази становлення і розвитку
в Україні інформаційного телебачення, робить аналіз типоформотворення
інформаційних телепрограм. Автором дисертації розглядається специфіка професійної
діяльності журналіста в процесі одержання і відображення інформації, досліджуються
механізми структурної та типологічної побудови інформаційної телепрограми, які
безпосередньо пов’язані зі стилістичними і жанровими особливостями.

Пісенні конкурси з позиції продюсування в межах телевізійного простору
розглянула Кетрін Коллєсон у книзі «Продюсирование на телевидение», де чітко
зазначила роль продюсера на телебаченні, описала телебачення з позиції унікального
засобу комунікації, роль фестивалів та окреслила головні аспекти при організації
фестивалів.

Зокрема, вище зазначені автори даних досліджень розглядали аспекти організації
та проведення масових заходів, створення телевізійних програм, різноманітних проектів
на телебаченні та на живій сцені. Однак вказаними авторами було замало уваги приділено
саме еволюції телевізійних пісенних конкурсів в умовах глобалізації, інформатизації
суспільства, що, на нашу думку, є дуже важливим аспектом, спроможним нанести шкоду
національній культурі загалом.

Дана тема є мало досліджена, вона вимагає ретельного аналізу та виявлення
проблем і розробки рекомендацій щодо їх усунення. Адже науковцями раніше проблема
з розвитку телевізійних пісенних конкурсів не розглядалась. Їх увага приділялась лише
окремим аспектам у телевізійній і пісенній сфері. На сьогодні ринок українського
телебачення з вироблення вітчизняних пісенних конкурсів є дуже «бідним». Адже вже
майже вісім років в українському телеефірі транслюють пісенні конкурси закордонного
походження (з 2007 р. коли на телебаченні з’явилась перша пісенна програма «Фабрика
зірок», власником якої є іспанська компанія «Джестм’юзік») викуповуючи права на їх
трансляцію, а українські залишаються далеко поза увагою глядачів.

Мета дослідження – виявити місце пісенних конкурсів як чинника еволюції
української культури.

Молодь – це найбільш прогресивна і розвинена частина суспільства не лише в
Україні, а й світі. Саме молодь формує смак молодшого покоління та здатна впливати
на формування культури у своїй державі. Важливу роль у молоді відіграє саме реалізація
свого творчого потенціалу. І як тільки молоде покоління бачить шанс заявити про себе
на всю країну, одразу ж намагається використати його. Такий шанс зараз дає сучасний
телепростір, що відтворює повномасштабні світові шоу, пісенні телевізійні конкурси,
талант-шоу та інші розваги. Оскільки українська нація вважається однією з
найспівучіших націй у світі, головний акцент телевізійні канали роблять саме на реалізації
та поширенні пісенних конкурсів закордонного зразка, викуповуючи їх права на
трансляцію. Варто зауважити, що конкурс включає дуже глибокі культурні цінності, що
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Як бачимо, процеси кластеризації є складовими загальнодержавних інноваційних
змін у суспільстві. Саме тому провідна роль у процесі активізації інноваційного розвитку
туризму належить формуванню в Україні регіональних та міжрегіональних кластерів,
що сприятиме активізації розвитку високотехнологічних і наукоємних виробництв як
на регіональному, так і на національному рівні [3; 15].

Потужний інноваційний потенціал регіонального розвитку в Україні задіяний у
створенні регіональних та міжрегіональних кластерів, які спрямовують продуктивні
інвестиції до рекреаційно-туристичних регіональних комплексів та формують міцне
підґрунтя для вирішення питань зайнятості, імпортозаміщення, утвердження
конкурентного потенціалу територій.

Нині туристичні кластери створені в розвинених країнах, країнах, що розвиваються,
та в країнах з транзитивною економікою. При цьому механізми їх створення та взаємодії
з іншими кластерами у багатьох аспектах є подібними.

В Україні процес впровадження кластерної моделі організації господарської
діяльності знаходиться на стадії становлення. Не дивлячись на ряд заходів, спрямованих
на підвищення конкурентоздатності окремих секторів економіки України та її регіонів
на базі кластерної моделі, кількість діючих кластерів в Україні залишається незначною.
Особливо це стосується туризму, що є перспективним на сучасному етапі. Розглянемо
деякі з них.

У 1998 р. з метою впровадження у Хмельницькому регіоні нової організаційної
форми господарювання – кластерів – було створено Асоціацію “Поділля Перший”. До
складу цієї неурядової організації ввійшли представники ділових кіл Хмельницького
регіону, науково-дослідних інститутів, різних допоміжних установ та закладів,
представники владних інституцій обласного та муніципального рівнів. У результаті
аналітичних досліджень у регіоні було визначено шість потенційних кластерів, що
утворюють не просту сукупність територіально сконцентрованих підприємств, а
поєднання провідних підприємств та підприємств, що підтримують галузі на основі
складної системи взаємозв’язків. Такими кластерами є швейний, продовольчий,
будівельний у Хмельницькому, харчовий і туристичний кластери – у Кам’янці-
Подільському, кластер еко-агротуризму у Шепетівському районі (селище Гриців), що
разом об’єднують понад 230 підприємств та організацій [1; 108].

У 2004 р. було створено Вознесенську міську громадську організацію –
туристичний кластер “Вознесенськ”, яка згодом разом із 12-ма містами Одеської,
Миколаївської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим утворили
спільний туристичний кластер “Південне туристичне кільце” з числа міст Ізмаїл, Балта,
Вознесенськ, Білгород-Дністровський, Іллічівськ, Гола Пристань, Цюрупинськ,
Генічеськ, Алушта, Ялта, Судак, Феодосія. До складу цього кластеру увійшли
туристичні підприємства, заклади туристичної інфраструктури, місцеві державні
адміністрації, а також промислові підприємства з виробництва продуктів харчування.

Діяльність кластеру “Південне туристичне кільце” спрямована на:
– об’єднання можливостей i потужностей підприємств-партнерів у межах кластеру,

створення спільного туристичного продукту;
– участь у розробці програм і проектів розвитку туристичної галузі, реалізацію
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У статті розглянуто телевізійні пісенні конкурси, їх вплив на формування і
розвиток культури сучасної України, проаналізовано популярні телевізійні конкурси
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культура.

В статье рассмотрены телевизионные конкурсы песни, их влияние на
формирование и развитие культуры современной Украины, проанализированы
популярные телевизионные конкурсы в украинском культурном пространстве и
изложено понятие конкурса.

Ключевые слова: телевизионные конкурсы песни, конкурс, украинская
музыкальная культура.

The article deals with television song competitions, their influence on the formation
and development of the modern Ukraine culture, the popular TV competitions are
analyzed in the Ukrainian cultural space and it is highlighted the notion of competition.

Key words: television song competitions, competition, Ukrainian musical culture.

З розвитком сучасних технологій прогресивно розвиваються культурні процеси.
Культурний простір нашої держави постійно наповнюється новими яскравими проектами
(фестивалями, конкурсами, талан-шоу). Багато молоді бере участь у таких культурних
проектах в Україні. Більшість проектів ми маємо змогу бачити по телебаченню, як в
записі, так і в прямих ефірах. Якщо талант-шоу йде у прямому ефірі каналу, що має
права на трансляцію, його рейтинги різко зростають, що теж є дуже вагомо та актуально
як для організаторів таких культурно-мистецьких акцій, так і для глядацької аудиторії.
Це свідчить про те, що українці прагнуть збагачувати культурний простір нашої держави
і про те, що наше населення цікавиться талановитими виконавцями, тим самим
відвідуючи концерти своїх улюбленців-переможців, приходять глядачами на програму
талант-шоу, підтримуючи їх з екранів своїх телевізорів та надсилаючи свої голоси за
фаворитів пісенних чи інших конкурсів. Спостерігаючи тенденцію зросту конкурсів як
на телебаченні, так і на живій сцені (фестивалі), ми можемо зазначити, що на сьогоднішні
культурний простір України зіткнувся з проблемами пов’язаними з їх організацією та
проведенням. Все менше місця в культурному просторі залишається вітчизняним
пісням. Популяризують не культурні цінності і традиції нашої держави, а, зазвичай,
іноземні пісні. Також учасники таких конкурсів часто займаються копіюванням образу
відомих західних артистів.

О.Ю. Павлова у книзі «Історія української культури» дуже актуально окреслює
сучасний стан пісенної творчості, зокрема робить акцент на фестивальному русі.

ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПІСЕННІ КОНКУРСИ ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
 СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
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заходів щодо залучення іноземних інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури;
– розвиток мережі поширення рекламних матеріалів, організацію i проведення

заходів, які популяризують міста як туристичні центри на зовнішніх та внутрішніх ринках
туристичних послуг;

– сприяння підвищенню ділової кваліфікації i професіоналізму керівників, членів
кластеру та інших фахівців, розвитку їх ділового партнерства, визначення потреби в
фахівцях і професійно підготовлених кадрах для туристичної галузі;

– обмін та поширення набутого досвіду шляхом організації туристичних виставок,
ярмарок, конференцій у містах кластеру;

– сприяння в утворенні повноцінних ринкових структур, зміни відносин власності,
забезпечення свободи підприємництва у туристичній індустрії регіону;

– розробку i використання нових підходів щодо організації туристичного бізнесу,
сприяння поширенню кластерної моделі організації туристичної діяльності національних
підприємств в інших регіонах країни.

У межах підписаної “Угоди про взаємодію та співпрацю з соціально-економічного
розвитку малих міст Західної України у напрямку туризму і ремесел” передбачено
створення туристичного кластеру малих історичних міст Західної України. До
ініціативної групи входять місцеві державні адміністрації міст Бережани, Бучач, Борщів,
Збараж, Кременець, Зборів, Коропець, Почаїв, Підгайці, Золочів, Жовква, Галич, Косів,
Рогатин, Яремче, Ізяслав, Хотин, а також Спілка розвитку туризму і ремесел малих
міст Західної України “Золоте Опілля”, Державне агенство України з туризму та курортів
і Дослідницький інститут “Трайенгл”.

Створення туристичного кластеру спрямоване на розробку та реалізацію програм
розвитку туризму і ремесел у малих містах Західної України, інформаційну, організаційну
та фінансову підтримку розвитку туризму у містах, що обрали туризм стратегією свого
подальшого розвитку, забезпечення тісної співпраці туристичних підприємств з
банківськими установами та провідними туристичними фірмами України [1; 110].

Зазначимо, що в Україні вже розроблені проекти нормативно-правових актів з
формування засад державної політики у сфері кластеризації, які, на жаль, і досі
залишаються не затвердженими. До них варто віднести розроблений у 2008 р.
Міністерством економіки України проект “Концепції створення кластерів в Україні”,
де окреслюються перспективи впровадження кластерного підходу в економіці,
визначено концептуальні засади розвитку кластерів та описано чотири моделі кластерів,
серед яких, зокрема, туристичний, що формуються на базі туристичних активів регіону
і складаються з підприємств різних сфер, пов’язаних з обслуговуванням туристів,
наприклад, туристичних операторів, готелів, сфери громадського харчування,
виробників сувенірної продукції, транспортних підприємств та ін. У 2009 р.
презентовано проект “Національної стратегії формування та розвитку транскордонних
кластерів”, спрямований на розв’язання проблем, пов’язаних з асиметрією розвитку
регіонів України, відтоком трудових, інтелектуальних та інших ресурсів з українського
прикордоння, а також на попередження відставання України від інших країн Європи за
показниками якості життя, рівня інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності
та розвиненості інноваційного середовища [3; 16].
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Одним з основних напрямів активізації інноваційного розвитку туризму є
використання потенціалу міжнародного міжрегіонального співробітництва. Зазначимо,
що державна політика України щодо регулювання міжнародної співпраці регіонів
переважно зосереджена на прикордонному та транскордонному співробітництві.
Внаслідок цього регіони України по-різному залучені до участі у проектах
співробітництва з європейськими регіонами.

До прикладу, регіони українського Причорномор’я практично не залучені до
міжнародної економічної міжрегіональної співпраці. Винятком є Одеська область як
учасник єврорегіону “Нижній Дунай” та Автономна Республіка Крим, які завдяки своїм
туристично-рекреаційним та інноваційним можливостям, є потенційно успішними
партнерами для регіонів різних держав, у тому числі, й тих, з якими Україна не межує.

Доречно зазначити, що у липні 2011 р. було розглянуто проект до угоди між
Автономною Республікою Крим і провінцією Хайнань Китайської Народної Республіки
на 2012 – 2014 роки. Країна-партнер проявляє велику зацікавленість щодо співпраці з
інституціями Кримського півострова у будівництві, туризмі, науці, освіті та охороні
здоров’я.

З метою впровадження у регіоні інноваційних методів господарювання у вересні
2011 р. відбулась зустріч міністра економічного розвитку і торгівлі Автономної
Республіки Крим з керівниками структурного підрозділу найбільшої у світі
консультаційно-аудиторської мережі “Pricewaterhouse- Coopers” – компанії “Investek”.
На сьогодні фахівці цієї структури проявляють інтерес до розвитку Ялтинського
морського торгового порту і Міжнародного аеропорту “Сімферополь” та пропонують
здійснити фінансування проекту на основі державно-приватного партнерства.

Автономна Республіка Крим має налагоджене співробітництво майже з усіма
суб’єктами Російської Федерації. Найефективніше економічне та інвестиційне
співробітництво відбувається з м. Москва, яка є однією з найбільш активних іноземних
інвесторів на Кримському півострові. З червня 2004 р. встановлено партнерські
відносини з Бурятською Республікою: мова йде про поставки в сибірські регіони
фруктів, залучення інвесторів до оздоровчо-курортної галузі, розвитку туризму і
деревообробної промисловості; перспективним є проект щодо створення туристичного
холдингу між узбережжям Кримського півострова і Байкальською територією, що
пов’язано з сезонністю курортного відпочинку [3; 37].

На початку вересня 2011 р. відбулося спільне засідання робочих груп з підготовки
пропозицій щодо розвитку співробітництва між Автономною Республікою Крим та
Курською областю Російської Федерації. Регіони мають значні перспективи у розвитку
співробітництва в санаторно-курортній сфері, сільському господарстві, молодіжній
політиці та освіті.

У межах “Днів Криму в Ризі” у вересні 2011 р. пройшло перше засідання робочої
групи Міністерства туризму і курортів Автономної Республіки Крим і Ризької Думи,
яка була створена з метою формування стійкого двостороннього туристичного потоку.
Під час засідання було підписано протокол про співпрацю, яким визначено її основні
пріоритетні напрями в галузях туризму та культури.

У червні 2011 р. у Бахчисараї було відкрито міжнародний туристичний
інформаційний центр, створений за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської
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У даному циклі В. Костенко чітко виразив образно-змістовну глибину вербального
тексту поезії Лесі Українки. У таких солоспівах, як “Надія”, “Сім струн”, “Мелодії”,
“Хвилини”, “Невільничі пісні” та ін. чітко простежується лірико-монологічне й лірико-
елегійне начала, формуючи синтетичні інтерпретації.

Характеризуючи даний цикл, необхідно визначити певні узагальнення щодо засобів
і форм музичної виразності, серед яких основними є наступні:

- ладо-гармонічна основа як засіб музичного вираження, представлена системою
складних альтернативних акордів неповними тризвуками, розімкненими тональними
планами та виразними елементами діатонічних народних ладів (“Надія” та “Невільничі
пісні”);

- виразність фортепіанної партії яскраво показує наявність виконавських елементів
різного ступеня техніко-виконавської складності, а саме: октавний виклад, арпеджіо, а
у творах “Мелодії” та “Хвилини” присутня насиченість мелодізованими голосами та
діалогічною формою під час викладів;

- у фактурному контексті присутній контраст у виразі прозорого акомпанементу й
інструменталізму, який повнозвучно насичує тканину твору (“Сім струн”);

- твори у мелодійному виразі представлені широконаспівними (“Невільничі пісні”,
“Хвилини”) та речитативно-аріозними “Невільничі пісні” й жанровими (“Надія”).

У той же час “12 солоспівів на вірші Лесі Українки” у композиціях В. Костенка
сольні форми поєднуються з ансамблевими, що узагальнює концепцію у лірико-
драматургічному контексті.

Таким чином, художньо-стильові риси типологічних різновидів солоспівів на слова
Лесі Українки виражені у трьох основних напрямах: драматичному, народно-
фольклорному й лірично-елегійному. Дані напрями у багатьох творах синтезуються,
виражаються в еклектичному поєднанні, що є характерною ознакою творчого підходу
поетеси. У поетичних творах авторки виражена контрастність, яка у музичному
оформленні під час сольного виконання і призводить до еклектизації, коли створюється
образ твору, який неможливо монотипно характеризувати. Тобто, характеристика
художніх стилів у солоспівах на слова Лесі Українки зводиться до поєднання цих трьох
типологічних різновидів солоспівів у кожному творі, лише конкретної типологізації
надає їм акцентуація на певному етапі виконання, еклектично переплітаючись з іншими.
Отже, творчість поетеси є унікальним феноменом поетичної основи сольного виконання
одночасно різних типологічних форм музичних творів, що вимагає подальшого
дослідження виразу кожного окремого з них: драми, народної пісні та елегії.
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Республіки. Проект передбачає позначення кримських туристичних маршрутів за
європейськими стандартами та реалізовуватиметься за підтримки місцевого Агенства
регіонального розвитку.

Співробітництво між Автономною Республікою Крим та Бургаською областю
Республіки Болгарія розпочалось у 2006 р. із укладання відповідної Угоди про
міжнародне співробітництво у сфері туристичної діяльності. Віднедавна воно
доповнилось торговельно-економічною співпрацею, співробітництвом у транспортній
сфері, що стосується розвитку морських портів Кримського півострова, галузях
культури, археології, архітектури та містобудування [3; 38].

Становлення, розвиток і науковий супровід інноваційної діяльності в Україні в
усіх сферах суспільного життя та туризму, зокрема, є потребою сьогодення. Державна
підтримка цих процесів сприяє створенню нових оригінальних туристичних продуктів,
комплексному використанню та збереженню довкілля, культурної спадщини,
формуванню патріотизму, пропаганді здорового способу життя, зміцненню
туристичного іміджу Української держави. Без сумніву, ці пріоритетні завдання варто
впроваджувати через кластерну модель розвитку туристичної індустрії як дієвий
механізм застосування інноваційних практик кращого світового та вітчизняного досвіду.

Реалізацію зазначених наукових і практичних завдань визнано одними з
найважливіших напрямів у стратегіях розвитку ряду регіонів України, у яких уже
розпочато реалізацію кластерних ініціатив спільними зусиллями обласних та районних
державних адміністрацій, представників туристичного бізнесу, міжнародних та
вітчизняних громадських організацій.

У дослідженні визначено, що міжрегіональне співробітництво у туристичній
індустрії є одним із затребуваних механізмів активізації інноваційних процесів із
залучення інвестицій для реалізації високоефективних інноваційних проектів. Його
вплив на розвиток галузі пов’язаний з можливістю формувати нові туристичні центри,
навколо яких можуть створюватися центри економічного зростання завдяки
консолідації туристичних, економічних, фінансових і людських ресурсів.

З метою подальших досліджень інноваційних процесів у вітчизняній туристичній
індустрії варто активізувати діяльність із використання інформаційно-комунікаційних
систем і технологій та маркетингових засобів, які сприятимуть розробці, популяризації
та просуванню місцевих туристичних продуктів та поглиблюватимуть публічно-приватне
партнерство у туризмі.
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Художньо-стильові риси солоспівів Лесі Українки також яскраво виражені у
ліричній драматургії, яку вона реалізовувала шляхом дискурсного синтезу музики інших
композиторів. Яскравим прикладом таких типологічних особливостей є написання
текстового супроводу у солоспіві на музику Р. Шумана.

На прикладі аналізу віршів Лесі Українки „У путь!” до солоспіву Р. Шумана
„Wanderlied” характерним є те, що взагалі, ritardando в пісні Шумана, поєднані з поезією
Лесі Українки, набувають особливої ролі. В них можна побачити віддзеркалення стану
душі поетеси, що збиралася у незвідану путь: нею опановують миттєвості сумніву, жалю,
туги, усвідомлення реалій, які відмітаються наступними фразами, сповненими
непохитності свідомого вибору, що, власне, і „запрограмовано” вже в назві твору –
„У путь!”. Tempo І (реприза) – повернення до початкового музичного матеріалу. В
оригіналі композитор дублює першу строфу вірша Ю. Кернера. В музичній версії,
розробленій І. Щукіною, на її погляд, вдаватися до такого прийому немає потреби: у
тексті Лесі Українки ще є 7 і 8 строфи (12 рядків). Ідучи за музичною формою, поетеса
також створює „репризу”, але вона не буквальна, це – натяк на повтор першої строфи,
текст суттєво змінено і доповнено (замість 6 рядків – 10). Твір завершує соло
фортепіано, побудоване на новому тематичному матеріалі (сім останніх тактів). Отже,
музика Р. Шумана „звучить” і в творах письменниці. Один з найкращих романсів
композитора на слова Г. Гейне „Ich grolle nicht” (із циклу „Любов поета”) виконує роль
лейтмотиву в солоспіві на слова Лесі Українки „Голосні струни”. Його музичний образ
стає провідним засобом у розкритті психології героїні. Це свідчить про здатність
поетеси відчувати неосяжність музичного світу Р. Шумана і вміння за його допомогою
створювати художні твори особливого наповнення: свою роль відіграли високі вібрації
від переживання автором надзвичайно яскравого музичного враження [11; 101].

Отже, драматургія як типологічний напрям солоспівів на слова Лесі Українки
виступає одним з основних напрямів творчості. До характеризованих вище напрямів
можна додати лірико-елегійний напрям, що виражений у особливостях солоспіву.

Показовим у цьому контексті виступає творчість композитора В. Костенка, котрий
у лірико-драматичному напрямі створив вокальний цикл “12 солоспівів на вірші Лесі
Українки” (1949–1950).

Характерною ознакою творчого напряму композитора виступає достатньо чітка
послідовність літературного оригінального тексту Лесі Українки, що формує єдину
комплексність сюжетно тематичної лінії. У цьому контексті об’єднуючим
драматургічним чинником слід вважати контрастність у емоційному виразі, змінності
чуттєвості й настроїв і доволі різких психологічних перепадах.

Аналізуючи загальний образний план текстів Лесі Українки, слід зазначити, що
В. Костенко інтерпретував її тексти як комплексну емоційну ідею, яка виражена мовно-
стильовою стихією об’єднання поетичної ідеї з музично-жанровою формою.
Композитор базувався на типових ладо-інтонаційних утвореннях лірико-драматичних
народних пісень, які він вдало поєднував з характерними українськими міськими
романсовими жанрами. У цьому контексті слід зазначити, що у композиції музично-
структурний зв’язок не порушився, формуючи єдину картину твору, розвиваючи логіку
поетичних образів.
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консолідації з рушійними силами (мрія, весна, обов’язок „будити мертвих, тішити
живих...”, Saxifraga); з другого – категорична незгода, сміливий виклик несправедливості
(туга, неволя й темниця, сльози і розпач, кати, цар пітьми, ніч темна і, як апогей самовияву,
„сама проти бурі”). Асоціативні поля виникають то за аналогією, то за принципом
контрасту. Оскільки ж ліричний персонаж реалізовує себе як особистість у повсякденній
боротьбі і пошуках, то й обов’язковим компонентом його функціонування є енергія,
напруга, рух, причому очевидним є „перебалансування” з емоційного ряду в
раціональний, підвищення ролі інтелектуального начала. „Музичність” світосприймання
поетеси спричинилась до активного послуговувати принципом крещендового
розгортання словесного образу. Насиченість поетичного мислення музикою виявилась
на розмаїтих рівнях: на рівні теми, структури образу, його динамічних відтінків, мелодики
фрази, на рівні розлогих асоціацій тощо [6; 12].

Окрім драматичного напряму художньо-стильові риси типологічних різновидів
солоспівів у Лесі Українки представлені також у лірико-елегійних творах.

Мова йде про так звану особистісну лірику другого періоду літературної
молодості поетеси. Звертаємо увагу на те, як вона еволюціонувала в суто культурницькій
темі свого музичного сприйняття дійсності, зокрема, в поетичних циклах „Сім струн”
(у збірці „На крилах пісень”, 1893), „Мелодії” (в „Думах і мріях”, 1899) та „Ритми”
(у „Відгуках”, 1902), якими, до речі, найочевидніше потверджувався духовний,
аристократичний характер творчої аури Лесі Українки [4; 197].

Перший цикл (сім віршів із назвами семи нотних знаків: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI)
ще не виходив за межі мотиву тієї поневоленої України, якій „вільні пісні” чуються
тільки „у сні”. Варіативності цьому мотиву надають настроєві підзаголовки кожного
твору – Grave (урочисто), Briozo (весело), Arpeggio (рухливо, з переборами, як на арфі)
та ін., але – про те ж саме, про неволю в невільному краї, якій поетеса віддає всю
щирість „струн моїх тихих ”.

„Мелодії” (другий цикл) – це своєрідне пробудження ліричної героїні:
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії [10, І, с. 118].
Поетична енергія відтак рушила від зовнішнього (соціального чи, як кажуть,

народницького) у внутрішній, суто особистісний людський світ. Мелодій там численна
кількість; дванадцять віршів циклу – це дванадцять конфліктів-заперечень, що
змагаються між собою (як музичні звуки) в стихії весни; хочеться одночасно і „піснею
стати”, і скоритись весні, що пробудила „мрії і співи ”, але й бути готовим до боротьби
з будь-якими життєвими бурями-незгодами:

Весняная сила в душі моїй грає...
Я вийду сама проти бурі
І стану,– поміряєм силу! [10, І, с. 122].
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Стаття розкриває основні аспекти становлення та розвитку літературно-
театрального життя Нігерії на основі подій, які відбувались у колоніальний період
країни та за часів її незалежності.

Ключові слова: Нігерія, незалежність, колоніальний період, культура,
література, театр.

Статья раскрывает основные аспекты становления и развития литературно-
театральной жизни Нигерии на основе событий, которые происходили в
колониальный период страны и за время ее независимости.

Ключевые слова: Нигерия, независимость, колониальный период, культура,
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The article reveals the main aspects of formation and development of the literary
and theatrical life of Nigeria on the basis of events that occurred in the colonial period,
the country's independence.

Key words: Nigeria, independence, the colonial period, culture, literature, theatre.

Актуальність проблеми зумовлена періодом становлення незалежності
Нігерійської державності та всіх складових її етнонаціонального характеру в культурі,
зокрема у літературно-театральній сфері.

Історіографію до проблеми складають видання Академії Наук СРСР, Інституту
Африки в Нігерії та ін., серед них: «Незалежні країни Африки: економічні та соціальні
проблеми», «Африка: культурна спадщина і сучасність», «Сучасна Африка: підсумки та
перспективи розвитку. Ідеологія і культура», «Історія країн Африки: у новий і новітній
час», «Африка / Нігерія: тридцять років незалежності» (Н. Б. Козакова), «Нігерія: минуле
і сьогодення», які знаходяться у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського,
Парламентської бібліотеки та ін.

Праці розкривають частково в загальноісторичному контексті процеси формування
літератури, театру в зазначений період. Окремого дослідження з означеної теми в
українській та зарубіжній історіографії не існує. Тому важливо, на наш погляд,
узагальнити цей процес в історичній вертикалі розвитку, відокремити саме національний
характер літературно-театральної культури.

Історично склалося, що становлення літератури у Нігерійській країні мало два
основні напрями розвитку. Перший напрям розвитку національної культури базувався
на літературі і мові, на основі відродження етнічних самобутніх культур народів Нігерії,
які підняли пласт язичницьких етнофольклорних витоків народної культури, створеної
предками, другий напрям розвивався на підґрунті стандартів європейської культури,
що сформувалися ще в колоніальний період залежності Нігерії від Європи. Епоха
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ще мала таку можливість, поетеса саме за фортепіано, сказати б, власноруч бралася
додатково проілюструвати, доповнити образи, почуття, емоції, втілені словом. Мабуть,
це і наштовхнуло М. Зерова на цікаве припущення про те, «що в уяві Лесі Українки
образ не панував над звуком і не попереджав його. Кожне явище відкривалось їй разом
і як видіння, і як звук. І навпаки – скоріше звук викликав образи, мелодія відтворювала
в пам’яті картину» [3; 12]. Хоча й не в усьому слушна чи, точніше, слушна стосовно
далеко не усіх текстів, висловлена думка бачиться цілком підставою ще й тому, що
має своєрідне підтвердження у природі ліричного хисту письменниці, яка була виразно
сугестивною, імпровізаційною. І саме у формі імпровізацій (за спогадами О. Стешенко
“ніжних і сумних”), дарованих лише найближчим людям, найчастіше й утілювалися
музичні ескапади й фантазії Лесі Українки [8; 22].

С. Шер для таких художніх текстів лірико-драматургічної поезії для сольного
виконання запропонував термін „вербальна музика” (verbal music) [2; 71], який, на його
думку, мав би описувати літературну репрезентацію музики в поезії чи прозі як
структурний елемент організації художньої дійсності. Такі тексти поряд зі словесним
наближенням до реальної чи уявної партитури часто пропонують реципієнтам власну
версію музичного виконання чи інваріантність суб’єктивного сприйняття музики.
А. Ґір пов’язує вербальну функцію з функцією денотата референта [1], що відкриває
горизонт сподівань для аудиторії. Музичність чи звукову матерію тексту слухачі завжди
можуть сприймати як простір можливостей, які звучать, і як чекають свого втілення
через сенсотворення. Єдність словесного та музичного форматів у солоспіві, як
виконавській формі, є водночас яскравим свідченням нероздільності у тканині тексту
звуків музики та поетичних образів, взаємоперетинання і взаємодоповнення звукової
та семантичної стихій [2].

Як наголошує О.О. Рисак, Леся Українка була твердо переконана у звуковій природі
художньої творчості. Це й зумовило домінацію слухових образів у системі художнього
мислення. Характерною особливістю лірики Лесі Українки є помітне розширення
кульмінаційної зони, тривале перебування ліричних персонажів на високих емоційних
регістрах. Але тонке музичне чуття, досконала версифікація зумовили оптимальне
використання відповідних засобів кульмінаційного типу, гармонійне поєднання
речитативів. Кожна збірка солоспівів поетеси починається мелодійною увертюрою:
перша – діатонічним звукорядом (сім поезій циклу); друга - хроматичним звукорядом
(12 поезій циклу як 12 півтонів темперованої системи); третя – квінтовим прелюдом
переважно мінорного характеру (ключові слова у початкових позиціях – „полон”, „ярмо”,
„драма”, „терновий вінок” – і завершується відповідно то грайливо-бадьорим,
роздумливим настроєм, то очевидним протестом проти несправедливості („Забута тінь),
то осанною героїзмові і самопожертві („Трагедія”) [7; 17].

Яскравою ознакою стильової манери поетеси є позиція акцентованого „я”, де
сконцентровано енергію ліричного спалаху, емоційного виверження, що яскраво
відображається у виконанні солоспівів. Проникаючи у сфери людського буття,
охоплюючи всі його виміри, ліричний персонаж Лесі Українки стає тим самим
виразником багатомірності матеріального світу, виразником системи зв’язків „суб’єкт
– середовище” в його найбільш напружених іпостасях: з одного боку, прагнення до
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незалежності характеризувалася новим етапом становлення нігерійської літератури за
складністю проблематики, різноманітності жанрів та за рівнем майстерності. Відбулася
переоцінка африканської історії, конфлікт двох культур, зіткнення традиційного укладу
з образом життя європейського покоління, в тому числі і спростування колоніального
погляду на африканську культуру та історію. Реабілітація африканського минулого
перетворювалася на домінуючі теми літератури. Головним чином у літературі
відбивалася всебічна етнографічна культура, яка несла певну ідейно-художню
національну спрямованість. Основні сюжети писемної культури розкривали образи і
форми багатогранної правдивої історичної етнокультурної самобутності, окремого
етнічного народу і разом взятого образу представника африканської нації, що склався
в процесі еволюції історії на противагу сформованому образу в колоніальному романі,
в якому африканець був зображений примітивним дикуном без культурного минулого
[8; 18].

Одним з важливих чинників становлення національної культури був розвиток
літератури місцевими мовами. Така література існувала у народів, які мали писемність.
На початку 60-х рр. ХХ ст. у Нігерії налічувалося близько 200 книг мовою хауса, більше
90 книг чотирнадцятьма іншими мовами країни.

В основі сюжетів літератури національними мовами був місцевий фольклор, який
збирався і оброблявся місцевою інтелігенцією. Серед письменників, які публікували
свої твори англійською мовою, було чимало таких, які одночасно займалися
пропагандою фольклору свого народу, належно вивчали його і використовували у своїй
творчості. Так, письменники, серед яких Г. Окара, пропагував фольклор народу іджо,
А. Бабалола видавав пісні мисливців народу йоруба, О. Делано і Ф. Філіп писали свої
твори англійською і в той же час на мові йоруба, Р. Егуд вивчав і поширював традиційну
поезію народу ібо, вірші С. Амали писали англійською мовою, і мовою народів ідома,
І. Іккідах вивчав фольклор народу ібібіо. Але були і письменники, твори яких
друкувались лише рідною мовою, наприклад, Д. Фагунва збирав і переробляв фольклор
народу йоруба, цією ж мовою писав поет Йемі Елебуібон. В основі створеної
місіонерами писемності всіх цих мов або їх діалектів лежав латинський алфавіт.

Найкраще розвивалася у Нігерії література мовами народів хауса і йоруба. Література
хауса була найдавнішою і достатньо вивченою. Народ хауса мав писемність на основі
арабського алфавіту (Аджамі) з XVII ст., хоча з часів колоніалізму застосовувався
латинський алфавіт. Початок становлення художньої літератури на місцевій мові народу
хауса припадає на початок 40-х рр., а книгодрукування – до 50-х рр. XX ст. Зміст художньої
хаусанської літератури спочатку носив повчальний і утилітарно-просвітницький характер,
в її основу було покладена пропаганда моральних принципів, корисних знань і навичок, і,
як правило, такі твори писалися у формі діалогів [2; 182].

До періоду отримання незалежності література мовою хауса була вже досить
розвиненою. Вона включала релігійну літературу, історичні хроніки, історичні та
автобіографічні розповіді, перекладні книги, збірники фольклору, оригінальні твори
хаусанських авторів (вірші, п’єси на фольклорні сюжети, повісті, а також навчальні
посібники для початкових шкіл, букварі та посібники з граматики, книги для читання,
розмовники, газети). Для друкування наказів колоніальної адміністрації використовувалося
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типових форм виразу художньо-стильових рис солоспіву на прикладах творів на слова
зазначеної поетеси.

Загальновідомо, що музика була першим покликанням Лесі Українки. В листі до
М. Драгоманова з цього приводу вона писала навіть таке: „Мені часом здається, що з
мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет...” [10; 9]. Це, мабуть, суто авторський
максималізм: поети завжди висловлюють невдоволення своєю творчістю. Але
незаперечним є те, що музика як образний засіб чи модус багато в чому визначила
характер естетики поетеси, її творчого обличчя. Після Т. Шевченка вона стала другою
поетичною силою в класичній українській літературі, яка найбільше посприяла розвитку
українського музичного мистецтва. Достатньо сказати, що на слова Лесі Українки (чи
перекладені нею іншомовні тексти) створено десятки (якщо не сотні) музичних творів
такими композиторами, як М. Лисенко, К. Стеценко, Я. Степовий, М. Вериківський,
Г. Верьовка, П. Гайдамака, Ф. Надененко та ін. На її слова писали музику композитори
Росії, Грузії, Вірменії та інших країн [9; 31; 4; 196].

У творчому доробку Лесі Українки органічно поєднуються поезія і музика. І це,
певно, не випадково, оскільки вона народилася і зросла в родині вчених, поетів,
літераторів, які в свою чергу були тісно зв’язані з родинами видатних музикантів, акторів
та інших митців. Все це оточення спрямовувало власні мистецькі здібності у руслі
українського фольклору, особливо в пісні й музиці. Аналізуючи її творчість в
музикознавчому аспекті, можна чітко виділити напрями в глибинних музичних її
обдаруваннях, а саме: музика і слово настільки взаємно проникнуті, що поезія звучить,
а музика промовляє. Назви численних її поезій самі по собі звучать музикою: „Жалібний
марш” (1888), „Веснянка” (1890), цикл „Сім струн” (1890), цикл ,,Мелодії” (1894),
Невільничі пісні”, „Єврейська мелодія” (1896), „Східна мелодія” (1897), „Єврейські
мелодії” з циклу „Невільницькі пісні” (1901), „Ритми” (1900–1901), „Осінній плач,
осінній спів” (1902), “Пісні з кладовища” (1905) [5; 177].

У даному народно-фольклорному жанрі Леся Українка виступає як
енциклопедично освічений професіонал. Свідченням тому є її робота разом з Климентом
Васильовичем Квіткою, з відомими кобзарями Михайлом Кравченком з с. Великі
Сорочинці Миргородського повіту, Миколою Дубиною з с. Решетилівка, Опанасом
Сластьоною – відомим українським художником, знавцем кобзарської справи, Гнатом
Гончаренком з Севастополя: „Леся Українка продовжила розпочату Лисенком велику
справу збереження для нащадків українських народних дум. Разом з Климентом
Квіткою вони листовно звертались до різних наукових установ та окремих діячів
культури з проханням взяти участь у цій громадській справі. На запрошення Лесі
Українки відгукнувся ще молодий тоді, але вже відомий вчений-фольклорист Філарет
Михайлович Колесса” [12; 25]. Пізніше К. Квітка видав „Народні мелодії. З голосу
Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка”. В цю збірку увійшло понад 200 пісень,
співаних самою Поетесою. „Тут і жаборицька пісенька „Посію я рожу...”, і дитячі ігри з
Колодяжного: в „Залізного ключа” або у „Вовка”, у „Відьми”, в „Бобра” [12; 21].

Відомо, що іноді Леся Українка сама добирала музичний супровід до своїх
художніх творів, так би мовити, оркеструвала мелодією текст (а публікацію пісенного
фольклору без нотних записів, то й узагалі вважала неприпустимою). Більше того, коли
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письмо аджамі. Серед книг мовою хауса чимало творів було присвячено суто
практичним знанням, таким, як популяризація нових методів сільського господарства,
навичок санітарії і гігієни та ін.

У період розвитку незалежності хаусанська література ставала більш
різноманітною і так само, як і інші види мистецтва, була схильна до впливу світової
літератури. У цьому процесі з’явилися нові літературні форми. Все більшого
розповсюдження набули переклад західноєвропейської та американської літератури,
народжувалася місцева проза, переважно, історична повість та ін.

 З кінця 50-х рр. ХХ ст. в нігерійську літературу увійшла талановита плеяда молодих
поетів і письменників, які одержали національну освіту в Ібаданському університеті.
Вони створили пласт національної літературної культури, серед них: Волі Шоїнка і його
роман "Інтерпретатори", поеми "Іданре", "Танець лісу" (поставлена в 1960 р. на честь
проголошення незалежності Нігерії), Крістофер Окігбо і його збірки "Небесні ворота"
1962 р., "Межі" 1964 р., "Лабіринти" 1971р., Джон Пеппер Кларк, Гебріел Окара і його
повість-притча "Голос", Т. Алуко з романом "Одна людина – одна мечеть" та інші.

Тема відображення війни Нігерії була однією з центральних у літературі 60-х років,
де проблемою письменників став зв’язок мистецтва з реальною історичною дійсністю,
громадськістю і відповідальністю за те, що прискорило становлення національної
літератури. Розвивалась нігерійська література, яка найбільш повно затвердила себе в
жанрі роману. Але найдоступнішим для сприйняття широкими масами літературної
творчості була драматургія, яка посилається на народний фольклор. Розвивалися також
такі жанри, як новела, громадянська лірика, в 70-ті роки з’явилася інтимна лірика. Робило
перші кроки нігерійське літературознавство [6].

У 1971 р. була створена Асоціація нігерійських письменників, яка налічувала понад
шістдесят членів, а також клуб письменників при університеті в м. Нсукка, що видавали
літературні журнали «Black Orpheus» і «Okike» та ін. у видавництві "Четвертий вимір"
[4]. Деякі ж представники асоціації стали класиками місцевої вітчизняної та
загальноафриканської літератури. Можна сказати, що за довгий час незалежності
нігерійська література англійською мовою займала одне із значних місць у видавничій
літературі тропічної Африки. Головною причиною було те, що у письменників не було
свого друкарського органу, і публікація їх творів повністю залежала від іноземних
видавців. Таким чином, західні видавництва продовжували займати важливе місце у
формуванні та виданні нігерійської літератури, залишаючись джерелом сильного впливу
європейської ідеології на англомовну літературу місцевого походження.

Цей вплив західного цивілізованого смаку європейця на мистецтво завдав значної
шкоди загальній нігерійській культурі, в тому числі театру. Так звані «західні
цивілізатори» вели запеклу боротьбу проти традиційного загального африканського
мистецтва і кожного етносу як цілісної африканської національної самобутності. Вони
знищували будь-які знаки, атрибути, артефакти, що нагадують глибоку, національну
самобутність представників нації. Це музичні інструменти, маски, прикраси, костюми
та інші складові народної культури. Заборонялися традиції та обряди, карнавально-
театральні вистави, народні святкування, танці. Європейськими місіонерами, згідно
підпорядкування їх християнським переконанням, віруванням, а також всієї
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У статті досліджуються художні стилі типів солоспівів на слова Лесі
Українки. Визначаються напрями поезії та їх музичне оформлення у солоспівному
жанрі.
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В статье исследуются художественные стили типов солопения на слова Леси
Украинки. Определяются направления поэзии и их музыкальное оформление в
солопесенном жанре.

Ключевые слова: солопение, Леся Украинка, драма, элегия, народная песня,
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The article puts special attention Artistic styles of types of romanses on the words
of Lesya Ukrainka. Directions a poetry and their musical registration are determined in
a romanses genre.

Key words: romanse, Lesya Ukrainka, drama, elegy, folk song, musical version.

Сольні співи як виконавчий жанр – властива для українського національного
мистецтва форма виконання музичних творів, котрий став вже характерним прикладом
романтичного напряму у камерно-вокальному мистецтві. Формуванню цього
мистецького напряму сприяла багаторічна робота вітчизняних композиторів різних
періодів. Окрім композиторської роботи, надзвичайно суттєвий вплив на розвиток
вітчизняного солоспіву склали українські поети, творчість яких наповнила солоспівний
жанр типологічними особливостями, такими як драма, народна пісня, елегія тощо. Серед
таких авторів величава постать Лесі Українки займає одне з ключових місць, поряд з
Т. Шевченком, І. Франком та іншими відомими митцями світового значення. З огляду
на це, для розвитку національно орієнтованого музичного мистецтва актуальним
виступає дослідження музикознавчих особливостей стильових рис типології солоспівів
на слова Л. Українки як однієї з найбільш характерних представниць українського
поетико-музичного мистецтва.

Проблемою наукового дослідження віршів Лесі Українки для вітчизняних
композиторів останнім часом займаються такі дослідники, як О.О. Бабська, О.М. Гуменюк,
В.М. Драганчук, Г.Л. Кисельов, І.П. Косач-Борисова, Л.П. Мірошниченко, Є.В. Плющик,
О.О. Рисак, Р.П. Совяк, Л.В. Яросевич та багато інших. Проте недостатньої уваги у
дослідженнях приділено значенню поезії Лесі Українки для солоспівного жанру у
камерно-вокальних творах вітчизняних композиторів.

Метою даної статті є характеристика художньо-стильових рис типологічних
різновидів солоспівів на слова Лесі Українки. Завданням виступає аналіз основних
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християнської культури, яка насаджувалася заходом в Африці, піддавалися знищенню
всі речі язичницьких африканських культів. Заборонені також були всі уявлення, за
винятком уславлення благодіяння цивілізаційної діяльності європейців [5].

У результаті такої "цивілізаційної" діяльності колонізаторів мережа традиційних,
в тому числі народних театрів різко скоротилася. Ведучи боротьбу з проявами
традиційного язичницького мистецтва, колонізатори прагнули долучити африканців до
культури європейського типу. Велику роль у поширенні європейського театрального
мистецтва зіграли театральні гуртки, які формувалися при школах. Учасники гуртків
влаштовували вистави з нагоди закінчення навчального року, вручення нагород тощо.
Поступово в середніх школах і коледжах встановлювався звичай ставили вистави у
зв’язку з вивченням курсу французької або англійської літератури залежно від того, до
якої метрополії належала колонія.

У період підйому національно-визвольного руху політика колоністів різко
змінилася у бік розвитку національних місцевих культурних особливостей метрополій.
Для збереження свого ідейного керівництва в цих умовах були створені культурні центри
в країнах Африки, в тому числі в Нігерії. Багато центрів організовували театральні гуртки
і ставили вистави. Вони мали обладнані зали зі сценою, завісою, рампою. Ці центри
залучали африканців у сферу впливу європейської культури, спрямовували діяльність
на створення африканських театральних колективів відповідно до інтересів колоніальної
влади. "Метою створення колонізаторами театру було підтримання рабської покірності
по відношенню до європейців. Він повинен був змусити африканців відвернутися від
своєї культурної спадщини, забути епопеї, байки і казки, які в доколоніальний час
розповідалися і представлялися у вигляді пантоміми до великого задоволення всієї
громади" [5; 219].

Сприяючи виникненню аматорських труп, влада пильно стежила за тим, щоб
постановки не носили антиколоніальної спрямованості. Одним із засобів контролю над
діяльністю аматорських колективів використовувалися огляди-змагання художньої
творчості, які проводилися в кожній французькій та англійській колоніях і завершувалися
показом двох кращих програм в м. Дакарі.

Діяльність європейців у театральній сфері була настільки інтенсивна, що навіть
молоде покоління африканської інтелігенції було переконане, що в доколоніальній
Африці традиційного театру не існувало, а новий театр розвинувся в результаті діяльності
європейських колонізаторів і був "продовженням" європейського театру на
Африканському континенті [5; 226]. Безсумнівно, знайомство з європейським
театральним мистецтвом, з класичною драматургією розширювало кругозір
африканської молоді, виводило її на простір світової культури.

Так, ще з початку ХХ ст. зародження театральної культури формувалося в
центральних містах Нігерії. Відомо, що ще з 1903 по 1912 р. у м. Лагосі і в сусідніх з
ним містах народом йоруба був поставлений цілий ряд аматорських вистав, авторами
яких були самі учасники. Здебільшого, випадків це були п’єси на історичні теми, що
зображують героїчне минуле народу. У постановки включалося багато музики і співу,
що підкреслював національний колорит. Критики назвали цю форму спектаклю "оперою
йоруба". У 1910 р. був навіть проведений конкурс на кращу п’єсу для аматорської сцени:
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було представлено п’ять драматургічних творів, з яких два були схвалені. Подальший
шлях театру міста Лагос виявився нелегким [6; 184].

У 1912 р. губернатор м. Лагос опублікував нові правила постановки вистав, які
ускладнювали діяльність аматорських театральних колективів, підірвали їх фінансову
базу. Тим не менш, підйом театру народу йоруба на початку ХХ століття не пройшов
безслідно. Аматори театральної сцени, які згуртувалися навколо вищих навчальних
установ в Лагосі, Ібадані та інших містах, не припиняли своєї національної нігерійської
культурної діяльності в першій половині ХХ ст. Вони виступали в шкільних і клубних
спектаклях і цим створили підґрунтя для нового підйому театру йоруба [6; 184].

У 40-ті роки почалась нова хвиля розвитку театру, яка включала наступні напрями:
народного музикально-драматичного театру йоруба і драматичного шкільно-
аматорського театру, вистави якого ставилися англійською мовою. Створювалися
невеликі театральні трупи, які, роз’їжджаючи по країні, давали платні спектаклі.

Інтерес до сценічних бачень у Західній Нігерії в середовищі йоруба був настільки
великий, що тут стали виникати пересувні професійні трупи. Вперше подібна трупа була
створена актором і драматургом Губертом Огунде в 1944 р. Перші п’єси Губерт Огунд
написав у дусі середньовічних сюжетів на такі біблійні теми, як «Райський сад», «Цар
Соломон», «Цар Навуходоносор (Вавилонський)». Далі творчий діапазон драматурга
постійно розширювався, і до творів на чисто біблійні сюжети додалися п’єси, в яких
мотиви біблійних сказань перепліталися з африканськими легендами [8; 255].

Крім п’єс фольклорного і повчального змісту, Губерт Огунде створював твори,
присвячені проблемам повсякденного життя, боротьби зі свавіллям колонізаторів.
Актуальною для нігерійського глядача була вистава «Гроші містера Диявола», в якому
викривалась пристрасть нігерійської буржуазії до наживи, готовність заради збагачення
віддати душу сатані. Виклик англійській владі містила п’єса «Страйк і голод», написана
і зіграна в 1945 р. у період підйому робітничого руху в країні. У 1949 р. Огунде виступив
з іншою політичною п’єсою – «Хліб і кулі», в якій було розкрито сцену розстрілу
робітників на англійських рудниках [2; 69].

Музичний театр йоруба, активно розвиваючись у 50-ті роки, не втратив
популярності і після досягнення країною незалежності, хоча в той час все більший
вплив завойовував драматичний театр, який ставив п’єси африканських драматургів
англійською мовою [7; 98].

Драматурги, режисери та актори, створюючи афронігерійський театр, йшли різними
шляхами, але всі вони були тісно пов’язані з традиційним народним мистецтвом.
Драматурги добре знали фольклор своїх народів і вміло використовували його в п’єсах.
Режисери сміливо переплітали драму з фарсом і пантомімою, драматичний діалог
поєднували з піснею і танцем. Актори широко застосовували прийоми народних
комедіантів. Часто зі сцени звучали етнонігерійські мови: у зміст вистав вводилися
афоризми, прислів’я та приказки, що існували в народному середовищі, на місцевих
мовах виконувалися пісні. Деякі пісні цілком писалися африканськими мовами для того,
щоб зробити їх доступними народним масам. Все це сприяло відродженню самобутньої
культури нігерійських народів і стало важливим внеском театрального мистецтва в
процес духовної деколонізації.
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трансформацією кінокадрів можна розглядати як прообраз сучасних цифрових
технологій пост-обробки відеоряду чи анімаційного ряду.

Взагалі, протягом всього ХХ ст. завжди існував комерційний кінематограф і так
званий кіно-андеграунд, в сфері якого «творили авангардисти та режисери, які не бажали
підкорятись комерційним законам кіноринку...» [15]. Не дивно, що саме в сфері кіно-
андеграунду концентрація нових підходів до візуалізації творчих ідей була найвищою.
Авангардисти постійно шукали не тільки нові нестандартні режисерські рішення щодо
подання кіноматеріалу, але й нові естетики кіновізуалізацій: естетику сюрреалізму,
екзистенціалізму, експресіонізму тощо. У цьому аспекті видатними експериментаторами
постановки, зйомки та монтажу можна вважати Жоржа Мельєса («Магія та її магістр»),
Годфрі Реджіо («Godfrey Reggio»), Стена Брекхеджа, Стівена Двоскіна («Біль»), Дерека
Джармена («Blue») та ін. Також слід згадати про найбільш відомі творчі напрями
кіноавангарду ХХ ст., окрім вищезгаданих: німецький експресіонізм, сюрреалізм,
французька нова хвиля, радянське паралельне кіно («Перетинання паралелей»),
американський андерграунд середини ХХ ст. Зокрема, лідер цього напряму, Йонас Мекас
(«Щоденники Йонаса Мекаса») набагато пізніше, у 2002 р., висловився щодо свободи
творчості авангардистів: «Пройшли ті часи, коли строго регламентувалася тривалість
фільму…Сьогодні фільм може тривати хвилину, 10 годин або кілька днів, як завгодно.
І це добре.». В результаті, кіноавангард, а пізніше, і відео-арт стали інтернаціональним
явищем, існуючим всупереч глобалізації мислення більшості режисерів, тому що в
кожній країні знаходяться незламні творчі індивіди, для яких найголовніше –
висловлювати виключно свою точку зору щодо образотворчого мистецтва.

Діахронічний екскурс у творчі сфери, які найтісніше асоціюються з
фотовідеодизайном, дозволяє зробити деякі висновки стосовно емпіричної
першооснови досліджень процесів фотовідеодизайну.

Такі сфери образотворчого мистецтва як плакатна графіка, фото&графіка,
пікторіалізм, кіноавангард та відео-арт доцільно розглядати як філософсько-мистецьке
підґрунтя дослідження креативних дій, етапів та циклів фотовідеодизайнерських
процесів.

Методологічною основою дослідження організації креативних процесів
фотовідеодизайну слід, в першу чергу, вважати класичні підходи провідних світових
шкіл графдизайну.

Понятійний базис вивчення креативних стадій фотовідеодизайнерських процесів
доцільно формувати, використовуючи відповідні ключові концепти близьких сфер
образотворчого мистецтва і графічного дизайну: плакат, цикл дій образотворчого
характеру, креативне рішення, стилістичне рішення, творча трансформація зображення,
сценарій, режисура світла, режисура постановки, зйомки та монтажу, кіномонтаж, пост-
обробка тощо.
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Після досягнення Нігерією незалежності інтенсивно почала відроджуватися
народна музична культура, яка була тісно пов’язана з театральним мистецтвом.
Нігерійський театр значною мірою був заснований на музичних виставах фольклорного
характеру, в яких широко використовувалися народні пісні, танці, музичні інструменти.

Потрібно зазначити, що друга половина XX ст. мала вирішальну роль у відродженні
та становленні національного літературно-театрального мистецтва Нігерії. У цьому
процесі зіграла величезну роль освічена інтелігенція, яка боролася за культурно-
політичну незалежність проти європейських колоністів, що дало потужний поштовх
розвитку африканської культури. У цьому періоді значно зріс інтерес до традиційного
культурного спадку Нігерії, створювалися фольклорні колективи, пропагувалися народні
пісні і танці. У багатьох містах були організовані національні інститути і факультети
мистецтв, драматичні школи, що здійснювали підготовку кадрів для професійних і
аматорських театральних колективів.

За підтримки Міністерства культури та інших державних організацій проводилися
семінари для керівників та учасників художньої самодіяльності, влаштовувалися
конкурси на кращу п’єсу, організовувалися театральні огляди та фестивалі. Так, у Нігерії
за сприяння уряду держави в 1965 р. вперше в країні були організовані короткострокові
курси театрального мистецтва для керівників самодіяльних театральних колективів. У
тому ж році була організована Національна федерація аматорського театру, у завдання
якої входила підтримка і координація діяльності всіх театральних колективів країни. У
1969 р. вона була перейменована у Федерацію народного театру, що відповідало
прагненню громадськості створити самобутній по засобам вираження і африканський
по духу театр, розрахований на широкі маси [5; 197].

Нігерійські драматурги і режисери зверталися до народного фольклору, щоб
висловити своє ставлення, повагу і пам’ять до традиційної культури, старовинних
вірувань та звичаїв. У більшості п’єс автори підкреслювали позитивні сторони
народного традиційного побуту, виступали проти сліпих забобонів і пережитків минулого.
Нігерійський драматург Дуро Ладіпо в трагедії "Оба воджа" засуджував стародавній
звичай ховати разом з правителем кого-небудь з його оточення як "поводиря" в
потойбічний світ.

У період незалежності по-новому зазвучали п’єси історичного змісту, що займали
основне місце в репертуарі африканських театральних колективів. Більш чітко
проявилася патріотична спрямованість сюжетів історичних п’єс, їх герої
використовувалися драматургами і режисерами як приклади, що стосувались проблем
сучасного світу, для виховання національного патріотизму. Таким прикладом постановки
історичної проблеми для сучасного глядача послужила діяльність нігерійської трупи
під керівництвом Дуро Ладіпо, який написав кілька п’єс з історії держави йоруба. Саме
в них він розкрив дух народу, барвисто відобразив характери і звичаї того часу, виразно
змалював глибокі душевно-психологічні патріотичні почуття героїв, їх національний
характер.

У ці роки нігерійський театр все частіше звертався до проблем сучасності,
намагався глибоко проникнути в суть процесів, що відбувались як в державі, так і взагалі
на африканському континенті. Велику увагу театральні колективи країни в репертуарній
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«елітарного кіно» (прообраз сучасного інтелектуального кіно для вузької групи
«підготовлених» глядачів).

Кіноавангард у Росії асоціювався спочатку лише з В. Мейєрхольдом та його
учнями С. Ейзенштейном та С. Юткевичем [9], які започаткували в Державних вищих
режисерських майстернях серію сміливих експериментів з кіномонтажу
гостросоціальних творів. Хоча західні мистецтвознавці передусім правомірно називають
піонером російського і світового кіноавангарду видатного художника і режисера тієї
епохи В. Старевича, який подарував світу об’ємно-мультиплікаційне кіно ще на початку
ХХ ст. Він використовував опудала тварин, комах та інших істот і досягав такої
правдоподібності їхніх рухів (наприклад, як у фільмі «Війни комах»), що більша частина
глядачів вважала В. Старевича великим дресирувальником живих істот. Саме
В. Старевич першим у світі поєднав творчі засоби мультиплікації та постановочного
кіно в одному фільмі («Ніч перед Різдвом», 1913 р.).

До українських кіноавангардистів фахівці відносять І. Кавалеридзе [9], художника-
декоратора, скульптора і режисера одночасно. Він одним з перших започаткував у
процесі створення фільму технологію інтенсивного одночасного застосування
креативних дій принципово різного характеру. Наприклад, на стадії прийняття креативного
рішення щодо бачення майбутнього кінотвору І. Кавалеридзе працював одночасно як
сценарист, режисер-постановник і художник-постановник. Сьогодні багато дизайнерів-
практиків за кордоном застосовують подібний підхід, називаючи його
«коеволюціонування (coevolutioning) креативного рішення». Проте сам І. Кавалеридзе
головною серією експериментів свого життя вважав авангардну серію кінотворів, при
створенні яких головною метою був пошук нової «пластичної» кіномови, дослідження
режисерсько-постановочної та операторської творчості з позицій Кавалеридзе-
скульптора. Тому в сценаріях та постановках цієї авангардної серії домінували
монументальні сцени, герої та об’єкти, як, наприклад, у фільмах «Прометей»,
«Запорожець за Дунаєм», «Григорій Сковорода».

Видатний внесок до світового кіноавангарду здійснили поляки Ф. і С. Темерсони
[14], які розпочали у 30-ті р. ХХ ст. свої експерименти з рухомими джерелами світла і
фотограмами. В їхніх серіях експериментів під час зйомок рухалось все: предмети на
готовій фотограмі чи іншій основі, джерела світла на прозорому столі чи під столом,
кінокамера тощо. Після зйомок створювались анімаційні композиції кадрів, які потім
піддавались додатковій художній трансформації-«інспірації» з тим, щоб стимулювати
уяву глядача (сьогодні такі трансформації фахівці називають відеоаранжировкою або
пост-обробкою відео). Крім новаторських експериментів зйомки динамічних сцен та
рухомих джерел світла Темерсони шукали нові режисерські підходи до кіномонтажу,
свідомо зіставляючи абстрактні і реалістичні кінофрагменти, які на перший погляд не
можна поєднувати і, тим самим, стимулювали асоціативне мислення глядача.

Отже, можна стверджувати, що підходи Темерсонів до режисури постановки і
зйомки стали прообразом сучасних спецтехнологій постановки та зйомки у
відеодизайнерських процесах, кіномонтажні експерименти Темерсонів (зокрема,
розміщення об’єктів та їх зйомка на готових фотограмах) стали передвісником сучасних
композитингових технологій у відеодизайні, а експерименти з художньою «інспіраційною»
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діяльності надавали морально-правовим проблемам. Характери героїв стали більш
різноманітними і багатогранними, їх вчинки – психологічно більш мотивовані і
переконливі. У цей період у п’єсах нерідко обігравалося зіткнення антиморальних
якостей службовця особистої наживи і інтересу перед громадським обов’язком.

У 80-ті роки все більше африканських драматургів і режисерів зверталися до
актуальних соціальних і політичних проблем, викривали буржуазні звичаї, критикували
відрив чиновництва від народу, корупцію, хабарництво.

Становлення самобутнього народного театру тісно пов’язано з використанням
місцевих мов. Театральні колективи багатьох молодих держав ставили вистави
африканськими мовами. Драматургами Африки було написано чимало п’єс мовами
йоруба, хауса, бо, акан, волоф, бамбара та ін.

Важливе місце в драматично-театральному мистецтві посіли народні пересувні
театралізовані вистави, на яких у стародавніх костюмах і масках розігрувалися пантоміми
міфологічного змісту, головними діями були божества, що уособлювали сили природи,
духи предків, інші міфологічні герої, які посіли почесне місце культурної спадщини
не тільки однієї нігерійської культури, а й усього африканського континенту.

Великою самобутністю і яскраво вираженим колоритом відрізнявся африканський
музично-драматичний театр, в якому драматичні діалоги поєднувались з піснями і
танцями, при цьому музичний супровід надавався тільки тим епізодам, в яких музика
реалістично виправдана, наприклад, танцям, обрядам, громадським церемоніям.

Одним з найбільш популярних видів сучасного нігерійського мистецтва був і
залишається театр. Театр у Нігерії – це найбільш доступна форма спілкування
письменника з масами. Національне кіно, наприклад, робило перші самостійні кроки,
ще не набуло такого поширення як форма національного мистецтва. Сучасний
нігерійський театр широко використовував традиційне мистецтво – танці, музику,
пантоміму і розширював свою аудиторію за рахунок діяльності пересувних груп, які
роз’їжджали по країні, спілкуючись з глядачами, в основному, їхньою рідною мовою.

Разом з тим, на шляху театрального мистецтва були численні труднощі, багато з
яких пов’язані з наслідками колоніалізму і недостатнім рівнем соціально-економічного
розвитку. Діяльність театральних колективів ускладнювалася ще браком фінансових
коштів, необхідних для підготовки кваліфікованих кадрів та розширення мережі
театральних приміщень, субсидування професійних і аматорських груп, організації
гастролей.

Значні труднощі у розвитку нігерійського театру були пов’язані з проблемою
формування репертуару. Молода драматургія країн тропічної Африки знаходиться ще в
стадії розвитку. Незважаючи на це, вона все сміливіше входить в життя континенту,
ставить гострі соціально-політичні проблеми, діячі африканського театру і раніше
відзначають брак п’єс актуального звучання.

Ознайомлюючи африканські народи з кращими досягненнями світової драматургії,
намагаючись розширити театральну аудиторію, прагнучи зробити цей вид мистецтва
доступним народу, прогресивні театральні діячі вносять важливий внесок у соціально-
політичний і культурно-національний розвиток країни.

Таким чином, становлення самобутнього національного нігерійського мистецтва
60–90-х рр. ХХ ст. було тісно пов’язано з використанням та відродженням народного,
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Найбільш глибоке усвідомлення циклу дій образотворчого характеру у творчих
процесах стало доступним для тих художників та графіків початку ХХ ст., які в
мистецьких прийомах та засобах фото&графіки розпізнали нову мову образотворчого
мистецтва і почали випробовувати фото&графічні технології створення композицій. У
результаті з’явилися принципово нові види композицій: фотограми та асемблажі Мен
Рея [11; 12], гібридні монтажні композиції, у яких на графічному фоні дотепно
використовувались фотозображення. Крім Мен Рея, піонерами світової фото&графіки
по праву можна вважати О. Родченка, В. Кандинського, К. Шада, П. Блейка,
Дж. Хартфілда, Г. Клуциса та інших [12]. Завдяки їм у термінології майстрів фотографіки
з’являється нове, надзвичайно важливе поняття «фотомонтаж», що досі залишається
одним із основних технологічних понять у сфері фотодизайну.

Вагомий внесок до емпіричної бази досліджень образотворчих процесів здійснили
художники-пікторіалісти Західної Європи, США, Китаю у першій половині ХХ ст. [13].
Пікторіалісти, почавши активно використовувати в композиціях фотозображення та їх
фрагменти, сприяли накопиченню нового технологічного досвіду використання
світлотехнічного обладнання, нових схем освітлення тощо. Крім того, пікторіалісти
почали розглядати самі фотографії як предмет мистецько-прикладних досліджень і
сприяли становленню та розвитку нового важливого виду креативних циклів
образотворчого процесу – художньо-прикладного оформлення фотографій
(передвісника сучасної художньої пост-обробки цифрових зображень).

Щодо емпіричної основи досліджень відеодизайнерських процесів
(ВД-процесів), то відповідний практичний досвід доцільно почати обговорювати,
звернувшись до епохи кіноавангардистів. Як відомо, протягом першого десятиліття
ХХ ст. у молодій сфері світового кінематографу панував комерційно-розважальний
дух Голівуду [3], запрограмований бізнес-елітою США (ствердження безмежної влади
грошей, глобальної капіталізації всього).

Лише окремі видатні митці того часу намагалися протистояти цинічно
запрограмованим канонам організації творчих циклів у кінематографі, шукаючи інші
підходи та формати візуалізацій. З’явились оригінальні трагікомічні кінопостановки у
цирковій стилістиці Ч. Чапліна (трагедія життя «маленької людини» в суспільстві
безмежної влади грошей), кінопостановки проблеми глобальної жадібності у новій
стилістиці Е. Штрогейма тощо. Завдяки творчості цих кіномитців у кінематографі того
часу сформувалася нова тенденція як протест проти домінування комерційно-
раціональної організації творчих процесів кіновиробництва. Особливо яскраво вона
проявилась у національних культурах Франції, Англії, Німеччини та Польщі.

Саме у Франції в 20-х рр. ХХ ст. сформувалась група першої хвилі режисерів
«Авангард» (Л. Деллюк, Ж. Епштейн, М. Л’Ербье, Ж. Дюлак, К. Ганс, Ж. Ренуар,
Р. Клер, Ж. Фейдер та ін. [3]), діяльність якої найбільше сприяла становленню
кіноавангарду. Суттю кіноавангарду став вільний пошук нових прийомів та оригінальних
підходів кіновізуалізації соціальних тем. Кіноавангардисти швидко опанували новітні
на той час прийоми творчого фотографування Родченко (ракурс, нефокусна зйомка
тощо) і впровадили їх у творчих циклах кіновиробництва. Разом з тим, окремі
авангардисти (А. Шокет), усвідомлюючи, що вони живуть в епоху бурхливої
демократизації кіномистецтва, тим не менш, сміливо почали відстоювати право на життя
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культурного потенціалу народів Нігерії і всієї африканської культурної спадщини,
прив’язаної, в основному, до місцевих традицій, обрядів, давніх місцевих мов і
самобутньої індивідуальної та колективної культури, а також був використаний досвід
європейської театральної школи.

Відтак, за роки незалежності Нігерією були досягнуті значні успіхи в розвитку
літературно-театральної сфери. Аналіз основних тенденцій розвитку національного
літературно-театрального мистецтва в Нігерії показує, що творчі колективи цієї країни
йшли шляхом синтезу літературних і музично-театральних традицій. Письменники,
драматурги, режисери, актори ретельно вивчали і творчо використовували досвід
європейського театру, зверталися у своїй творчості до досягнень світового театрального
мистецтва. Разом з тим, вони дбайливо зберігали кращі зразки народної творчості,
намагалися ширше використовувати культурно-історичну спадщину своїх народів.
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образотворчого мистецтва, які вважають філософсько-мистецьким підґрунтям
фотовідеодизайну – плакатна графіка, авангардизм, пікторіалізм, фото&графіка,
кіноавангард, відео-арт тощо.

Розглянемо цей досвід найвідоміших митців вищезгаданих сфер образотворчого
мистецтва в діахронічному аспекті як емпіричну першооснову дослідження креативних
циклів образотворчого характеру в творчих процесах.

У першу чергу, слід відзначити піонерський практичний досвід підходів до
створення соціально-прикладних плакатів видатними графіками кінця ХІХ ст. (Ж. Шере,
А. Тулуз-Лотрек, Т. Стейнлен, Е. Грассе, А. Муха та ін. [8]). Саме завдяки їм почало
формуватися сучасне структурно-смислове бачення агітаційного, рекламно-
презентаційного та навчально-просвітницького плаката, усвідомлення сукупності
необхідних цілеорієнтованих образотворчих дій при створенні плакатау. У той період
серед провідних майстрів образотворчого мистецтва почали бурхливо поширюватись
нові поняття соціально-прикладного мислення – «цільова аудиторія», «цільова
орієнтація» тощо. Це змусило плакатних графіків шукати або створювати нові
стилістичні рішення композицій, які б найбільше відповідали цільовій орієнтації та
задовольняли цільову аудиторію твору. Досвід застосування ними стилістики силуетних
композицій допоміг у майбутньому фотохудожникам приймати рішення: коли в процесі
творчого фотографування найбільш доцільно використовувати природні та штучні
контрові джерела світла для акцентування головного об’єкта. А стилістика плакатів-
кадрів, яку графіки впровадили ще на зорі кінематографу, стала пізніше для фахівців
класичною на стадіях формування стилістичних концепцій статичних та динамічних
екранних заставок.

Наступне покоління майстрів плакатної графіки початку ХХ ст. – Л. Бернхард,
Ю. Клінгер, Л. Хольвайн та ін. [3] – продовжило експерименти застосування художньо-
прикладних прийомів графіки в новітній на той час творчій сфері активного застосування
фототехнологій – у сфері плакатної фотореклами. Експерименти графіків у цій сфері
сприяли усвідомленню того, що творчий процес подібної складності може включати
кілька креативних циклів принципово різної творчої діяльності, зокрема: сценографію
(постановку предметно-просторової композиції), режисуру фотозйомки та
світлорежисуру, художньо-графічну трансформацію фотозображень. Спеціалізований
досвід створення плакатної фотореклами монооб’єкта, одержаний у цих експериментах,
сприяв появі нових стилістичних підходів до зображення монооб’єкта – «пуризм» і
«мінімалізм».

У цей же період завдяки появі та бурхливій популяризації нового жанру візуального
мистецтва – кінематографу – майстри соціально-прикладної графіки почали опановувати
новий вид плакатної композиції – кіноплакат і, відповідно, новий вид креативного
процесу. Спочатку піонери кіноплаката розуміли головний смисл цього процесу у
пошуку найбільш вдалого (символічно-знакового) кадру фільму і подальшої творчої
трансформації цього кадру у кіноплакат. Фактично подібний творчий процес
перетворювався у процес створення «стоп-кадру», взятого з готової кіноплівки. Пізніше
пошук креативного рішення кіноплаката став більш ускладненим творчим процесом –
паралельна розробка ряду художньо-графічних стилізацій різних кадрів та створення
на основі ряду колажного кіноплаката.
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У статті розглядаються сучасні пам’ятники України (просторова
скульптура) як соціальне та культурне явище, ретранслятор аксіологічних
констант та інструмент соціокультурного діалогу; здійснюється аналіз основних
тенденцій трансформаційних процесів, пов’язаних з пам’ятниками, обумовлених
соціальними змінами у сучасному українському суспільстві. У роботі також
запроваджується нове поняття у термінології видів просторової пластики за її
функціями – «розважальна скульптура».

Ключові слова: пам’ятник, сучасна міська скульптура, розважальна
скульптура, суспільний діалог.

В статье рассматриваются современные памятники Украины
(пространственная скульптура) как социальное и культурное явление,
ретранслятор аксиологических констант и инструмент социокультурного диалога,
осуществляется анализ основных тенденций трансформационных процессов,
связанных с пространственной скульптурой, обусловленных социальными
изменениями современного общества переходного периода. В работе также
вводится новое понятие в терминологии видов пространственной пластики
относительно ее функций – «развлекательная скульптура».

Ключевые слова: памятник, современная городская скульптура,
развлекательная скульптура, общественный диалог.

This article analysed the new spatial sculpture as a social and cultural phenomenon
and as axiological constants. This is instruments of social dialogue. This article contains
the analysis of the main trends of spatial transformation sculptures monuments that are
associated with changes in contemporary society in transition. The article also introduces
a new concept in terms of the types of spatial sculpture – "entertainments sculpture".

Key words: monument, urban sculpture, sculpture entertainment, social dialogue.

Демократизація суспільного устрою в Україні з набуттям державної незалежності
спричинила трансформацію у підходах до зведення пам’ятників у міському просторі,
що змінило його семантику, розширило та збагатило жанрово-тематичний діапазон
міської скульптури. Розгортання процесу зведення пам’ятників у містах України набуло
ознак кількісної масштабності та тематичної багатоманітності, що свідчить про появу
нового культуротворчого феномену.

Образно-символічна мова чисельних пам’ятників, зведених впродовж останніх
двадцяти років, демонструє соціальні настрої жителів України, візуально ілюструє
характер трансформаційних тенденцій у суспільстві. На сьогодні міська скульптура в
нашій державі набула властивостей лакмусу соціокультурних процесів, а суспільні події,
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Dictionary [4] та інших подібних визначних виданнях. Проте у межах даної роботи,
напевно, слід розглядати це поняття в більш конкретному смисловому пласті, який
асоціюється, в одному аспекті, з образотворчим характером ментальної діяльності, в
іншому аспекті, з проектною культурою мистецької діяльності. Необхідність врахування
цих двох аспектів і використання більш точних трактовок поняття «креативний процес»
вимагає формулювання експлікацій цього поняття в термінах фотовідеодизайну або
близьких творчих сфер.

Спочатку сформулюємо експлікацію поняття «креативний процес» у загальних
дизайнерських термінах. Креативний процес – це цілеорієнтований процес прикладної
образотворчої або подібної художньої діяльності індивіда, обумовлений вихідними
даними, регламентаціями та побажаннями соціума-замовника чи іншого індивіда (тобто
обумовлений проектним завданням /design brief/ [5]). Такий процес завжди
регламентовано проектним (дизайнерським) завданням, отже, сформульовану
експлікацію можна називати інакше – «дизайнерський процес».

За такою ж схемою визначимо експлікацію поняття «дизайнерський процес» у
термінах більш вузької сфери – фотографічного дизайну [6]: дизайнерський процес –
це цілеорієнтована сукупність організаційних, аналітичних, образотворчих та виконавчих
етапів розробки творчого продукту фотографічного дизайну (плаката, каталогу тощо),
які обумовлено проектно-творчим завданням. Тут слово «сукупність» підкреслено для
акцентування з точки зору автора на тому, що дизайнерський процес – це не просто
послідовність певних етапів, а більш складна сукупність паралельно-послідовних дій,
кроків, циклів тощо, хоча сьогодні багато хто з дизайнерів-практиків, прибічників
«раціональної моделі дизайн-процесу» [7], вважає, що дизайнерський процес, як правило,
зводиться до чіткої послідовності етапів, наприклад: Pre-production > Main production
cycle > Post-production cycle >Re-design.

Далі у статті будемо звертати увагу лише на такі дії, кроки, цикли прикладного
творчого процесу, які можна асоціювати з образотворчою діяльністю. При цьому
основну увагу буде зосереджено не стільки на обговоренні творчої ідеї митців, скільки
на мистецьких прийомах та підходах до досягнення творчої ідеї.

Якщо такий аналіз здійснювати у межах проектно-обумовленого творчого процесу
(тобто, дизайнерського процесу), то за методологічну основу вивчення його
образотворчих дій доцільно обирати класичні підходи провідних світових шкіл
графічного дизайну, який найтісніше асоціюється з фотовідеодизайном у багатьох
аспектах (характер ментальної творчості, творчі середовища та засоби дизайн-процесу,
розмаїття творчих продуктів тощо). До таких шкіл, насамперед, належать школи
американської та швейцарської рекламної графіки, провідні школи радянського та
пострадянського простору [8–9]: МДХПА (Московська державна художньо-
промислова академія ім. С. Г. Строганова), ВАШГД (Вища академічна школа графічного
дизайну, Москва),школи С.Петербургу, Харкова тощо [8], а також провідні національні
школи графічного дизайну західної Європи (англійська, голландська, французька,
польська, німецька тощо [10]).

Крім класичної методології організації проектно-обумовлених творчих циклів у
графічному дизайні не менш важливо вивчати першоосновний емпіричний досвід
пошуку та практичного застосування чисто мистецьких підходів, особливо в тих сферах



24

пов’язані з пам’ятниками, свідчать про включення їх до активного суспільно-
політичного та культурного діалогу.

Наукова новизна вивчення такого культурного явища як просторова скульптура на
початку ХХІ ст. в Україні полягає у необхідності застосування культурологічного
підходу при аналізі пам’ятників, адже традиційно у науковій думці скульптуру взагалі та
просторову пластику зокрема розглядають у контексті мистецтвознавчої парадигми,
зосереджуючись лише на художніх та естетичних аспектах цього явища
образотворчості. Проте скульптура у жилому просторі людини на сьогодні є не лише
об’єктом естетики, на початку ХХІ ст. вона стала вагомою частиною семантичного
тексту міста, набула властивостей потужного інструменту суспільного діалогу. Так,
наприклад, використання пам’ятників в антагоністичних протистояннях під час
громадських мітингів, аспекти їх зведення або руйнування, проведення біля них
різноманітних заходів, увічнення в них певних історичних постатей демонструють
широкий спектр суспільних проблем, у вирішенні та подоланні яких сучасники
використовують об’єкти міської скульптури.

Аналіз пам’ятників міського простору як соціокультурного явища – це спроба
проникнути у смисловий зміст жилого простору людини, зрозуміти та осмислити його
філософію, окреслити його зовнішні риси та характер, визначити аксіологічні константи,
що формують культуру його жителів.

Мета статті – виявити основні тенденції у процесах функціонування сучасної
скульптури у системі семантичного поля міського простору та характерних рис, що
визначають її роль у соціокультурному діалозі суспільства, репрезентують характер
нової епохи.

Завдання статті полягає у культурологічному аналізі найбільш помітних тенденцій
у сфері сучасної просторової скульптури та суспільних явищ, пов’язаних з нею.

Специфіка предмету та об’єкту дослідження обумовлює семіотичний підхід до
вивчення проблеми, теоретичну основу якого, в межах даної статті, складають праці
філософів А. Уайтхеда, Ю. Лотмана, О. Лосєва. У роботі використовуються результати
мистецтвознавчих досліджень просторової пластики М. Протас та Л. Лернера.

Перш ніж перейти до аналізу пам’ятників міського простору, потрібно зазначити,
що просторова пластика завжди слугувала символічному утвердженню аксіологічних
констант, сублімувала в художніх образах систему уявлень людини про світобудову.

Генеза просторової скульптури сягає прадавніх часів, а поява об’ємної пластики
(кам’яної, дерев’яної, залізної тощо) була обумовлена релігійно-обрядовими
детермінантами наших пращурів: брили Стоунхенджу або кам’яні баби скіфо-
сарматських земель були предметами втілення релігійних вірувань та об’єктами
поклоніння.

З часом релігійна детермінанта появи об’ємної пластики (пам’ятників) у жилому
просторі як об’єкта поклоніння зазнала трансформацій та еволюціонувала. Того
соціального значення пам’ятника у просторі, на який спирається сучасність, просторова
скульптура почала набувати не так давно – з епохи італійського Ренесансу в Європі, з
часів розвитку вільної думки. Зростання громадянського пафосу у культурі, розвиток
великих міст, концентрація політичних та державних ідей спричинили набуття
просторовою скульптурою ролі ретранслятора суспільних цінностей і смислів.
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У статті проаналізовано мистецькі підходи до організації креативних
процесів у сферах образотворчого мистецтва, які найтісніше асоціюються з
фотовідеодизайном. Аналіз здійснюється в діахронічному аспекті. Акцент в аналізі
робиться на усвідомленні циклу дій образотворчого характеру в цих процесах і
виділенні основних концептів, пов’язаних із циклом.

Ключові слова: креативний процес, цикл дій образотворчого характеру,
дизайнерський процес, фотовідеодизайн, графічний дизайн, плакатна графіка,
фото&графіка, кіно авангард.

В статье проанализированы художественные подходы к организации
креативных процессов в сферах изобразительного искусства, которые наиболее
тесно ассоциируются с фотовидеодизайном. Анализ осуществляется в
диахроническом аспекте. Акцент делается на осознании цикла действий
изобразительного характера в рамках этих процессов и выделении основных
концептов, связанных с циклом.

Ключевые слова: креативный процесс, цикл действий изобразительного
характера, дизайнерский процесс, фотовидеодизайн, графический дизайн,
плакатная графика, фото&графика, киноавангард.

This analytical type article is focused on the research of approaches to creative
processes organization in visual arts spheres which are closely associated with
photo&video design. The analysis is carried out in the diachronic aspect. It is focused
on clarification of fine art acts cycle within the creative process and concepts connected
with this cycle.

Key words: creative process, fine art acts cycle, design process, photo&video design,
graphical design, poster graphics, photo&graphics, avant-garde cinema.

Завдання дослідження і усвідомлення природи креативного процесу навіть у
вузькій сфері діяльності можна ставити, спираючись на попередній досвід практичних
підходів до реалізації творчих процесів у цій сфері. Іншими словами, такі завдання
можна формулювати лише після вивчення емпіричної бази щодо креативних процесів
або їхніх окремих стадій.

Загальнофілософські трактування поняття «креативний процес/creative process»
як суб’єктивно-ментальної діяльності індивіда з метою створення чогось якісно
нового, сьогодні пропонуються практично в усіх найпоширеніших енциклопедіях та
тлумачниках: в енциклопедіях «Britannica», «Encyclopedia of Philosophy», «Wikipedia»
[1–3], «Большая советская энциклопедия», у тлумачнику Webster New International
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Функціонально міська скульптура встановлює контакт з жителями міста та тримає
з ними постійний зв’язок (пам’ятник завжди знаходиться в полі зору мешканців
житлового простору) і є візуалізованим образним текстом у гіпертексті (за Лотманом)
середовища. Таким чином, пам’ятник у просторі утворює своєрідне семантичне поле
впливу на людську свідомість та підсвідомість. Ймовірно, саме з цієї причини, на думку
дослідника Л. Лернера, заповітною мрією скульптора є не стільки зведення пам’ятника,
скільки перетворення художнього об’єкта на символ, який справлятиме враження, що
дана скульптура була у місці встановлення від початку часів і без неї картина жилого
простору втратить свою повноту та точку сили [5; 34].

Для того, щоб продемонструвати соціокультурну роль міської скульптури для
суспільства, ми повинні акцентувати увагу на тому, що житловий простір має колосальний
вплив на думки та настрої людей. Люди можуть не читати книжок, не ходити до театру,
не цікавитись політикою, але не зможуть не помітити об’єктів навколишнього оточення,
повз які вони проходять щодня.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. в Україні (з часу набуття незалежності) можна назвати
апогеєм посилення соціальної ролі скульптурного пам’ятника: ґенеза його розвитку,
що проявилась у широкому діапазоні жанрів, сублімуючись умовами глобальних
процесів, призвела до детермінуючої функції пам’ятника у формуванні громадської
думки, використання його як інструмента суспільного діалогу.

У контексті суспільного діалогу пам’ятник, як зображення певної особи або
образне втілення ідеї, відіграє роль епіцентру активних громадських процесів.
Проведення біля пам’ятників різноманітних суспільних заходів вже стало традиційним.
Так, «Шевченківські дні», наприклад, не обходяться без мітингів біля пам’ятника Тарасу
Григоровичу Шевченку: майданчик біля пам’ятника є місцем для публічних виступів
представників органів влади, політичних партій, громадських організацій. Пам’ятники
встановлюють до різноманітних річниць та знаменних дат, таких як День міста,
фестивалі, календарні свята. Монументи, присвячені видатним діячам та подіям
українського державотворення, урочисто відкривають на День незалежності України
– 24 серпня – з широким висвітленням цих подій у ЗМІ. А традиція покладати до
пам’ятника квіти сягає прадавніх традицій жертвоприношення богам. З часів офіційного
припинення комуністичного режиму та актуалізації релігійності суспільства традицією
став також ритуал освячення зведеного пам’ятника. Зрештою, біля пам’ятників
традиційно призначають побачення, а деякі з них стали об’єктами легендування та
туристичного паломництва.

Як будь-який матеріальний вияв художньої творчості, скульптура ґрунтується на
системі символів та смислів і символізм сучасної міської скульптури є унікальним
культуротворчим феноменом. Через мову символів скульптура створює навколо себе
відповідну незмінну семантичну ауру. Усе, що створене людиною в ареалі свого
мешкання, семіолог Ю. Лотман називає текстом у гіпертексті простору, де перший є
перманентно працюючим механізмом, який постійно генерує інформацію [6; 683].

Обґрунтовуючи тезу про вплив символів на соціокультурні процеси, філософ
А.Н. Уайтхед робить досить важливе зауваження про те, що символ, як смислове
утворення, потребує активного сприйняття суб’єкта та наділений здатністю
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пришивання квітки, краяння короваю, покривання молодої тощо) та післявесільний
(рядження тощо).

Пісенний фольклор був вагомою складовою родинної обрядовості. Весільні пісні
за жанровою ознакою переважно поділялися на лірико-побутові, гумористичо-сатиричні,
жартівливі тощо. Основна їх тематика складалася з наступних напрямів: підготовка до
свята, визначеність долі, сум молодої з приводу розлучення з батьками та дівоцтвом,
зустріч невістки у новій родині, зображення щасливого (або нещасливого) життя
молодої у батьків чоловіка тощо. Головною дійовою особою родинно-побутової
лірики виступала молода, яку в народих текстах лагідно називали Галею, Галочкою,
дитиною, покривалочкою, панночкою, коханочкою, порівнювали її з зозулею, ластівкою
тощо.

Відзначимо, що на сучасному етапі весільний фольклор Черкащини продовжує
жити й розвиватися, відгукуватися на події, що зачіпають інтереси суспільства й
збуджувати уяву людей.

Література:
1. Борисенко В. Весільні звичаї та обряди на Україні / В. Борисенко. – К. : Наук. думка,

1988. – 192 с. 2. Здоровега Н. Нариси народної весільної обрядовості на Україні /
Н. Здоровега. – К. : Наук. думка, 1974. – 160 с. 3. Іваницький А. Українська народна музична
творчість: Навчальний посібник / А. Іваницький; під ред. М.М. Поплавського. – 2-е вид.,
допрацьоване. – К. : Муз. Україна, 1999. – 222 с.: нот. 4. Курочкін О. До історії сватання
на Україні / О. Курочкін // Народна творчість та етнографія. – № 4. – 1971. – С. 26–30.
5. Мишанич С. В. Усна народна творчість / С. В. Мишанич // Культура і побут населення
України. – К. : Либідь, 1993. – С. 213. 6. Стадник О. Калинові передзвони: Записи і обробки
народних пісень та авторські твори / О. Стадник. – Черкаси : б. в., 2007 р. – 186 с.

ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ ЯК СКЛАДОВА РОДИННОЇ ОБРЯДОВОСТІ
УКРАЇНЦІВ ЧЕРКАЩИНИ



26

концентрувати на собі увагу людини. Вчений наголошує на тому, що символи здатні до
потужного впливу на людську свідомість, здатні об’єднувати думки, а також дії в єдине
ціле, спрямовувати індивідів на певні дії та організовувати змішаний натовп у
співтовариство, що діє рівномірно. Самоорганізація суспільства залежить від символів,
що проникають всюди та здатні вказувати на дії зрозумілими для всіх образами. З точки
зору філософа, усі стосунки між людьми у суспільстві оформлені символічно [8; 54].
Таким чином, пам’ятник має категоричний вплив на людську свідомість. Це добре
розуміли і стародавні єгиптяни, коли зводили ефектні монументальні скульптури
сакрального значення та вражаючих розмірів. Зазначену властивість просторової
скульптури зробили інструментом управління масовою свідомістю радянські ідеологи,
через що монументальна пропаганда радянської доби була першочерговим завданням
мистецтва, одним з найвпливовіших важелів управління свідомістю мас, потужним
засобом комуністичного виховання, домінантою у міській забудові, об’єктом
колосального фінансування.

Функціонально радянська скульптура була підкорена лише естетичним завданням
виховання та пропаганди комуністичних ідеалів. Пам’ятники, меморіали та меморіальні
комплекси, що збереглися до наших часів – яскраве свідчення ідеологічного
навантаження, яким було насичене радянське мистецтво.

Драматичну історію впровадження плану радянської монументальної пропаганди
описує у своїй монографії «Українська скульптура ХХ століття» М. Протас, згадуючи
Декрет від 12 квітня 1918 року «Про зняття пам’ятників, споруджених на честь царів
та їх слуг, і вироблення пам’ятників Російської соціалістичної Революції» і те, що
першою ознакою культу радянської влади та її вождя для України став бюст В. Леніна
на Софійському майдані у Києві (1918 р.) [7; 53].

Аналогічно було вчинено після падіння радянського режиму: монументи
радянської влади на території нашої держави масово демонтувались, а на їх місце почали
встановлювати пам’ятники діячам української історії та культури, символи незалежності
України. Щоправда, слід відмітити, що план радянської монументальної пропаганди та
спеціальний Декрет були впроваджені одразу після приходу більшовиків до влади – у
1917 р., а зміни у пострадянській просторовій скульптурі відбулись доволі повільно.
Так, наприклад, офіційний документ про демонтаж пам’ятників вождів тоталітарного
режиму, причетних, зокрема, до організації та здійснення Голодомору 1932–1933 років
в Україні, з’явився лише у 2007 р. (через 16 років після здобуття Україною
незалежності), у зв’язку з наближенням дати 75-х роковин Голодомору в Україні [9].

Більше того, за пошкодження пам’ятників вождям тоталітарного режиму й по
сьогодні відкриваються кримінальні справи та застосовуються покарання. Так,
наприклад, 30 червня 2009 року за пошкодження пам’ятника Леніну у м. Києві міліцією
було затримано кількох громадян і порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296, 298
Кримінального кодексу України [10].

У багатьох містах України й по сьогодні стоять пам’ятники вождям радянської
революції та організаторам Голодомору, політичних репресій. Так, наприклад, в
обласному центрі – Миколаєві, на центральній площі стоїть пам’ятник В. Леніну, в
одному з парків у центрі міста – Г. Петровському – одному з організаторів Голодомору
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горілку п’ють,/ Там мене молодую ждуть,/ А в тій світлонці випивають,/ Мене молодую
дожидають./” [6; 136–137].

Коли молоді у супроводі весільного поїзду підходили до хати батьків молодого,
свашки співали, закликаючи батьків вийти з хати та особисто зустріти нового члена
родини: “Ой вийди, мати, з хати,/ Що тобі привезли бояри./ Привезли скриньку й перинку,/
З чужої сторони дитинку./ Та й не лайте її,/ Та й не бийте її,/ Хай вона привикає,/ До
дому не тікає./” Або: “Тобі, мати, не журитися,/ Тобі, мати, веселитися,/ Тобі, мати, печі
не топити,/ Тобі, мати діжи не мисити,/ Тобі, мати, хати не мести,/ тільки порядок вести./
Як топила, то й топитиму,/ Як варила, то й варитиму,/ Тільки тої слави,/ Що невістку
діждали./” [6; 138–139].

Водночас з відбуттям весільного поїзду з подвір’я молодої, в її хаті батьки
починали готувати вечерю молодим, яку ніс до них брат молодої. Разом з вечерею він
приносив весільну шишку. В родині молодого відбувалося частування.

До післявесільних звичаїв та обрядів Черкащини можна віднести широко
розповсюджену традицію рядження у різноманітних балаганних персонажів: циган,
лікаря, єврея-шинкаря, солдата тощо. Рядитися починали, як правило, з понеділка.
“Цигани” ставали на воротах й від тих, хто запізнювався на застілля, вимагали викупу
(внести гроші, або цілувати пічну заслонку, або цілуватися з чужою жінкою чи чоловіком
тощо).

Варто зазначити, що традиційно на другий день весілля неодружена молодь не
брала участі у весільних веселощах, гуляння влаштовували лише одружені чоловіки та
заміжні жінки (через сороміцький характер жартів, розваг та зміст пісенних текстів,
що їх супроводжували), тому інколи в піснях мова йшла про так зване “друге весілля”:
“Ой свату, наш свату,/ Закликай до хати./ До господи, до хати,/ Друге весілля гуляти./
А ми йому раді,/ Батька та матір нарядим,/ Друге весілля зарядим./”. “Цигани” вимагали
від батьків молодого не жаліти горілки й щедро виставлятися за невістку: “А наш батько
Зосим,/ Горілочку носить,/ Та все її тисне,/ Хай вона йому скисне./ Поліз батько на
хату,/ Зачіпився матнею за лату./ Та не будем відчипати,/ Поки не буде частувати./ Щось
у батька теліпається,/ Горілочка в барильці,/ А він її тисне,/ Хай вона йому скисне./”.
Гості давали зрозуміти сватам, що прийшли надовго (весілля гуляли тиждень): “А в
нашої свахи,/ Добра мед-горілка./ Зарядим весілля,/ Тиждень – с понеділка./” Але й
гості приходили не з пустими руками, приносили з собою продукти (вареники, млинці,
сало, м’ясо, ряжанку тощо), тому співали: “Тут наша родина,/ Тут нам заробила,/ І пити,
і їсти,/ Ще й за столи сісти./ Що ти, дружчихо, варила,/ Що ти нас заманила./ Варила
петрушечку,/ Дайте нам хоч юшечку.” [6; 141–142].

У наступні весільні дні співали різноманітних ліричних родинно-побутових,
гумористично-сатиричних застільних пісень. Існували також приспівки, присвячені
окремим дням весільного тижня: “Будьте здорові/, З середою святою,/ Та з невісткою
молодою./” Або: “А в святу п’ятінку,/ Не робила й моя матінка,/ То й ми не робим./” [6;
143–144].

Отже, традиційне весілля українців Черкащини можна умовно поділити на три
періоди: передвесільний (сватання, дівичвечір, виготовлення короваю, запрошення на
весілля, рубання гільця тощо), власневесільний (вінчання, викуп молодої, посад,
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в Україні (парк названо його іменем). Однією з причин такого явища є та обставина, що
в цьому місті проживає досить велика кількість прихильників комуністичної ідеології
і для них ці пам’ятники символізують надію на повернення радянської доби, тому
вшановування та уквітчання таких пам’ятників попри деактуалізацію увічнених в них
постатей та ідей є актом висловлення громадської та політичної позиції, непрямим
способом ведення суспільного діалогу через образні символи міської скульптури.

Взагалі сучасна міська скульптура репрезентує полярність суспільних настроїв у
вирішенні питань самоідентифікації та політичних поглядів на інтеграційні процеси.

Репрезентативна скульптурна картина розколу українського суспільства у поглядах
на зміст та символи власної ідентичності, у позиціях щодо трактування української
історії та історичної справедливості, а також поділу інтеграційних устремлінь на
прозахідну та просхідну політичну орієнтацію яскраво проявляється у скульптурних
пам’ятниках С. Бандері, С. Петлюрі, імператриці Катерині ІІ, Й. Сталіну, а також у
дискусіях щодо руйнування або збереження пам’ятників вождям радянського режиму,
встановлених ще за радянських часів. Полярність ідейних та політичних поглядів
відображається у постійному залученні пам’ятників до суспільних конфліктів,
використанні їх як інструменту конфронтації, полеміки та боротьби ідей. Ідейні
розбіжності спостерігаються не лише у регіональних відмінностях, але й в середині
одного регіону [3; 158].

Так, наприклад, 2007 р. в Одесі було відкрито пам’ятник засновникам міста Одеси,
де центральною та головною композиційною фігурою є зображення імператриці
Катерини ІІ. Церемонія відкриття пам’ятника супроводжувалась громадськими
сутичками за участю представників політичних партій, громадських організацій, зокрема
всеукраїнського об’єднання «Воля», «Українське козацтво», «Військо вірних козаків
Чорноморських імені Богдана Хмельницького». Пам’ятник було названо таким, що
розпалює національну ворожнечу та протистояння у суспільстві.

Напередодні відкриття пам’ятника представники низки українських організацій і
партій виступили із заявою, в якій вимагали від СБУ не допустити відкриття монумента,
який, на їхню думку, "задуманий як постійно діючий генератор міжнаціональної
ворожнечі, щоб спровокувати хаос й анархію в державі, насамперед, в Одесі".

Попри сутички, бійки та скандали, пам’ятник було відкрито. Демонстранти-
супротивники його відкриття тримали в руках лозунги “Пам’ятник Катерині ІІ – злочин
проти України!”, – повідомлялося в новинах ТСН [11].

О. Гаврош у своїй аналітичній статті порівнює пам’ятник засновникам міста Одеси
з пам’ятниками імператриці Австрійській Марії-Терезії та Катерині ІІ у Санкт-Петербурзі,
називаючи одеський пам’ятник «низькопробним плагіатом»: «Велична шестиметрова
імператриця Марія-Терезія гордо сидить на постаменті, вітаючи народ припіднятою
рукою, а в другій тримаючи скіпетр і сувій Прагматичної санкції. А внизу обабіч
високого п’єдесталу розташувалися по периметру її фаворити, кидаючи свої
зосереджені погляди довкруж, – полководці, державні діячі, митці… Одеська Катерина
виявилася навіть не другим наслідуванням, а третім, а то й четвертим. Бо ще 1873 року
у Санкт-Петербурзі відкрили пам’ятник тій самій Катерині ІІ. Фігура імператриці була
встановлена на високому постаменті з полірованого граніту, біля підніжжя якого по
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миє,/ Поглядає на кілочки,/ Чи не висять рушнички,/ Щоб потерти ручки./” Або: “Дружко
коровгай крає,/ семеро дітей має,/ Та всі з кошелями,/ Весь коровгай забрали/ [6; 125–127].

Середину короваю з квіткою калини та “голубчиками” передавали молодим; по
шматку давали батькам молодих, хрещеним, близьким родичам. Залишки короваю
дрібно різали та передавали всім присутнім, нижню скоринку (“підошву”) віддавали
музикантам. Під час краяння короваю свашки та дружки співали: “Дрібно, дружбонько,
дрібно,/ Щоб було всім дорідно./ Бо у Галі рід великий,/ Треба його обділити./ Дрібно,
дружбонько, дрібно,/ Щоб було всім дорідно./ Бо в Миколи рід великий,/ Треба його
обділити./” [6; 128].

Наприкінці вечора старша дрyжка розквітчувала молоду: знімала з неї весільний
вінок, стрічки, рушник. Решта дівчат протягом цього обряду співали ліричної пісні
про втрату молодою вільного дівочого стану й перехід на положення заміжньої жінки:
“Ой вінку, мій вінку,/ Хрещатий барвінку./ Шанувала я тебе, вінку,/ Закривала я тебе в
скриньку./ А тепер поношу іскину та й брошу./ Тепер поносила,/ Скинула та й бросила./
” Після цього відбувалося покривання молодих: дві молодиці з благополучних сімейних
родин ставали на лавку по обидві сторони від молодих й розкривали над ними хустку,
що нею був пов’язаний молодий. Дівчата-дрyжки співали: “Покривалочка плаче/, Чогось
вона хоче./ Вона хоче покриватися,/ Ще й поцілуватися./ Дай, Боже! Дай, Боже!/
Цілуватися, милуватися,/ До младості, до старості,/ Дай, Боже, дай!”  Дослідник О. Стадник
зазначає, що протягом першої частини цієї пісні покривальниці махали хусткою над
головами молодих, а протягом другої – опускали хустку на молодих, пританцьовували
та цілувалися одна з одною [6; 129–130].

Після цього жінки зав’язували на голові молодої хустку, що означало її остаточний
перехід до статусу заміжньої жінки. Свашки та дрyжки, співаючи, по-різному
коментували подію, що відбулася. Свашки: “Ой так нарядили, як самі схотіли,/ З книша
паляницю, з дівчини молодицю./” Дрyжки: “Як би ми схотіли, ми б її розвертіли,/ Ми б
її в садочок повели,/ Ми б її русу косу розплели./” Після переспівів дівчата прощалися
з молодою й виходили з-за столу. На порозі вони востаннє співали: “Та прощай, прощай,/ Та
й Галочко, Бо ми вже йдемо./ Бо ми ж твоє дівування,/ З собой беремо./” [6; 131–133].

Наприкінці весільного частування брат молодої виводив молодих за хустинку з-
за столу. Батьки молодої благословляли молодят на щасливе подружнє життя і
передавали їм на рушнику дві ікони, з якими вони у супроводі весільного поїзду йшли
до молодого. Вийшовши за ворота, молодята кланялися на чотири сторони (останній
раз у той бік, в який було потрібно йти). В цей час свашки співали пісню, зміст якої
нагадував матері, що свати забирають її дочку назавжди з собою: “Загрібай, мати, жар,
жар,/ Коли тобі дочки жаль, жаль./ Кидай у піч дрова,/ Залишайся здорова./ Кидай у піч
тріски,/  Та йди за нами пішки./” Або: “А брат сестрицю виряджав,/ Він її дорогу указав./
Це ж тобі сестрице, дорога,/ Аж до самого порога./” [6; 134–135].

Весільний поїзд рухався до хати молодого. По дорозі свашки співали обрядових
пісень, основним змістом яких ставало зображення щасливого життя невістки у новій
родині: “До нас, невістко, до нас,/ А в нас усе гаразд,/ Сама діжа хліб пече,/  А в хату
вода тече,/  А вітер повіває,/ Світлоньку повіває./” Або: “Тупу, конику, тупу,/ Чи довеземо
ступу,/ На тую гороньку крутую,/ Та в тую світлоньку новую./ А в тій світлоньці,/ Мед-
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колу розташовані видатні діячі Росії ХVIII століття, її фаворити – Суворов, Румянцев,
Орлов, Безбородько, Дашкова та інші. 1890 року на одеському пам’ятникові цих
фаворитів замінили іншими, ближчими історії Одеси (Зубов, Потьомкін, де Рібас та
де Волан» [1].

Одним з нових явищ на пострадянській території у просторовій скульптурі початку
ХХІ ст. стала актуалізація релігійної теми, коли масово почали зводити пам’ятники Папі
Римському Іоану-Павлу ІІ, Петру Могилі; православним святим (Святому Миколаю,
Святому Андрію Первозванному, рівноапостольним Кирилу та Мефодію, Євангелістам
Іоанну, Марку, Матфею та Луці, Архистратигу Михаїлу), Ісусу Христу та іншим постатям
християнства [2; 44].

Це явище свідчить про те, що за демократичних умов, які виникли з набуттям
Україною незалежності, для жителів країни актуалізувалось питання релігійності.
Втілення релігійних уподобань у пам’ятниках, що уособлюють основний зміст
релігійного сенсу сприйняття життя, для них по суті є візуальним втіленням духовного
егрегору народу у житловому просторі, можливістю ретранслювати певні ідейно-
релігійні концепти у суспільство, декларувати право віросповідання та закликати до
приєднання.

Окрім ролі дієвого інструменту формування суспільної думки, утвердження ідей
державного та громадського значення, просторова пластика на початку ХХІ ст., на
відміну від радянських часів, почала виконувати роль камертону у набутті людиною
внутрішнього спокою та естетичної гармонізації жилого простору, сприяти формуванню
позитивних емоцій для мешканців. Помічено, що у країнах колишнього СРСР частіше
ніж в інших частинах світу почали встановлюватись пам’ятники улюбленим кіно-героям,
що одразу припали до душі городянам. Так, наприклад, у Сочі встановлено пам’ятник
персонажам комедії Л. Гайдая «Діамантова рука»; в Ярославлі було увічнено персонажа
Афоню з однойменної стрічки Г. Данелії; в різних регіонах України існує ціла низка
пам’ятників персонажам творів І. Ільфа та Є. Петрова (Остап Бендер, Кіса Вороб’янінов,
Елочка Щукіна), М. Гоголя (Солоха, Вакула), Я. Гашека (бравий Шейк), що стали
об’єктами туристичного паломництва та веселощів перехожих [4; 137].

Спроби дати характеристику подібним пам’ятникам з боку пересічних громадян,
журналістів та навіть фахівців образотворчого мистецтва виявляють прогалину у
термінології сучасних жанрів та видів скульптури. Аби якось термінологічно дати
визначення міській скульптурі такої тематики, в народі її стали умовно йменувати «не
серйозною» або «легковажною» скульптурою. Фактично подібні пам’ятники
відрізняються характерними комедійними рисами з провокаційним підтекстом, де
основна ідея полягає у контексті гумору та курйозу з метою викликати посмішку у
глядачів. Коло репертуару такої скульптури, яка тяжіє до маргінальності, складають, в
основному, літературні персонажі, герої кінострічок, зображення відомих артистів,
тварин, рослин, культових предметів. Споглядання зазначених скульптурних пам’ятників
не вимагає особливого розумового напруження чи аналітичного мислення, такі
пам’ятники є досить доступними для розуміння і сприйняття пересічними жителями, є
яскравими репрезентантами тенденцій масової культури. Виходячи з викладеного,
пропонуємо ввести у понятійний апарат видів міської скульптури за її функціональним
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Останні, проводжаючи молодого, співали: “Та ой долом, долом,/ Поїдь синочку, з
Богом,/ Ще й долиною,/ З доброю годиною./ Та поїдь синочку,/ В чужую сторіночку,/
Привези, синочку,/ Чужую дитиночку./” Або: “Ой на горі ячмінь,/ А в долині м’ята./
Скажіть добрі люди,/ Де сватова хата./ Де сватова хата,/ Де сваха багата./” [6; 116–117].

На воротах двору молодої весільний поїзд нареченого зустрічали парубки з боку
молодої, які не пускали у двір, вимагаючи викуп за дівчину. Свашки у той час співали
жартівливих пісень, у змісті яких відображалися події, що відбувалися: “Чи ти, свату,
не боїшся Бога,/ Що змерзла світилка небога./ Ой доки ж ми та й стоятимем,/ Сиру
землю та й топтатимем./ Червоними чобіточками,/ Золотими підковочками./ Пустіть,
свату, хоч нагрітися,/ На невістку хоч подивитися./ Чи зряжена, чи не зряжена,/ На посаді
чи посажена./” [6; 118].

Після сплати викупу молодий заходив до хати, де за столом під іконами сиділа
молода, біля неї – її молодший брат (з дерев’яним журавлем у руках), який вимагав
грошей за сестру.

Сплативши черговий раз викуп, молодий одержував право сісти біля молодої.
Брат нареченої заводив його за стіл (обидва парубка трималися за хустку). Свашки та
бояри молодого сідали напроти дрyжок молодої. Між ними починалися змагання: хто
першим встигне схопити лежні (плетені калачі), що лежали на столі, або зірвати квітку
на весільному гільці. Найчастіше останню зривала старша дружка, через те, що дівчата
повертали гільце квіткою до себе. Схопивши квітку, дівчата співали жартівливих
приспівок: “А в боярів руки трясуться,/ А в городі свині пасуться./ Старшому завертати,/
Бо не вміє квітку хапати./ Здригнулися стіни,/ Як бояри сіли./ Ще дужче здригнуться,/
Як вони нап’ються./” [6; 121].

Наступним етапом весілля був обряд “пришивання квітки” (вінця з головного убору
молодої) до картуза молодого. Головною його виконавицею ставала сестра молодої,
яка знімала з молодого картуза, надівала його собі на голову, потім пришивала “квітку”
й вимагала “золотого” за свою роботу. Її дії супроводжувала пісня із жартівливим
змістом: “Скаче сестра, скаче,/ Чогось вона хоче./ Вона хоче золотого,/ гостинця
молодого./ Я ж на теє не дивлюся,/ До стіни одвернуся./ До стіни очима,/ До зятя
плечима./” [6; 122].

Після пришивання вінця починалися переспіви між дрyжками та свашками. Метою
такого пісенного діалогу ставало висміювання іншої сторони та вихвалюваня власної.
Дрyжки: “Старша свашка не ліпашка,/ шишок не ліпила./ Одну ізліпила,/ Та й ту ізлупила./
”. Або: “Світилочко, пані,/ Світилочко, пані,/ Іди ставай з нами./ Та не будь така пишна,/
Як у саду вишня./” Свашки: “А ми роду та й не пишного,/ А ми роду веселішного./ Самі
такі пишні,/ Як у саду вишні./” [6; 118–123].

Наприкінці частування відбувався розподіл весільного короваю. Присутні при
цьому співали: “А в нас півень сизокрилий,/ В нас дружко чорнобривий./ Треба йому
дати,/ Коровая окраяти./” Весільна мати молодої перев’язувала дружкiв навхрест
рушниками; перед тим, як краяти коровай, вони мили руки та брали благословення.
Дружкu по черзі підходили до старшої дрyжки, яка зливала їм на руки воду, намагаючись
жартома хлюпнути в обличчя (потрапляння води на одяг або тіло вважали гарною
прикметою). Весь обряд супроводжували приказки, коментарі, жарти: “Дружко руки
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призначенням таке поняття, як «розважальна скульптура». Соціальну роль такої
скульптури в деякій мірі можна вважати компенсаторною, оскільки вона, викликаючи
позитивні емоції у перехожих, сприяє створенню затишної атмосфери у просторі, що
компенсує наслідки повсякденного психологічного стресу людини від урбаністики, що
давить на неї, з її соціально-економічними проблемами.

Резюмуючи викладене, визначимо головну характеристику сучасних скульптурних
пам’ятників у контексті соціокультурного діалогу суспільства: вони, еволюціонувавши
зі стану об’єкта релігійного культу та інструменту пропаганди, стали потужним
ретранслятором аксіологічних цінностей суспільства, візуальним втіленням духовного
егрегору народу, дієвим інструментом у веденні суспільного діалогу. Відмічається
також дифузний характер існування скульптури у міському просторі, де його семіотичне
поле включає в себе усі нашарування матеріального втілення ціннісних констант та
ідеалів різних епох.

Характеризуючи основні тенденції еволюціонування просторової скульптури у
контексті соціальної та аксіологічної трансформації суспільства кінця ХХ – початку
ХХІ ст., слід виокремити найбільш актуалізовані функціональні ролі скульптурних
пам’ятників, на які сучасниками покладено завдання прямого та непрямого ведення
соціокультурного діалогу. Це вирішення питань самоідентифікації та вибору громадсько-
політичного устрою держави в межах світової інтеграції та глобалізації; вирішення
екзистенційного питання буття, що проявилось в актуалізації релігійності; пошук
психологічно-компенсаторних чинників при загостреному відчутті вразливої форми
існування в сучасному світі.

Сьогодні пам’ятники стають своєрідною акупунктурою жилого простору,
семантичними координатами суспільних цінностей; вони привертають увагу глядача і
транслюють у його свідомість закодовані в них символічні смисли та ідеї; провокують
до певних дій; стають знаками, символами часу та місця. Беззаперечна роль скульптури,
як семантично-смислової домінанти в жилому просторі людини, виступає як
детермінант, у якому вона є одночасно як результатом концентрації духовної енергії
народу, так і засобом концептуалізації навколишнього простору, відіграючи суттєву
роль у процесах соціокультурного діалогу суспільства.
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заплакала” Або: “Ой то ж не грім гримить,/ То ж Галочка біжить,/ Тісними вулочками,/
Із своїми дружечками./ Тісні вулички, тісні,/ Пишні дружечки, пишні,/ Пишні дружечки,
пишні,/ Як у садочку вишні./” [6; 104–106].

Обійшовши та запросивши на весілля всіх родичів, молода з дружками йшли до
батьків молодого, які пригощали їх обідом. Після застілля молодий із старшим
боярином, а молода із старшою дружкою йшли до перехрестя вулиць, щоб обрубати
весільне гільце, зазделегідь заготовлене молодим. Дівчата дорогою оспівували подію,
що відбувалася: “Ой до бору, дружечки, до бору,/ Ой рубайте гільце додолу./ Ой рубайте
гільце додолу,/ Та й понесемо до дому./ Та й понесемо до дому,/ Та й поставимо до
столу./” [6; 108].

Після обрубування гільця дрyжки забирали деревце й йшли до батьків молодої на
дівитвечір – останній вечір розваг нареченої з подругами. Дівчата встановлювали на
столі гільце, з пучка калини та червоної стрічки виготовляли весільну квітку й чіпляли
її на деревце. З червоних ниток плели два вінці, які прикріплювали до весільного убору
молодої. При цьому співали глибоко ліричних пісень, головною темою яких ставала
визначеність долі: тим, кому судилося бути в парі, вже не можуть мати іншого життєвого
вибору: “Дівитвечір, хорошая зряжа, та рано-рано./ На три стіни кам’янії, та ранесенько./
А на четвертії ластівочка, та рано-рано./ Та звела гніздечко з чорного шовку, та
ранесенько./ З чорного шовку, з білого льонку, та рано-рано./ Та вивела діток одноліток,
та ранесенько./ Вони в одну пору родилися, та рано-рано./ Одне другому судилися, та
ранесенько./”. Співали дівчата й жартівливих пісень: “Як були ми в свата,/ Як були ми в
свата,/ Солом’яна хата./ Одвірки осичині,/ Одвірки осичині,/ Горілки позичені./ Одвірки
березові,/ Одвірки березові,/ Йдуть дружки тверезії./” [6; 109–111].

Власне весільні урочистості починалися у неділю вранці, коли молодий із старшим
боярином, молода та її старша дружка йшли або їхали до церкви вінчатися. Після
вінчання молодий та молода кожен із своїм почтом розходилися по домах.
Повернувшись до дому, молода брала в батьків благословення сісти за весільний стіл.
Разом з нею сідали й дрyжки (зазвичай по одну сторону), співали весільних пісень й
чекали на молодого. Пісні мали переважно ліричний характер, в них оспівувалася гірка
доля невістки, що потрапляла після весілля до лихих родичів молодого: “Жалуй, жалуй,
ненько моя,/ Жалуй, та не лай./ Та в чужую сторононьку,/ заміж не давай./ А чужая
сторононька, Без вітру шумить./ Чужий батько, чужа мати,/ не б’ють – та й болить./
А як підуть до сусіди,/ Та й стануть судить./” [6; 115].

Водночас у хаті молодого збиралися бояри (товарищи), гості та рідні. Після
частування супровід молодого виряджав у дорогу викупляти молоду та забирати
невістку до нової хати. Весільний поїзд йшов на всю ширину вулиці у певному порядку:
першими йшли дружкu – дядьки молодого, перв’язані рушниками; всередині рухався
старший дрyжко, (перев’язаний двома рушниками навхрест, ніс у руці кухоль з водою,
на ньому – весільна шишка, перев’язана червоною стрічкою); за дружкaми йшли бояри,
танцювали, веселилися, займаючи всю вулицю; за ними музики (гармоніст та бубоніст);
за музиками йшов молодий підперезаний хусткою, якою його під час заручин
перев’язала молода; за молодим рухалися старший боярин та світилка, яка несла у руці
букет квітів та свічку; завершували весільний поїзд свашки – тітки та сусідки молодого.
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пісенності зумовлюється багатьма важливими причинами. Насамперед, це величезне
значення народної пісні у суспільному і естетичному житті українців. Народна пісня чи
не найяскравіше за усі види фольклору здатна передавати специфіку художнього
мислення своїх творців і носіїв. Пісня супроводжує все свідоме життя людини... Вона
й донині перебуває в стані активого побутування, отже, підтримує формування
національної свідомості українців” [5; 213]. Вивчення українського весільного
фольклору, який може слугувати міцним підґрунтям для розвитку професійного
сценічного мистецтва обумовлює важливість досліджень за даним культурологічним
напрямом.

Згідно загальноприйнятого у вітчизняній науці розподілу, українське весілля
Черкаського регіону умовно можна поділити на три етапи: передвесільний, власне
весільний та післявесільний.

До першого з них належало традиційне весільне сватання, або як його ще називали
в народі “засилання старостів”, або “подання рушників”, коли молодий разом з батьками
та сватами йшов до молодої заручатися. Тут вперше лунали весільні пісні, які виконували
подруги дівчини-нареченої: “Та заручена та й Галочка, зарученая,/ Дала свою білу ручку
на заручення./ Та ручка ж моя білесенька,/ Та й у батенька,/ Чи будеш ти така біла,/ Та й
у свекорка./”  [6; 96].

Якщо дівчина погоджувалася на шлюб, відбувалися необхідні приготування до
весілля. Так, за три дні до весілля, у четвер зранку, на запрошення весільних батьків
приходили заміжні жінки “бгати” (готувати) коровай (“коровгай”) та традиційне весільне
печиво – шишки, голубчики тощо. Запрошували, як правило молодиць, що мали дружні
родини, гарно жили з чоловіками (в жодному разі не удовиці або розлучені). Всі кулінарні
дії – виготовлення тіста, розпалювання вогню в печі тощо супроводжувалися
обрядовими піснями: “Піч наша гигоче, коровгаю хоче,/ А челюсти усміхаються,
корвгаю дожидаються./” Або: “Піч наша на сохах,/ А діжу носять на руках./ Піч наша
піч,/ Спечи коровгай нам на весь вік./” За спостереженням О. Стадника, інколи під час
останньої пісні жінки танцювали, тримаючи в руках діжу: її носили на руках та підкидали
вгору, намагаючись торкнутися нею стелі, передавали одна одній тощо. Після
приготування весільного печіва, родичі молодої влаштовували невелике застілля для
куховарок, під час якого жінки співали: “Все діло поробили,/ Все діло поробили,/
І руки помили./ Та й сіли на лавці,/ Дайте нам по чарці./” [6; 100–102].

У суботу по обіді молода зі старшою дружкою у супроводі дівчат-дружок
вирушали запрошувати родичів та гостів молодого й молодої на весілля. Молода
кланялася  й запрошувала із словами: “Просили батько й мати і ми просимо, приходьте
до нас на весілля”, старша дружка передавала запрошеним весільну шишку. По дорозі
дрyжки (підперезані червоними рушниками) співали весільних пісень. Велике значення
мала кількість дрyжок: чим більше було останніх, тим більше поваги набувала молода,
а весілля вважалося багатшим. Дівчата співали: “Низом, дружечки, низом, загачуйте
греблю хмизом./ Недалечко йдуть дружечки нашої панночки./ Недалечко йдуть
дружечки нашої коханочки./” Або: “Ой, летять галочки,/ У три рядочки,/ А зозуля
попереду./ Та й усі галочки,/ Защебетали,/ А зозуля закувала./ Ой ідуть дружечки,/ У
три рядочки,/ А Галочка попереду./ Та й усі дружечки, та й заспівали,/ А Галочка
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ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглядається сучасний підхід до інтерпретації феномену лідерства
в організаційній площині з точки зору найефективнішого використання потужного
ресурсу організації – працівників.

Ключові слова: лідерство, цінності, управління, психологічні особливості
управління, етичні принципи.

В статье рассматривается современный подход к интерпретации феномена
лидерства в организационной плоскости с точки зрения самого эффективного
использования ресурса организации – работников.

Ключевые слова: лидерство, ценности, управления, психологические
особенности управления, этические принципы.

The modern approach to the interpretation of the phenomenon of leadership in
the organizational plane, from the point of view of the efficient use of the resource of the
organization – workers is considers in the article.

Key words: leadership, values, management, psychological peculiarities of ethical
principles.

Лідерство, як правило, сприймається як потужний феномен впливу непересічної
людини унікальних якостей на послідовників. Але на часі є потреба в управлінському
лідерстві, тобто типу управлінської взаємодії між лідером і послідовником, який
заснований на поєднанні різних джерел влади залежно від конкретної ситуації та
спрямований на спонукання людей до досягнення спільної мети.

З практики відомо, що добре організоване управління компанією є запорукою
успішної діяльності. Осмислення цього феномену здійснюють різні школи
менеджменту – американська, європейська, японська. Кожна з них має свої особливості,
пов’язані із національними традиціями країни. Наприклад, під час спроби експортувати
блискучий японський менеджмент за кордон виникли певні труднощі. Природний для
співробітників цієї країни дух фірми/родини, коли японські менеджери цікавляться у
підлеглих подробицями їх життя, які виходять за межі їх службових обов’язків,
європейці та американці сприймають це як втручання у їх приватне життя.

У розвинених країнах управління персоналом перебуває на високому рiвнi. Не
останню роль тут вiдiграла держава, яка надала бізнесу можливість створити гарні умови
для працівників. Причому таку можливість бізнес має як при жорсткiй, так i при
лiберальнiй системi регулювання ринку працi. Так, у країнах iз жорсткою системою
домiнує думка, що лише суворi обмеження роботодавця можуть належним чином
захистити працiвника, проте, як наслiдок, кожен додатковий працiвник є додатковою
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У статті, присвяченій родинній обрядовості українців Черкащини, на тлі
традиційних весільних звичаїв проаналізовано значення пов’язанt з ними весільного
пісенного фольклору. Розглянута їх тематика, жанрові особливості.

Ключові слова: весілля, пісні, Черкащина, звичаї, обряди.

В статье, посвященной семейной обрядности украинцев Черкасского края,
на фоне традиционных свадебных обычаев проанализировано значение связанного
с ними свадебного песенного фольклора. Рассмотрена их тематика, жанровые
особенности.

Ключевые слова: свадьба, песни, Черкасский край, обычаи, обряды.

This article dedicated to family rituals and ceremonies of Ukrainians of Cherkasy
region, on the background of traditional wedding customs analyzed the value associated
wedding song folklore. Considered their theme, genre features.

Key words: wedding songs, Cherkasy region, customs, ceremonies.

У формуванні загального фонду української народної пісенності одне з головних
місць займають обрядові пісні, які творилися та побутували у тісному контакті з
традиційною звичаєвою культурою. Вагомого значення серед них набув весільний
пісенний фольклор, що генетично пов’язаний з родинною обрядовістю, розкриває її
семантику, відображає індивідуальну та групову психологію (настрій присутніх під час
певної весільної дії).

Українське весілля у його класичній формі має багату структурну побудову. Його
звичаєву палітру яскраво ілюструє родинно-побутова лірика, що пояснює символику
та зміст майже всіх обрядів. Існування та подальший розвиток весільного фольклору
на сучасному етапі обумовлює актуальність наукових розвідок за даною тематикою,
важливість вивчення нових зразків ритмико-музичної побудови фольклорних творів.
Метою даної статті стало дослідження весільного пісенного фольклору Черкащини на
прикладі пісенних текстів, віднайдених та записаних хормейстером й диригентом,
художнім керівником Черкаського академічного заслуженого українського народного
хору (1973–1975, 1994–1997 рр.) Олександром Стадником (Стадник О. Калинові
передзвони: Записи і обробки народних пісень та авторські твори / О. Стадник. – Черкаси:
б. в., 2007 р.).

Про вагомість дослідження етнографічної та фольклорної спадщини українців,
зокрема її весільного шару, неодноразово зазначалося у наукових роботах багатьох
вітчизняних дослідників (В. Борисенко Н. Здоровега, А. Іваницький, О. Курочкін) [1-
4]. Фольклорист С. Мишанич писав: “Необхідність глибокого вивчення української
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вiдповiдальнiстю роботодавця, тож безробiття у країнах iз таким типом регулювання
ринку праці порівняно високе (яскравий приклад – Нiмеччина, Францiя, Італiя). На
користь лiберального пiдходу дiє аргумент, що мiнiмальне втручання у вiдносини
роботодавець–працiвник дозволить i одному, й iншому дiяти з максимальною користю
для себе, досягаючи рiвноваги у своїх iнтересах. При цьому безробiття значно нижче,
але зростає кiлькiсть тимчасових працiвникiв i зайнятих неповний робочий день (така
система – у США, Нiдерландах, Великобританiї). Цi два пiдходи – кардинально
протилежнi, однак у них спiльна стратегiчна мета: забезпечити максимальний захист
iнтересiв працiвника, не порушивши iнтересiв роботодавця. Така збалансованість
дозволяє компаніям ефективно управляти персоналом, а працiвникам – ефективно
працювати, вiдчувати себе захищеними вiд несправедливого звiльнення.

Сьогодні зростають вимоги до якості управління, його ефективності, давно вже
центр ваги перемістився з адміністративних заходів на економічні та соціально-
психологічні. З точки зору психологічних основ управління персоналом, ми стикаємося
інколи з парадоксом: верстатом управляти легше, ніж людьми, які на ньому працюють;
а управління машиною, безумовно, більш чітке та однозначне, ніж управління
організацією. З цієї точки зору, враховуючи сучасну мобільну та освічену робочу силу,
проблеми управлінського лідерства є ключовими для досягнення організаційної
ефективності. З одного боку, лідерство розглядається як наявність певного набору
якостей, які властиві тим, хто успішно впливає на інших, з іншого – лідерство є процесом
несилового впливу, спрямованого на досягнення організацією своєї мети.

Лідерство є багатоаспектним процесом створення нового погляду на реальність
та транслювання його своїм послідовникам. Одним із класичних визначень лідерства є
визнання його, перш за все, каталізатором змін і креатором ідей, що має особистісну
владу. Однією з базових характеристик лідерства є зорієнтованість на майбутнє. Лідер
виходить з того, що є наявним тут і тепер, та формує підстави для виникнення
очікуваного майбутнього. Зорієнтований на майбутнє менеджер завжди виходить за
межі поточної ситуації та висуває нову мету, генерує нові ідеї щодо досягнення цієї
мети. Лідери, які залишилися в історії як екстраординарні та успішні менеджери, були
здатними сприяти глибоким змінам у вірі, цінностях та діях своїх послідовників.

Сучасні реалії стверджують, що в управлінні організацією виникли такі проблеми,
з якими керівники ще не зустрічались. Це і робоча сила, яка постійно змінюється, є
мобільною, є цінною з точки зору унікальних знань, навичок та якостей, і змінні
очікування клієнтів, і постійні раптові зміни оточуючого середовища, і зміни самих
організацій. Сучасна парадигма управлінського лідерства, представлена у системному
вигляді, включає чотири рівні (особистісний, міжособистісний, управлінський і
організаційний), кожен з яких представлений ключовим принципом (надійністю,
довірою, делегуванням повноважень та узгодженістю) відповідно. Надійність
визначається характером (етичною компонентою) та компетентністю (професійна
зрілість). Особиста надійність знаходиться в межах нашого кола впливу, тому тільки
від особистості залежить і вміння виконувати обіцяне, і слідування загальнолюдським
цінностям, і безперервне вдосконалення професійної майстерності. Довіра складає
фундамент будь-якої взаємодії. Остання не може бути досягнута за допомогою
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в основному костюм Наддніпрянщини базувався на єдності рис, властивих українському
етносу в цілому, хоч відзначався й рядом місцевих варіантів, характерні риси яких
найяскравіше простежуються в жіночому вбранні. «Так, найбільшої виразності на
середину ХІХ ст. набуває комплекс Центральної Київщини, – відзначає дослідниця, –
яка протягом віків була центром економічного та культурного життя не лише Середньої
Наддніпрянщини, а й усієї України. Саме для цієї території характерні відносно швидка
зміна та співіснування на єдиній основі різноманітних форм одягу, котрі досягають тут
високого рівня розвитку» [4; 110].
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організаційних імперативів або програм (її не можна затвердити або нав’язати). Стиль
управління, який сприяє розширенню повноважень, підтримує інновації, ініціативу,
відданість справі, одночасно провокує непередбачуваність співробітників. Саме тому
потрібно співвіднести виграш, який надає розширення повноважень (розкриття
потенціалу співробітників, новаторство, ініціатива, самоконтроль) із зростанням
непередбачуваності персоналу. І на організаційному рівні всі системи і структури, сама
стратегія організацій мають бути узгодженими із загальними цінностями, які
підтримуються в організації. При цьому організаційні цінності повинні відповідати
внутрішнім цінностям робітника/індивіда. Цю об’єднуючу функцію виконує
організаційна культура. Спрямування поведінки особистості і відповідних напрямів її
саморозвитку залежить від типу організаційної культури, що склався. Організаційна
культура відображає і задає бажаний тип поведінки через певні змістовні орієнтації,
які в кожній організації мають свою специфіку і залежать від спрямованості її керівників
і лідерів, стилю керівництва, цінностей, норм поведінки, традицій, що склалися. Різні
типології організаційної культури надають можливість побачити визначені орієнтовні
вимоги і ціннісні спрямування поведінки особистості з боку середовища організації.
Отже, організаційна культура є механізмом, який допомагає людям розібратися і
зорієнтуватися в оточуючому середовищі, визначати напрями свого розвитку
відповідно до прийнятих в організації елементів організаційної культури для успішної
життєдіяльності і роботи в даному середовищі.

Культура організації зміцнює внутрішні зв’язки між керівниками і структурними
підрозділами, сприяє посиленню мотивації праці, забезпечує більш ефективну
координацію, ніж формальна система контролю й планування. Організаційна культура
має здатність одночасно визначати порядок, значення, комунікацію та орієнтири і, таким
чином, створювати можливість для координації дій і керувати організаційною
поведінкою.

Управлінське лідерство є найбільш прикладною темою, що досліджується в
організаційній поведінці. Незважаючи на це, уніфікованої теорії лідерства до цього
часу не існує. На сьогодні деякі підходи надають часткові відповіді на складне
запитання про сутність лідерства.

Вивчення природи цього явища в соціальних спільнотах доводить існування
наступних характеристик, властивих лідерам. По-перше, спосіб життя лідера передбачає
тісне поєднання кар’єри та особистого життя. По-друге, лідер ніколи не зупиняється у
своєму розвитку; наявність здібностей, честолюбність, талант(-и), знання стимулюють
лідера до подальшого розвитку і їх удосконалення. По-третє, лідер вбачає своє
справжнє покликання в реалізації себе як керівника підрозділу та досягненні з його
допомогою вагомих результатів.

Феномен лідерства більшою мірою ґрунтується на авторитеті керівника.
Розрізняють формальний, особистий і повний авторитет керівника. Компетентний
менеджер здатний організовувати ефективну діяльність формальних груп і керувати
нею, користуючись формальним авторитетом. Формальний авторитет керівника
зумовлений його правами як посадової особи розпоряджатись підлеглими, давати їм
завдання, вимагати їх вчасного та точного виконання, контролювати і стимулювати працю

ЦІННІСНО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЧИННИК
ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

200

акцентом», зазвичай вона гармонійно поєднувалася тонально з усіма іншими складовими
частинами вбрання [8; 193].

Найчастіше крій корсетки був вільний спереду, а ззаду, на спинці вставлялися
7–9 клинів-вусів, які підкреслювали стан. Кольорова гама корсеток була досить широка
– від однотонних синіх, блакитних, зелених, помаранчевих – до строкатих, зокрема,
чорних у дрібні яскраві квіточки. Оздоблювали корсетки декоративними швами й
аплікаціями, плисовими обшивками у вигляді зубів уздовж пілок, горловини, подолу,
пізніше машинною строчкою [4; 105].

У різних районах Наддніпрянщини корсетка мала локальні особливості щодо крою,
колориту, оздоблення.

Корсетки центральної частини Київщини були двох типів: простьобані на ваті або
без простьобки – холості, довжиною до середини стегна.

Їх виготовляли з вовни, шовку, бавовни. Залежно від віку жінки, вони були –
однотонні, яскравих чи темних кольорів. Своєрідністю відзначався жіночий одяг
західної Київщини. Тут замість безрукавок поверх сорочки вдягали капоту. Наприкінці
ХІХ ст. капоту замінили вироби жакетного типу – козачка, козакинка, матроска, баска
тощо.

Характер жіночого верхнього одягу Наддніпрянщини визначала також юпка, яку
шили з легких тканин – вибійки на полотні, доморобної чи фабричної тканини.
Поширеними були баєві зелені, сині, червоні юпки, оздобу яких по всій площині складали
барвисті, зокрема, червоні й сині пасма вовни-перчики.

Значне поширення у Наддніпрянщині мали довгі свитки, які шилися з білого сукна,
з рясними вусами чи складками – пухликами. Білі жіночі свити на Київщині майстерно
оздоблювалися чорним шнуром.

Взимку жінки Наддніпрянщини носили кожухи, оздоблення котрих майже не
відрізнялося від чоловічих.

Головним убором дівчат влітку були різнобарвні стрічки, що обвивали непокриту
голову. На свята вдягали вінки з живих чи штучних квітів. Також широко використовували
та носили хустки. Головним убором одружених жінок була прадавня намітка, яка
зберігалася майже до кінця ХІХ ст. Білі намітки оздоблювали вишитим або тканим
орнаментом. Носили також й очіпки.

Жіночим взуттям Наддніпрянщини були чорні й різнокольорові чоботи. Попитом,
зокрема, користувалися двокольорові чорнобривці. Взуттям значної частини були
черевики.

Істотне значення для завершення вбрання мали декоративні елементи.
Характерною особливістю жіночого вбрання Наддніпрянщини було ношення одночасно
багатьох парчевих компонентів: запаски, корсетки й очіпка, що надавав цілісності
вбранню, або вишитої запаски та вишитого очіпка [8; 193]. Естетичної повноти досягали
також покриванням сорочки від талії до низу запаскою, коли край із вишивкою залишався
відкритим і вдало поєднувався з іншими білими площинами строю [8; 193].

Комплекс жіночого вбрання доповнювали також прикраси – корали, дукачі,
бурштинові намиста, персні, ковтки тощо.

На розвитку селянського костюма Наддніпрянщини відбилося те , що ця територія
була тереном формування української народності та нації. Як підкреслює Т. Ніколаєва,
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співробітників. Неформальний лідер сприяє створенню неформальної групи та очолює
її. Неформальність означає добровільне приєднання учасників до групи та визнання
лідера не через його повноваження. Особистий авторитет керівника визначається
комплексом його особистісних якостей, як-от: людяність, комунікабельність,
рішучість, толерантність, етичність та ін. І лише керівник, який володіє мистецтвом
ефективного лідерства, здатний оптимально керувати як формальною, так і
неформальною групою. Повний авторитет керівника, або авторитет лідера, виявляється
при поєднанні формального та особистого авторитету особи, яка обіймає керівну посаду.

Питання лідерства актуалізуються через сучасні тенденції до зміни робочої сили
та характеру роботи в організаціях. Питання лідерства й управління взаємопов’язані.
Проте якщо менеджер спрямовує роботу інших та відповідає за результат, то лідер
надихає послідовників та допомагає їм долати труднощі. Управління концентрує увагу
на тому, щоб люди робили справу правильно, а лідерство – на тому, щоб люди робили
правильні справи. Тобто менеджер планує, складає бюджети, організовує та контролює,
а лідер формує уявлення та напрям, налагоджує зв’язки між працівниками та надихає і
мотивує на досягнення мети. Лідер – це член групи, за яким вона визнає право приймати
рішення в значущих для неї ситуаціях, той, хто здатний виконувати центральну роль в
організації спільної діяльності і регулюванні взаємостосунків у групі.

Жорстко усталених характеристик лідера, на відміну від менеджера, не існує.
Лідера можна назвати керівником, втім характер його дій інший, ніж у звичайного
менеджера. Він не керує, не командує, а веде за собою інших. Керівник призначається
офіційно, а лідер висувається стихійно. Керівникові надаються законом певні права та
обов’язки, за які він несе юридичну відповідальність, а лідер може їх не мати. Керівник
наділений певною системою офіційно встановлених санкцій, використовуючи які, він
може впливати на підлеглих, а лідеру таких санкцій не надано. Керівник представляє
свою групу в зовнішній сфері стосунків, а лідер у сфері своєї активності обмежений, в
основному, внутрішніми груповими стосунками.

Виходячи з функціональних і психологічних відмінностей між керівником та
лідером, можна передбачити три типи ситуацій, які накладають свій відбиток на
гармонізацію життя і діяльності групи. Лідер і керівник можуть бути різними особами,
які не знаходять спільних точок взаємодії, що невідворотно сприятиме зниженню
успішності діяльності групи та гармонізації міжособистісних стосунків. Якщо в ситуації
розподілення ролей лідера і менеджера між різними людьми ті знаходять точки
взаємодії на основі взаємоповаги та компромісів, то група може працювати успішно,
відчуваючи дух змагання та суперництва. Ідеальна ситуація – коли ролі керівника і лідера
співпадають в одній особі. В цьому випадку група працюватиме як єдина команда, віддана
своєму керівникові, найефективніше і з погляду діяльності, і найбільш гармонійно з
погляду людських стосунків.

У процесі опрацювання та розроблення проблеми лідерства вчені запропонували
багато різних визначень цього поняття. В багатьох дослідженнях були здійснені спроби
сформулювати той особливий компонент, який вносить сам лідер. Наприклад, Д. Кац і
Р. Кан, представники напряму, який займався вивченням процесів інтелектуального
поєднання в організаційній діяльності, в роботі «Соціальна психологія організацій»
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генетично пов’язані з слов’янським жіночим поясним одягом, який був загальним
прототипом і з якого розвинулися в подальшому його різні модифікації. Запаски
Київщини складалися з двох шматків товстого неваляного сукна домашнього
виробництва, які одягали у певній послідовності: спочатку – більш широку й довгу,
чорного кольору, яку називали «позадниця», «сіряк», далі – вужчу й коротшу, яка мала
назву «попередниця» синього кольору. Обидві запаски закріплювалися на талії і
підперезувалися червоним поясом – крайкою. З-під запаски мав виглядати вишитий
поділ сорочки. Архаїчні чорні й сині запаски наприкінці ХІХ ст. використовувалися
переважно в домашньому побуті, для роботи, але жінки похилого віку носили їх на
свята. Особливою художньою виразністю відзначалися святкові запаски – попередниці
центральної частини Київщини, орнаментовані тканим малюнком. Їх носили із плахтою
як фартухи із плахтою, а пізніше із святковою спідницею з фабричної тканини. Загалом
жіночі запаски Наддніпрянщини характеризує різнобарв’я: сині й червоні на Київщині
й Чернігівщині, у центральних районах Київщини, південних районах Чернігівщини та
на Полтавщині вони мали яскраві жовті та червоні кольори [8; 192].

Окрім запасок, жінки носили плахту – елемент жіночого одягу, який виник у
прадавні часи. Поширений спочатку переважно на Подніпров’ї, він розповсюдився по
всіх землях Київської Русі і отримав різні модифікації [8; 192]. Вже у ХVІІІ ст. плахта
була характерна для різних територій Слобожанщини і Причорномор’я, куди в часи
правління Катерини ІІ були примусово переселені цілі українські села [8; 192]. Плахти
могли бути різних кольорів, однак найчастіше обирали червоно-вишневу гаму, яка стала
характерною для Київщини, Полтавщини. Тканини із вкрапленням зеленого та синього
кольорів переважали у Переяслав-Хмельницькому районі і у південних районах
Чернігівщини [8; 192].

Наприкінці ХІХ ст. традиційний поясний жіночий одяг Наддніпрянщини – запаски
і плахти почали витісняти із щоденного побуту спідниці з фабричного матеріалу. Запаски
і плахти використовувалися лише як святкове та ритуальне вбрання.

У селах Наддніпрянщини з кінця ХVІІІ ст. також побутувала спідниця з
доморобного полотна – димка, мальованка. «Масовізація» цього виду вбрання відбулася
лише наприкінці ХІХ ст., коли для її пошиття стали використовувати фабричні тканини.
Довжина такої спідниці відповідала довжині традиційної запаски і плахти, її шили так,
щоб знизу виглядав вишитий край сорочки. У центральних районах Київщини для
пошиття спідниці використовували фабричну байку, прикрашену вовняними китичками
– перчиками, яку також оздоблювали внизу кількома рядами кольорових стрічок.

У південних районах Київщини жінки носили строкаті широкі спідниці з фабричної
тканини.

На Чернігівщині побутували червоні домоткані спідниці – сандараки, оздоблені
внизу великими геометризованими орнаментами. Спідниці носили з вовняними,
орнаментованими поперечними смугами запасками або фартухом [8; 192–193].

З другої половини ХІХ ст. з фабричної тканини стали шити корсетки - обов’язковий
елемент комплексу жіночого вбрання Наддніпрянщини. Корсетка – своєрідна
безрукавка, яку надягали зверху на сорочку, відігравала важливу роль у створенні силуету
жіночого вбрання, підкреслюючи його лінії.. Корсетка також була «кольоровим
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розглядають лідерство як «елемент, який справляє вплив та проявляється незалежно
від механічного виконання повсякденних доручень організації… Лідерство – це
здатність підняти людське бачення на рівень більш широкого кругозору, вивести
діяльність людини на рівень більш високих стандартів, а також здатність сформувати
людський індивід». Згідно з Дж. Террі, лідерство – це вплив на групи людей, який
спонукає їх до досягнення спільної мети. Р. Танненбаум, І. Вешлер та Ф. Массарік
визначили лідерство як міжособову взаємодію, яка проявляється в конкретній ситуації
за допомогою комунікаційного процесу та спрямована на досягнення мети.

Подальше вивчення процесу ефективного лідерства призвело до створення
системної моделі. Вона значною мірою увібрала в себе ідеї, що були розглянуті вище,
та суттєво розширила погляд на лідерство. В кінці 1995 р. у США на основі проведених
досліджень, широких опитувань практиків, вчених була розроблена модель лідерства:
«Основи ефективного лідерства» вона розроблялась у межах єдиної державної програми
протягом 5 років спеціальною комісією під керівництвом віце-президента А. Гора.
Перед програмою був поставлений комплекс завдань, у тому числі створення гнучкої
та надійної системи наймання, зміна кваліфікаційної системи, покращення системи
виконання рішень та ін. Після завершення робіт на основі запропонованої моделі в
США проводилось навчання персоналу, формувалися плани особистісного розвитку
співробітників.

Розроблена модель лідерства є ієрархічною, орієнтованою на стратегічний,
оперативний та тактичний рівні керівництва. Крім того, вона є ступеневою, тому дозволяє
послідовно розвивати та удосконалювати якості персоналу. Існує характерний набір
ділових властивостей та рівень компетенції для кожного рівня керівництва. Для малої
або середньої підприємницької організації керівник повинен поєднувати в собі всі ці
якості. Такі вимоги передбачають не лише наявність таланту, а й значного запасу
спеціальних знань.

Модель лідерства уніфікує основні вимоги до керівників різних рівнів, що
дозволяє створювати систему відбору нових співробітників, орієнтовану на розвиток
потрібних якостей та знань, та проводити оцінку відповідно до обраних стандартів.

Лідерство не складається лише з вагомих вчинків або величі тієї чи іншої людини.
Воно складається з повсякденної діяльності та доступне кожному. Під час обговорення
лідерства ми часто зациклюємось на історичних паралелях та генетичному чиннику.
Для більшості співробітників організацій «лідерство» – досить загадкове слово, яке
не стосується їх функціональних обов’язків та має мало спільного із тим, за що їм
платять. Коли від менеджерів та керівників середнього та вищого рівнів вимагають
змінити стиль керівництва, заохочувати ініціативу, делегувати повноваження,
щонайменше, це викликає здивування. Лідерство асоціюється, як правило, зі справами,
які стосуються вищого керівництва.

Для внесення змін у сприйняття лідерства необхідно визнати, що воно не
обов’язково повинно проявлятись у великому масштабі. Цікаві аспекти були
запропоновані декількома дослідниками сучасного лідерства. Даніел Гоулман (Daniel
Goleman, 1998) широко відомий завдяки своїй ефектній моделі лідерства, що
представлена як «чуттєвий інтелект». Гоулман говорить про людські риси, які можна
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або стоячий комір, іноді з оборкою, широкі чохли. Жіночі сорочки Київщини
відзначалися довжиною вони шилися дещо коротшими, ніж на інших територіях. Для
Полтавщини був характерний тип сорочок із поликами, або уставками, тобто, із прямими
плечовим вставками, що пришивалися по основі або підканню.

Жіночі сорочки, як і чоловічі, оздоблювалися вишивкою в тій же кольоровій
гамі – на рукавах, поликах, комірі, нагрудній частині й подолі. Застосовувались різні
вишивальні техніки: гладь, лиштва, вирізування, мережка, хрестик. Для сорочок-
мальованок південних районів Київщини було характерне виразне розшивання швів. В
їх орнаменті переважали рослинні мотиви, використання трьох кольорів: червоного,
чорного, жовтого. До локальних особливостей жіночих сорочок південної частини
Київщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. дослідники відносять пришивання уставок на
рукавів по основі, прикрашання швів, яскраву триколірну рослинну вишиванку, значну
кількість вишивальних технік [4; 100].

Локальні особливості мали сорочки й центральної Київщини, котрі відзначалися
різноманіттям конструктивних прийомів, технік вишивання, багатством кольорових
сполучень, мотивів і композиційних побудов орнаментики. Тут використовували
переважно геометризований рослинний візерунок, доповнений геометричними
мотивами. Основні кольори вишиванок – червоний та чорний. У другій половині ХІХ ст.
колір змінився на синій, який переважав раніше. Використовували також білий та жовтий
кольори. У Київському повіті жовтими нитками вишивали іноді поділ сорочки. Як
відзначає Т.Ніколаєва, переважання червоного або чорного в кольоровій гамі залежало
від призначення сорочки [4; 101]. У Центральній та Південній Київщині часом
вкраплювали сині й зелені нитки, хоч загалом така кольорова гама для цих районів не
характерна [8; 192]. Вишивка червоною та чорною заполоччю окрім Київщини, була
поширена в Переяслав Хмельницькому районі та в південних районах Чернігівщини.
Двокольорова вишивка заполоччю загалом характерна для Правобережжя. На
Лівобережжі сорочки часто вишивали лляною біло сірою ниткою. Особливість жіночих
сорочок Полтавщини було те, що вони вишивалися менше, коміру, краях рукавів та
пазусі хоча схема вишивки залишалася такою ж, як і на інших територіях.

Наприкінці ХХ ст. селяни Київщини, особливо заможні, дедалі частіше
використовували для пошиття сорочок фабричні матеріали, поєднуючи їх із
домотканими. Так, із дорогого коленкору шили рукава, станок, тобто, всю верхню
частину сорочки, які поєднували із нижньою частиною, яку робили із домотканого
полотна – підтичкою. На початку ХХ ст. із фабричного коленкору або бязі
виготовлялися вже й додільні сорочки. Оскільки фабричні тканини були значно ширші,
ніж домоткані, деяких змін зазнав і крій жіночих сорочок, що особливо помітно було
для центральних і південних районів Київщини. Стан сорочки з фабричного матеріалу
виготовлявся з двох, а не трьох, як раніше, пілок. Це призвело до зменшення кількості
швів [4; 101]. А поява у ХХ ст. кольорових ниток спричинила заміну традиційних швів
вишивкою хрестиком та дозволяла урізноманітнювати орнаментальні композиції
рослинного характеру. Вишивка стала більш поліхромною [4; 102].

На Київщині з середини ХІХ – початку ХХ ст. було характерне побутування
жіночого одягу типу запаски. Двоплатові запаски, які збереглися на цій території, були
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побачити в повсякденному житті і ніяк не пов’язані ні зі статусом, ні з ієрархією. Такі
людські якості властиві кожному. Він також стверджує, що єдиним способом оволодіти
новими навичками поведінки є формування мотивації до ініціативи та створення чогось
нового; потім нові ефективні навички слід використовувати у своїй діяльності до тих
пір, доки така поведінка не інтерналізується. Це як вчитись ходити, як вчитись кататися
на велосипеді або плавати. Д. Гоулман пропонує нам переконатись, що лідерський стиль
поведінки доступний кожному, а не лише є прерогативою суперлюдини.

Інша точка зору представлена Дж. Коттером (Kotter, 1990), і також стосується
«повсякденного лідерства». Аналізуючи поведінку дієвих лідерів, він описує їх
щоденне життя, яке складається як з дрібних, так з суттєвих деталей. Основним
критерієм успішного лідера Дж. Коттер вважає здатність створювати таке оточення,
де відбувається постійний обмін допомогою, участю, увагою.

Головну проблему Дж. Коттер вбачає в страху людини виглядати з точки зору
інших (і своєї також) таким, що заплутався, неефективним. Помилятись – це природна
властивість того, хто щось робить (особливо вперше), проте з дитинства нам говорять,
що помилятися погано, сварять батьки, виставляють погані оцінки вчителі. Отже, людина
засвоює, що краще нічого не робити, ніж помилитись та виставити себе на
посміховисько.

Реалії повсякденного лідерства пропонують інформацію, що суперечить нашим
уявленням про лідерство. Лідери не створені якось інакше. Нам здається, що вони
мають детально розроблений план, відомий тільки їм, який передбачає певні паттерни
поведінки в складних і непередбачуваних обставинах. Проте весь секрет в тому, що за
великою кількістю короткочасної та різноманітної діяльності дійсно прихований певний
план намірів, якого і дотримується лідер. Водночас це не всеохоплюючий докладний
план дій, в якому до деталей передбачені та опрацьовані всі випадковості. Скоріше, це
підсумовування того, що (або хто) може бути корисним у корото-, середньо- та
довгостроковій перспективі. Цей план постійно переглядається та модернізується і
служить ментальним шаблоном, до якого можна прикласти, для порівняння, певну
ситуацію. Це компас і карта території, а не детально розроблений план маршруту.

У відомій книжці з питань навчання та тренування, що стала вже класичною, Джон
Уітмор (Whitmore, 1996), засновник коучінгу, переконує в необхідності допомогти
людям знайти «їх власну внутрішню гру». Як приклад, він наводить прогрес у тренерській
справі у спорті. Сучасні тенденції відійшли від принципів постійного удосконалення
техніки майстерності (яка має межі) й прийшли до удосконалення самосвідомості –
свідомості духу й тіла. Людина вчиться знаходити повний взаємозв’язок між власним
природним ритмом і метою, і це призводить до того, що найкраща особиста методика
поведінки спрацьовує вже в самій особі. І коли Людина вже оволодіває особистою
методикою поведінки, тоді можна засвоїти вже й інші, сторонні методики, за умови,
що вони повністю відповідають основній внутрішній гармонії, яка сформувалась.

Дж. Уітмор вважає, що підготовка і навчання здійснюються в межах основного
набору принципів: віра в наявність у людей вроджених здібностей, які у більшості людей
розкриті не до кінця; тренування і навчання повинні розвивати відчуття високої моральної
самосвідомості і бути спрямованими на діяльність людини; якщо людям відповідним
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кабардинців, переселені на початку ХХ ст. до маєтку литовського князя Вітовта на
Київщині. Цю версію висунув український історик В. Антонович. Згідно з третьою
версією, чумарку привезли чумаки, які їздили на Дон і до Криму по сіль, а сама назва
одягу походить від слова «чумак» [3; 562]. Характерною особливістю чумарки, яка
шилася з легкої тканини, зі стоячим коміром і вузьким рукавами, був добре вшитий
стан і дрібні зборки навколо стану. Чумарки сягали трохи нижче колін, були однобортні,
застібалися посередині грудей на гаплики. На початку ХХ ст. – було модно шити кожухи
чумаркою з відкладним хутряним коміром» [3; 562].

У холодні пори року носили кожухи й кожушанки, тобто, короткі кожухи. Довгі
кожухи були двох типів – прості й тулуб часті чи тулубасті. Прості кожухи на
Наддніпрянщині носили переважно селяни, тулубасті – міщани, а також заможні селяни.
О. Воропай висловлює здивування з приводу назви простого кожуха, адже він, на думку
етнографа, «далеко складніший і кращий за тулубастий» [3; 553]. Справді простий кожух
шився «у стан», тобто приталеним, без складок, але з вусами і досить щедро
оздоблювався вишивкою, аплікацією, часто обшивався вузькою смужкою хутра,
переважаючи тулубастий з естетичної точки зору. Але останній рідко коли оздоблювався
барвистими шнурками чи шматочками сап’яну, шився довгим, без стану і без складок.
Перевагою тулубастоого кожуха був великий відложний комірі покриття зверху сукном
«черкесином», внаслідок чого він нагадував «панську» шубу.

Найменше оздоб мала плащоподібна кирея, котру вдягали в негоду на свиту чи
кожух. Відсутність оздоб пояснюється її чисто утилітарним призначенням.

Верхній одяг чоловіки підперезували різнобарвним тканим або плетеним вовняним,
шовковим чи бавовняним поясом.

На голову влітку вдягали солом’яні брилі, а взимку високі смушкові чи хутряні
шапки циліндричної форми із пласким чи сферичним дном.

Взуття чоловіків було традиційне й залежало від статків: заможні селяни носили
чоботи, черевики, бідніші – чоботи й постоли.

Чоловічий костюм Середньої Наддніпрянщини характеризується компонентами,
які не сковують рухів. Приталений крій до стану й використання розмаїтих широких
поясів надає силуетові стрункості, підкреслює особливості чоловічої постави: широкі
плечі, рівний стан. Загалом силует селянина наближався до силуету козака, головними
прикметами якого були стрункість і гордовита, випростана постава. Це природно, адже
саме чоловічий одяг Наддніпрянщини найбільшою мірою увібрав специфічні риси
козацького вбрання, які трансформувалися в умовах способу життя та господарської
діяльності селянина. Вони зберігалися і в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
адже козацькі шаровари, зручні для верхової їзди, залишалися актуальними в районах
із відгоним скотарством [5; 120].

Комплекс жіночого одягу Наддніпрянщини складався з сорочки, дерги, плахти,
запаски, корсетки (керсетки) свити або юпки, кожуха, кожушанки, хустки, чобіт.
Найбільш характерні етнографічні риси виявлялися не в наявності тих чи інших
компонентів жіночого одягу, типового для всієї України, а в способах ношення та
оздоблення [8; 192]. Найуживанішою була сорочка з суцільно кроєними рукавами, які
пришивалися до станка по основі тканини. На Правобережжі сорочки мали виложистий

РЕГІОНАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ОДЯГУ
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.



37

чином пропонується підготовка та навчання та якщо людина сама усвідомлює
необхідність цієї підготовки, то існує висока ймовірність досягти більших позитивних
результатів.

Підготовка, спрямована на розвиток лідерських якостей, починається з того, що
визначаються ключові дії/завдання, які вкрай необхідні лідеру для досягнення успіху.
Далі необхідно встановити коло людей, які будуть забезпечувати виконання цих завдань
та розробити способи, які дозволять лідеру переконати цих людей або якось інакше
підвести їх до виконання завдань. Необхідно проаналізувати минулі, теперішні та майбутні
можливості, великі і маленькі, які можуть підтримати, розвинути або змінити плани
самого лідера. Проводиться аналіз інших видів діяльності, які можуть стосуватися
плану досягнення мети. Для того, щоб одержати максимальні результати, необхідно
застосовувати всі форми зворотного зв’язку, спрямованого на те, щоб допомогти
поведінковому управлінню лідера. Під час процесу підготовки та навчання подібні
огляди мусять проходити досить часто, аж доки той, хто навчається, свідомо або
підсвідомо не оволодіє необхідними навичками.

Формування здібностей до лідерства, які на постійній основі проявляються в
поведінці та в діяльності, є мистецтвом у мініатюрі. При цьому увагу зосереджено на
наполегливості та деталях, гнучкості та співучасті. Необхідно визнати, що лідерство –
це поєднання запланованих і суперечливих дій та стилів поведінки. І саме цей факт надає
лідерству ясність та значимість, зрозумілу іншим людям. Компанiї з хорошим лідером
мають ефективнiше використовувати людськi ресурси i бiльше зусиль спрямувати на
розвиток працiвникiв. Сьогоднi одне з основних завдань HR-менеджерiв — пошук
талантiв. «Свiжа кров» просуватиме компанiю уперед. Але спочатку цей талант треба
виокремити з-помiж iнших, стимулювати його розвиток, створити умови для його
реалiзацiї. Саме на цьому, а не на заповненнi особової картки повиннi сконцентруватися
фахiвцi з управлiння персоналом.

Вищеозначені проблеми та сучасні підходи до даної проблематики є суттєвими
для українського організаційного простору і потребують подальшого
широкомасштабного дослідження.
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малиновими крайками. Двоє з парубків у чорних смушевих шапках; один із п’яти
парубків – без чобіт, видно, що сині, такі ж як і у інших, штани на ньому – досить
широкі, типу шароварів. /Листівка «Парубки»/. На іншій листівці /«Українець»/ на тлі
українського мальовничого пейзажу /хата-білянка під солом’яною стріхою, тин, сад,
«журавель» і вітряк оддалік/ зображено парубка у святковому вбранні: у білій сорочці,
широко вишитій трьома кольорами й зав’язаній червоною стрічкою, синіх штанях типу
шароварів, заправлених у чоботи й підперезаних розшитою золотом червоною крайкою.
На ньому також чорна смушева шапка.

Важливим елементом чоловічого вбрання була безрукавка, яку називали по-
різному – і чоловічою корсеткою, і чоловічою кофтою, і лейбиком. На зміну безрукавці
наприкінці ХІХ ст. прийшов жилет. Мода на безрукавки з’явилась в деяких селах після
скасування кріпацтва. Так, І. Савченко у праці «Старое і новое в народном убранстве і
одежде» повідомляє, що в селі Солов’ївці на Київщині після скасування кріпацтва
чоловіки почали носити лейбики з чорної чи з сірої матерії [7]. О. Воропай припускає,
що чоловіча корсетка, лейбик чи жилетка» … беруть свій початок від козацького
піджупанника, який теж шився без рукавів і не був надто довгий…» [3; 541]. На нашу
думку, використання жилета, який прийшов на зміну безрукавці, пов’язане із впливом
міської моди.

Верхній чоловічий одяг на Наддніпрянщині складався зі свити й кожуха. В негоду
додатково вдягали плащоподібну кирею з відлогою /кобкою, богородицею/. У деяких
місцях кирея замінювала свиту. Заможні селяни влітку як верхній одяг носили жупани
із фабричних тканин, крій яких був схожий на крій свити.

Чоловічі свити у другій половині ХІХ ст. шилися з домотканого грубого сукна
чорного чи коричневого кольору; в більш ранні часи – також із білого. Свиту
оздоблювали по коміру-стійці, полах і манжетах різнобарвним шнуром й аплікацією з
кольорової тканини. На спині свита призбирувалася до талії, іноді призбирувалася тільки
на боках (свита з прохідкою). Модним на Середній Наддніпрянщині залишалися свити
з рясами. У таких свитах замість клинців, з обох боків вшивали шматочок сукна, зібраний
у хвилясті складки, які називалися рясами. О. Воропай висловлює припущення, що мода
на такі свити прийшла в Україну в козацькі часи з Персії чи Туреччини й повідомляє
оригінальний спосіб виготовлення ряс в умовах селянського побуту: «Склавши шматок
сукна такими «рясами», кравець змочував його водою і клав на дошку, що лежала на
гарячій печі, накривав другою дошкою, а зверху навалював три мішки збіжжя. Під
таким пресом сукно висихало і складки загладжувались так міцно, що вже ніколи не
розходилися» [3; 556]. Свитки з рясами були поширені по всій території України, а
найбільше в Середній Наддніпрянщині, що, на нашу думку, підтверджує припущення
О. Воропая про джерела саме такої моди.

Окрім свити в Середній Наддніпрянщині був поширений чоловічий одяг із легкої
крамної матерії під назвою чумарка (чемарка). Існують різні версії щодо походження
цього типу одягу. Згідно з однією, цей одяг, перського походження, був запозичений у
часи козаччини , коли Україна через Кавказ мала торгівельні зв’язки з Близьким Сходом.
Цю версію обґрунтував польський дослідник українського вбрання Л. Голумбійовський.
Згідно з другою версією, чумарку принесли в Україну черемиси, як колись називали

РЕГІОНАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ СЕЛЯНСЬКОГО ОДЯГУ
СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.



38

Зараховський О. Є.,
аспірант Київського національного університету культури і мистецтв

ЗАНЕДБАНІ ПАМ’ЯТКИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ЧЕРКАЩИНИ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ТУРИСТСЬКО–ЕКСКУРСІЙНІ

ОБ’ЄКТИ

У статті розглянуті історичні місця Черкащини, що пов’язані з важливими
подіями, життям та діяльністю видатних особистостей. Зокрема, зруйновані,
або занедбані об’єкти культурної спадщини. Подано рекомендації щодо
перетворення цих місць у туристсько-екскурсійні об’єкти.

Ключові слова: культурна спадщина, охорона культурної спадщини, туризм,
Черкаська область.

В статье рассмотрены исторические места Черкасского края, связанные с
важными событиями, жизнью и деятельностью выдающихся личностей. В
частности те, которые являются разрушенными или заброшенными объектами
культурного наследия. Даны рекомендации по преобразованию этих мест в
туристско-экскурсионные объекты.

Ключевые слова: культурное наследие, охрана культурного наследия, туризм,
Черкасская область

The article deals with the historical sites of Cherkassy region associated with
important events, life and activity of prominent personalities. In particular, the article
is about objects of cultural heritage which are destroyed or abandoned.
Recommendations are given for the transformation of these places into the tourist objects.

Key words: cultural heritage, protection of cultural heritage, tourism, Cherkassy
region.

Пам’яткам історії та культури Черкащини, а також місцям області, пов’язаним з
видатними особистостями та подіями, присвячені праці багатьох авторів. Тема
висвітлена в працях О.О. Бейдика, Є.В. Панкової, Т.М. Гарнік, Г.П. Мартинової,
О.І. Чепурного, Т.М. Спіріної, М.М. Щербини, Т.І. Гай, Т.М. Нераденко та інших авторів.
Але більшість цих досліджень стосується тих об’єктів культурної спадщини, які вже є
туристичними об’єктами, включені до державних та місцевих програм розвитку,
охороняються державою, або мають задовільний стан збереженості. Поза увагою
залишаються історичні місця, які зберегли лише поодинокі матеріальні артефакти, або
повністю їх втратили. В більшості випадків вони не вважаються такими, що
представляють інтерес з точки зору пам’яткоохоронної або туристичної діяльності та
знаходяться під загрозою повного знищення та забуття.

Деякі дослідники вважають, що, навіть втративши матеріальну пам’ятку, місце,
де вона знаходилась, може бути цінними з точки зору культурно-пізнавального туризму,
патріотичного виховання. Наприклад, на думку Н.В. Михайлової “… втрата історико-
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Метою даної статті є аналіз чинників, що вплинули на зміну в українському
народному вбранні Середньої Наддніпрянщини.

Варто підкреслити, що сучасний адміністративний поділ не відбиває реальні межі
етнографічних регіонів України, які склалися історично у складному процесі
консолідації етносу, трансформації «суспільних форм сродності від племені до нації»
[8; 191]. На думку дослідниць М. Білан та Г. Стельмащук, межі етнографічних регіонів,
попри свою розмитість, здебільшого співпадають із зонами розселення слов’янських
племен у 1 тисячоліття нашої ери [1; 107]. Комплекси традиційного народного вбрання
другої половини ХІХ – початку ХХ ст. співпадають за територію побутування з такими
історико-етнографічними регіонами України як Середня Наддніпрянищина,
Слобожанщина, Полтавщина, Українське Причорномор’я та Приазов’я, Полісся, Волинь,
Карпатський регіон, Закарпаття [8; 191]. На даних територіях досить чітко сконцентровані
характерні етномистецькі особливості, які залишаються наявними, незважаючи на
взаємообмін й взаємопроникнення специфічних ознак, а також елементи уніфікації під
впливом цивілізаційних процесів.

Чоловіче вбрання Середньої Наддніпрянщини складалося з білої сорочки
вишиванки, заправленої в широкі штани з домашнього полотна або крамної тканини,
білої або коричневої свити, киреї /кобеняка/, чемарки, каптанки,куртки-куцини, кожуха,
смушевої шапки, солом’яного бриля в літній період, чобіт і пояса.

Типи чоловічих сорочок різнилися за способами поєднання пілок у плечовій
частині. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. ще зберігався найдавніший
тунікоподібний крій, характерний для всіх східних слов’ян (сорочка викроювалась із
згорнутого навпіл полотна).

Побутували сорочки з прямокутними вставками на плечах поликами, а також
сорочки із вузьким поликом, що іноді нашивався на трикутну вставку на плечах, які
наприклад стрілкові сорочки [5; 120]. Чоловічі сорочки, що мали на грудях пазушку,
тобто, прямий розріз, оздоблювались вишивкою по коміру, манишці та на чохлах рукавів.
Вишивали чоловічі сорочки (найчастіше)білими нитками, а також червоними та чорними.
Вишивка прикрашала як святкові, так і робочі, буденні сорочки, хоча останні, меншою
мірою. Для чоловічих сорочок Середнього Подніпров’я властивий як геометричний,
так і рослинний орнамент, а також їх поєднання в одній композиції; протягом ХІХ ст.
відбувся перехід від однокольорового – до двох, іноді – трьохкольорового орнаменту
при домінуванні червоного кольору [4; 100]. При оздобленні сорочки використовувались
різні техніки: лиштва, вирізування, мереж кування, прутик, хрестик, Невисокий стоячий
комір сорочки скріплювався кольоровою стрічкою.

Сорочки заправляли у штани, які залишалися досить широкими, типу козацьких
шароварів. Поступово вони ставали вужчими, їх холоші з’єднувалися клинами. Штани
для повсякденного використання шили із домотканого полотна чи сукна в залежності
від сезонного призначення, а штани святкового одягового комплексу виготовляли з
дорожчих покупних тканин.

На листівках початку ХХ ст. київського видавництва «Рассвет», зображено гурт
сільських парубків у білих вишитих червоним і чорним /із переважанням червоного/
сорочках, синіх сукняних штанях, заправлених у чоботи. Сорочки підперезані
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культурної пам’ятки як матеріального об’єкту не повинна означати повного забуття
пов’язаної з ним події” [1; 38]. Важливі історичні події, життя та діяльність видатних
особистостей завжди тісно та нерозривно, хронологічно та просторово пов’язані з
певними місцями. Часто ці місця не зберегли реалій, синхронних пам’ятним явищам
або подіям, але вони самі по собі є свідками важливих історичних процесів пам’ять
про які зберігають. Зникнення цих місць (забудова, руйнація господарчою діяльністю)
тотожна забуттю важливих сторінок історії. Дослідниця наполягає на важливості
збереження та правової охорони таких історичних місць, і використовує для цього
категорію “пам’ятник історії”. До “пам’ятників історії” вона відносить місця стоянок
давньої людини, що повністю досліджені під час археологічних розкопок, знищені місця
поховань, місця битв, місця, пов’язані з життям видатних людей та ін. [1; 39]. Ми
погоджуємося з цією думкою та вважаємо доцільним охороняти, зберігати та
використовувати такі пам’ятки Черкащини в туризмі, навіть якщо в результаті руйнування
вони втратили свою атрактивність.

Метою роботи є дослідження зруйнованих, або занедбаних об’єктів культурної
спадщини Черкащини, з метою можливостей їх залучення в сферу туризму.

Зруйновані об’єкти фортифікаційного зодчества. Бубнівська фортеця. Черкащина
довгий час була форпостом, що відділяв заселені північні землі від південних степових,
де постійно існувала загроза нападу. Фортеці та укріплення відіграли важливу роль у
соціально-економічному та культурному розвитку не тільки цього краю, але й
навколишніх земель. Тому навіть у зруйнованому стані, вони представляють цінність з
історико-культурної точки зору.

На сьогодні в Черкаській області немає збережених замків або фортець (окрім
бастіону Дорошенка (м. Чигирин), відновленого 2007 році). Хоча існують палаци в
стилі фортифікаційних споруд: «Мисливський замок» Шувалова, палац Даховських,
палац Лопухіних. Найбільш відомою в краї є Чигиринська фортеця, зокрема її частина
– бастіон Дорошенка (60–70-ті рр. XVII ст.). Фортеця нині є повноцінним туристсько-
екскурсійним об’єктом, має охоронний номер та статус пам’ятки місцевого значення.
Поряд з цим об’єктом існують зруйновані фортеці, які мало відомі пересічним
громадянам: руїни слов’янської фортеці у с. Лящівка Чорнобаївського району;
Бубнівська фортеця неподалік с. Бубнівська, Слобідка Золотоніського району. На нашу
думку, друга потребує детальнішого розгляду.

Перша документальна згадка про Бубнівську фортецю відноситься до 1640-х рр.
Укріплення збудоване канівськими уходниками для контролю за переправою через р.
Дніпро. З 1649 р. воно було центром сотні Канівського козацького полку. У 1667 р.
фортеця стала прикордонною (після укладення Андрусівського перемир’я), а після
укладення "Вічного миру" вона як позаштатна фортеця увійшла до Переяславського
полку (1686 рік). У 1746 році планується реконструкція фортеці під керівництвом
інженера-полковника Д. Дебоскета. Проект передбачав її модернізацію під бастіонний
тип. Але зі зміною військово-політичної обстановки на цих землях фортеця втрачає
своє стратегічне значення і проект залишається нереалізованим. Старе укріплення
перестало підтримуватися і занепало [2; 107]. Кругле в плані укріплення споруджене на
видовженому мисі між старим річищем Дніпра Оріхівкою та її затокою. Діаметр
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У статті окреслюються основні аспекти регіональної варіативності
селянського одягу Середньої Наддніпрянщини ХІХ – початку ХХ ст.
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В статье рассматриваются основные аспекты региональной вариативности
крестьянской одежды Среднего Приднепровья XIX – начала ХХ в.
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This article outlines the main aspects of the regional variability of peasant clothing
of the Middle Dnieper XIX – early XX century
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Однією з актуальних проблем сьогодення є наукове осмислення та вивчення
національно-культурної спадщини українців. Розв’язання цієї проблеми потребує
багатьох умов найважливішою з яких є та, що несе в собі функцію відновлення
зруйнованих зв’язків між багатовіковим досвідом минулих поколінь і світоглядом
сучасного суспільства, які мають безпосередній вплив на процес національно-
культурного відродження. Сьогодні ми спостерігаємо зростання інтересу суспільства
до українських національно-культурних традицій зокрема в одязі в оздобленні окремих
його елементів, прикрас. Упродовж століть розвитку український народний одяг отримав
низку рис, які свідчать про його значну регіональну варіативність. Використання різних
матеріалів та компонентів одягового ансамблю, різний крій та застосування різних технік
опорядження й оздоблення, спричинили значну різницю у просторових формах й
декоруванні українського одягу на основі єдиного базового вбрання. «Якщо взяти
народний одяг і розглядати його в окремих частинах нашої батьківщини, то перше
враження буде – це одяг різних народів, – пише О. Воропай. – Бо ж гуцульські ногавиці
і наддніпрянські шаровари, подільська сорочка і поліська сукня мають чимало відмін!»
[3; 474]. Певні відмінності помітні при порівнянні народного одягу Правобережжя і
Лівобережжя, Поділля і Слобожанщини, Полісся і Степової зони, що зумовлено цілим
рядом природно-кліматичних чинників та специфікою історичного розвитку країни.
Регіональні комплекси одягу, окрім загально слов’янських і загальноукраїнських рис,
несуть регіональну символіку української етнічної культури, котра проявлялася не
стільки у своєрідності окремих видів одягу (хоч і ця особливість достатньо виражена),
скільки у специфічності художнього його оздоблення та способу його носіння» [6;
1189]. При цьому етнорегіональна своєрідність одягу в жодній мірі не суперечить його
визначальній ознаці – органічній приналежності до в цілісної системи національної
художньої культури.
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укріплення близько 100 м., площа – до 1 га. Оборонна огорожа складалася з крутого
високого земляного валу з дубовим частоколом і сухого рову. В’їзна брама була
влаштована з південно-західного боку. Оборонних башт не було. З заходу до замку
прилягало укріплення нерегулярних обрисів, у плані близьке до прямокутника площею
1,2 га. Оборонна огорожа – дерев’яний частокіл без валу і башт, з брамою з заходу.

До наших днів збереглися в доброму стані вали фортеці висотою понад 3 м. Вони
знаходяться на березі Оріхівки в урочищі Вал, поблизу (4 км.) с. Бубнівська Слобідка
Золотоніського району [2; 107]. На початковому етапі, для перетворення даного
історичного місця в екскурсійний об’єкт, слід провести наступні заходи:

- встановлення пам’ятної дошки біля валів з назвою, описом та зображенням
Бубнівської фортеці XVII ст.;

- включення руїн фортеці до спеціалізованих туристичних маршрутів типу «Замки
та фортеці Черкащини».

Археологічні об’єкти. Великий Рижанівський курган. Черкащина багата об’єктами
археологічної спадщини, що представлена різними давніми культурами. Поряд з
археологічною спадщиною трипільської культури, що активно досліджується,
популяризується в туризмі та охороняється державою в межах заповідника «Трипільська
культура» (с. Легедзине), існує спадщина не менш цікавого скіфського періоду. Але,
на відміну від першої, друга не представлена окремим заповідником та не так активно
залучається в туристичну діяльність. Це призводить до того, що навіть найвизначніші
відкриття, пов’язані зі скіфською культурою, часто залишаються поза увагою широкого
загалу туристів. Не винятком є Великий Рижанівський курган.

На території Черкащини є надзвичайно велика кількість скіфських курганів.
Найбільші скіфські могильники знаходяться поблизу Мотронинського городища та
села Рижанівки Звенигородського району. Великий Рижанівський курган є однією з
найвизначніших пам’яток скіфського часу на території нашого краю. Він розташований
за 6 км. на південь від села Рижанівка [3; 65].

Великий Рижанівський курган першим почав досліджувати у 1884 р. польський
антрополог, професор Ягеллонського університету (м. Краків) Юліан Талько-Гринцевич.
Тоді поховання було найвищим з-поміж усіх курганів рижанівської групи (їх було більше 20).
Його висота становила 7,56 м., діаметр – приблизно 30 м. При розкопках кургану вченим
було знайдено залишки амфор, кінські кістки, шматочки вугілля – залишки поховальної
тризни. Інших знахідок зроблено не було, тому подальші роботи припинилися. У 1887
році члену Краківської академії мистецтв Готфріду Оссовскі вдалося вийти на
поховальну камеру, яка містила скелет молодої жінки (вірогідно, царського роду) та
різноманітний поховальний інвентар. Всього в похованні було знайдено 488 предметів,
з яких 448 – золоті. Знахідки Г. Оссовскі мали великий резонанс у світі археології
кінця XIX ст. [3; 66–67]. У 1890 році професор Варшавського університету Д. Самоквасов
продовжив роботи на кургані, але перевершити знахідку попередника йому не вдалося.
І Г. Оссовскі, і Д. Самоквасов наголошували на необхідності дослідження центральної
частини кургану, де мало б міститися головне поховання, але через брак коштів розкопки
припинилися [3; 67–68].

Лише у травні 1995 року міжнародна українсько-польська експедиція (Ян
Хохоровські, Сергій Скорий та Володимир Григор’єв) продовжила археологічне
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Отже, танцювальний туризм як один із напрямів культурного туризму виконує низку
важливих соціально-культурних функцій: має позитивний культурний, соціальний і часто
економічний вплив на розвиток дестинації, сприяє встановленню її позитивного іміджу
і збереженню культурної спадщини; є важливим компонентом міжкультурної комунікації;
позначається на розвитку культури і туризму загалом. З огляду на природні та культурні
особливості півострова (багата історія, численні культурні об’єкти, велика кількість
власне танцювальних подій) Крим має значний потенціал для подальшого розвитку
танцювального туризму.
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дослідження [3; 68–69]. Результати розкопок 1996 р. були сенсаційними. Вченим вдалося
розкрити центральну поховальну камеру, яка виявилась не пограбованою. В просторій
катакомбі (площею близько 30 кв. м.) виявили скелет чоловіка, на шиї в якого
знаходилася золота лита гривня із зображеннями лев’ячих фігурок, скручена в півтора
оберти, що є символом влади скіфського вождя. Біля тіла був знайдений набір зброї
(спис, лук у доброму стані з двома колчанами стріл, метальні дротики), коштовні
прикраси, давньогрецька ситула, скіфські посудини, жертовна їжа, скелет слуги та коня
[3; 69–70].

Великий Рижанівський курган є однією з найбільших археологічних сенсацій XX ст.
Вдруге за всю історію науки про скіфів було відкрито курган скіфської знаті, що уник
пограбування (першим був курган Куль-Оба поблизу м. Керч, розкопаний у 1830 р.).
Знахідки у кургані стали яскравим прикладом взаємодії скіфської та місцевої
землеробської культур, а також прикладом пізніх поховань скіфської знаті останнього
періоду перебування цих племен у нашому краї (поч. ІІІ ст. до н.е.) [3; 72]. Не зважаючи
на це, зараз він знаходиться поза увагою туризмознавців та не залучений до туристичної
діяльності. Зокрема, Т.М. Нераденко розробила три туристсько-екскурсійні маршрути,
що охоплюють практично всі найвідоміші археологічні пам’ятки області, крім
вищезазначеного кургану [5], [6]. На нашу думку, зважаючи на його історичну та наукову
значимість, цей об’єкт має бути задіяний у туристсько-екскурсійну діяльність поряд з
такими відомими пам’ятками археології Черкащини, як Мотронинське городище,
поселення Молюхів Бугор, стоянка мисливців на мамонтів в с. Межиріч, поселення-
гіганти трипільської культури.

На початковому етапі, для перетворення даного археологічного об’єкту в
екскурсійний, слід провести наступні заходи:

- відновлення насипу кургану та приведення його до стану, в якому він був на
початок археологічних робіт 1884 року: висота – 7,5 м, діаметр – 30 м;

- встановлення пам’ятної дошки біля насипу з назвою «Великий Рижанівський
курган», описом та зображеннями археологічних знахідок 1996 р.;

- Популяризація кургану. Включення до спеціалізованих туристичних маршрутів
типу «Велика Скіфія на Черкащині»; або його включення у вже існуючий туристичний
маршрут «Золота підкова Черкащини» [6]: м. Звенигородка – с. Рижанівка – м. Тальне.

Зруйновані пам’ятки садово-паркового мистецтва. Мошнівський парк Воронцова.
Перша письмова згадка про населений пункт Мошни Черкаського району – дарча
грамота Великого князя литовського Олександра (1494 р.). Протягом довгого часу
містечко було в центрі важливих історичних подій краю: козацько-селянські повстання
(1637 р.), Визвольна боротьба 1648–1654 рр., Чигиринський похід (1677–1678 рр.);
воно володіло магдебурзьким правом та було козацьким сотенним містечком.
Мошнами володіли Вишневецькі, Радзивілли, Моравські, Любомирські, князь
Потьомкін, Браницькі, Воронцови. Останніми господарями маєтку (до 1917 р.) були
графи Балашови [4; 290 – 297]. Саме за володіння М.С. Воронцова край досягає свого
розквіту: проводяться меліоративні роботи по висушці навколишніх боліт; будується
перший в Україні пароплав «Пчелка» (1823 рік), пізніше – «Надія»; за проектом
архітектора Г. Торічеллі впродовж 1830–1840 років зводиться православний храм
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У Криму активно розвивається танцювальний напрям подієвого туризму. Щороку
півострів приймає сотні учасників різних фестивалів, чемпіонатів, змагань та інших
заходів, багато з них мають міжнародний статус. Так, Всеукраїнська громадська
організація «Асоціації сучасного та естрадного танцю України» і ТОВ ArtUkraine
щороку проводять у Ялті масштабні заходи: IDF ranking competition – European Cup
(рейтингова подія Міжнародної танцювальної федерації – Кубок Європи), Міжнародний
фестиваль вуличного танцю Funky Style Stars і Чемпіонат України із сучасних танців.
Переможців цих заходів визнають найсильнішими танцюристами України. Увагу
прихильників екзотичних танців привертають у Криму фестивалі східного танцю
(«Сонячна долина Сходу», «Битт тамам» «Вітрила надій»), сальси (Salsa Yalta Fest,
Кримський сальса-форум), фламенко (Noches del Sur) та інших напрямів [6].

Крім того, на півострові організовують різні змагання. Деякі з них розраховані
тільки на дітей, інші – лише на дорослих, ще інші не передбачають вікових обмежень.
Серед цікавих і яскравих подій можна назвати фестивалі брейк-дансу «Битва року» і
Yalta Summer Jam, Кубок України зі стрип-дансу і танцювальний турнір Black Sea Cup,
всеукраїнські змагання зі спортивних танців «Євпаторійський бриз» та «Морська феєрія,
Кубок «Артека», класифіковані змагання зі спортивних танців Tavria Open і багато інших.
Ще одним цікавим заходом є фестиваль «Танцювальний трофей», де учасники
виступають у таких напрямах, як бальні, східні, народні танці, степ, танго, сальса тощо [6].

Ексклюзивною кримською подією можна назвати Фестиваль вільного танцю «Біла
мавпа». Цей проект об’єднує як професіоналів, так і аматорів. Упродовж кількох днів
у межах заходу проходять конкурсні виступи, майстер-класи і семінари, працюють творчі
лабораторії [6].

Варто також зазначити, що в Криму активно реалізовують практику танцювальних
таборів, більшість з яких організовують на березі Чорного моря (Керч, Євпаторія, Ялта).
Наприклад, щороку на півострові проводять зимовий Winter Workshop (із сучасних
танців), літні Totem Dance School, Black O! Range Dance Camp і ASTI Dance Camp,
танцювальну резиденцію ДК-More! та інші. У цих таборах зазвичай організовують
майстер-класи, тренінги, семінари і різні розважальні програми [6].

Найбільшим музично-танцювальним проектом Криму є «КаZантип» («Республіка
Z»). Проект «КаZантип» розпочато 1993 р. у курортному місті Щолкіне Ленінського
району, тоді він привернув увагу лише кількох сотень учасників, у 2001 р. місцем його
проведення стало село Поповка Сакського району. На сьогодні «КаZантип» є
мегапроектом, розрахованим на прихильників клубної танцювальної музики.
Організатори запрошують кращих діджеїв країн СНД і Заходу, намагаючись забезпечити
певну жанрову різноманітність з урахуванням актуальних тенденцій у розвитку
електронної та клубної музики. Окрім величезної дискотеки openair, учасників проекту
приваблює можливість купатися в морі, загорати, відвідувати різні розважальні заклади,
а також займатися специфічними видами спорту (серфінг, кайт-серфінг, пляжні ігри з
м’ячем). На сьогодні «КаZантип» набув, по суті, міжнародного статусу, привертаючи
увагу туристів з різних куточків планети і сприяючи цим міжкультурному діалогу (часто
«специфічними» способами).
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Преображення Господнього, архітектура якого поєднує стилі романтизму, готики,
мавританського стилю; на Мошногірському кряжі будується трьохповерховий палац
та закладається найбільший (за деякими оцінками) у Європі парк в англійському стилі
[8; 107], [6; 65].

Парк розташований у найвищій частині Мошенських гір та вдало залучає у
композицію дальні перспективи. Головні зорові вісі спрямовані на долину річки
Вільшанки та Дніпра. Він складався з двох частин: огородженої території навколо
головних споруд, пристосованої для піших прогулянок, та значної за розмірами частини
так званого «Звіринцю», розрахованого для кінних прогулянок. Особливість парку –
відсутність водойм в його композиції. «Графська дорога» (головна вісь парку)
проходить вершинами Мошногір’я майже по центру та створена у вигляді алеї, головної
дороги, що веде від садиби до башти Святослава. Її композиція розрахована на
динамічне спостереження під час кінних прогулянок [9; 39–40].

Ще у 1853 р. польський письменник, літературний критик і публіцист Міхал
Грабовський у своїй статті «Парк князя М.С. Воронцова в Киевской губернии» високо
оцінив цей витвір садово-паркового мистецтва: «Относительно украшений, парк князя
Воронцова уступит многим, но, по своему местоположению и обширности, он может
почесться первым – может быть, на всем пространстве Европы. Кто не бывал в Англии
и хочет иметь понятие о настоящем английском парке, пусть съездит в Мошны» (журнал
«Современник», Санкт-Петербург, С. 242–257) [7; 136–137]. У цій самій статті подано
детальний опис парку. Перш за все, вражали його масштаби: «Самый парк простирается
почти на восемь верст. В нем пятьдесят пять дорог. Пятьсот человек из окрестных сел
назначены для обработки и хранения в чистоте зверинца… это не сад в обыкновенных
размерах, а целый край… Парк очень обширен. Обходить его пешком не для всех
легко… Чтобы осмотреть все – не говорю: насладиться видами — надобно несколько
часов» [7; 136 – 141]. Через таку особливість парку подорожнім пропонувалися
маленькі кабріолети на чотири місця, в які були запряжені чотири англійських коня,
легкі повозки з двома конями або осідлані коні для верхової їзди [7; 139–140].
Незважаючи на таку грандіозність та унікальність парку Воронцова, ще за часів
М. Грабовського про нього мало хто знав, так як він знаходився далеко від головних
шляхів і мав незручне для мандрівника місцезнаходження: «Посещать парк весьма
неудобно, и потому даже в окрестностях мало о нем знают… Едва ли не я первый
посетил сад единственно из любопытства и по любви к садоводству… Но это не
доставило Мошнам той известности, какой они заслуживают» [7; 136].

Далі у статті Грабовського описується садиба Воронцова – «Старий палац»: «Дом,
пред которым мы остановились, выстроен из дерева, на короткое время. Он очень прост
и не слишком обширен… Внутренним устройством и удобствами он превосходит
многие дома, стоющие больших издержек…» [7; 138]. Будинок був своєрідною
картинною галереєю. Тут можна було знайти полотна багатьох відомих художників. Також
тут була колекція старовинної зброї та багата бібліотека (близько 3 тисяч томів), яку
пізніше було перенесено до «Нового палацу» – трьохповерхової будівлі на 80 парадних
кімнат, збудованої на межі 40-х років [8; 108]. М. Грабовський послідовно описує
головні пам’ятки парку. «Первый замечательный пункт сада, где останавливаются
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танцювальних подій – концертів або виступів знаменитих професіоналів, шоу, фестивалів
і/або участь у них, а також уроки танців. Для закріплення вивченого й більшої практики
до програми туру може входити й відвідування майстер-класів і танцювальних вечорів.
Зростання популярності цього виду туризму пояснюють унікальним поєднанням
розважальної, культурної та екскурсійної програм, ознайомленням через танець з
культурою, традиціями і звичаями відвідуваних місць.

Крім того, останнім часом поширюються так звані «танцювальні круїзи». Їх
пропонують провідні круїзні компанії, такі як Royal Caribbean і Norwegian Cruise Lines,
переважно в Карибському басейні. Танцювальні круїзи поєднують уроки танців і
розважальну програму на борту судна, екскурсії в портах зупинки лайнерів.

Географія танцювального туру може охоплювати різні континенти або ж
«локалізуватися» в межах одного регіону. Туристи-учні вважають за краще навчатися
певного напряму танцю на його батьківщині. Так, учити і танцювати сальсу їдуть на
Кубу, фламенко – в Іспанію, танго – в Аргентину, а ірландські сольні танці – в Ірландію.
Серед тих, хто мріє танцювати румбу, мамбо, бачату, мерензі, ча-ча-ча та ін., популярні
Латинська Америка і країни Карибського басейну (південь США, Мексика, Гондурас,
Ямайка тощо). На Ібіцу їдуть прихильники клубних танців, R’n’B, хіп-хоп.

Серед танцювальних фестивалів найбільш відомими є Віденський Оперний бал в
Австрії, Міжнародний фестиваль сучасного танцю Open Look, Канадський танцювальний
фестиваль Wendake і деякі інші. Віденський Оперний бал – найбільш яскрава подія з
200 заходів щорічного бального сезону, що розпочинається в Австрії 11 листопада.
Бали в палацах австрійської столиці проводили ще за часів Середньовіччя. У наші дні
на бал з’являється весь вищий світ Австрії. Жінки вдягають довгі бальні сукні, чоловіки
– фрак, а зал для глядачів і сцена Опери на одну ніч стають танцювальним майданчиком.
Бал відкривають молоді пари дебютантів, які виконують полонез. Історія Віденського
балу налічує понад 120 років, подія не втрачає своєї актуальності й сьогодні [5].
Міжнародний фестиваль сучасного танцю Open Look традиційно триває шість днів,
упродовж яких провідні педагоги США, Великобританії, Італії, Швейцарії, Нідерландів
та Ізраїлю проводять 100 майстер-класів за різними напрямами, ставлять спектаклі,
пропонують різні проекти (наприклад, танцювальні фільми в будинку кіно або
ознайомлення з провідними хореографічними вишами і презентації студентських робіт).
Канадський танцювальний фестиваль Wendake проходить у Квебеку і сягає корінням
священних танців місцевого індіанського племені гуронів. Туристи і місцеві жителі
називають цей фестиваль «Танцем дружби». Учасники оспівують славу гуронів, дякують
Матері-природі за щедрий урожай, проводять святкування тринадцятого місяця,
танцюють і водять танок [5].

Не менш популярним є і міжнародний фестиваль Dance World Cup, започаткований
1972 р. На сьогодні в цьому найбільшому світовому танцювальному форумі беруть
участь 28 країн: Великобританія, Канада, Австралія, Японія, ЮАР, Мексика, Нігерія,
Китай, Казахстан, Малайзія, Туреччина, Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина,
Італія, Північна Ірландія, Україна, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія,
Швейцарія, Білорусія, Молдова. Захід проходить щороку, у 2015 р. чемпіонат
проходитиме в Києві.
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экипажи – ротонда. Вершину одного холма венчает полукруг ионических колонн.
Каменные ступени ведут на площадку разрушенного храма. Отсюда представляется…
великолепный вид…». Цікаво, що опис ротонди зустрічається і в більш пізніх
документах. Наприклад, опис Г.В. Бачинського (1921 р.): «Беседка ("ротонда") білого
кольору (помазана вапною) здалека видна і надзвичайно цікаво виступає з зеленої гущі
лісу. З беседки одкривається чудовий краєвид кругом верст на 30 і більш – добре
видно Дніпро, Канівські гори, Полтав[ську] губ[ернію] і т[аке] и[нше]» [7; 125].

Дивує своїм різноманіттям звіринець парку: «Перед вами появляются стада
пасущихся серн и даниелей… Водятся здесь и дикие лошади; но они чрезвычайно
пугливы… Зверинец очень обширен. Среди леса есть изба, окруженная решоткою из
проволоки. Это – помещение перуанских лам. Пара этих животных, редких в наших
зверинцах, подарена владетелю парка Государем Императором из Царского Села».
Посеред звіринця знаходилась наступна пам’ятка парку – «Дім Ольги», збудований для
графині Наришкіної із дому Потоцьких: «Это – отличное двухэтажное здание
готической архитектуры… Готические столбы, лестницы и галлереи так увиты
растением, известным под именем hedera, что сквозь него едва проглядывают стены с
дверьми и по сторонам окна…» [7; 140]. Далі за звіринцем дорога вела по так званому
«Святому бору» до кургану «Дідова Гора», з якого відкривався чудовий вид на
Мошногірський монастир: «Вид монастыря отсюда чрезвычайно живописен… Этот
монастырь принадлежит к древнейшим в западной Малороссии... Теперь он состоит из
большой и малой (теплой) церкви, монашеских келий и нескольких хат монастырских
крестьян. Все эти строения закрыты глухим лесом…» [7; 141]. Польський письменник
так оцінює благоустрій та рослинність парку: «В логовинах большая часть скамеек
стоит по сторонам дорожек, на полянках, под красивыми деревьями. Разсадники
кустарников и цветов идут в стороне от дорожек… Все это здесь отделано очень
красиво и живописно. Оранжерейные здания, к которым вы неприметно приблизились,
невелики, но растений, выставленных на солнце, весьма много… Много редких деревьев
выросло здесь из семян. Есть красивые туземные растения степей Забугских, и между
ними встречаются очень часто мало известные ботанические. Впрочем, о всей
мошенской флоре трудно и почти невозможно дать отчетливое понятие» [7; 141].

Остання і найголовніша пам’ятка парку, на яку звертає увагу письменник, –
легендарна башта Святослава: «Отдаленнейшая и самая интересная поездка в парке – к
Башне Святослава.» [7; 141]. Башта була збудована у 1837 р. У трикутній двоповерховій
будівлі, що слугувала основою башті, на першому поверсі містилася кругла кімната –
простора зала, до якої вели 27 сходинок. Вона була прикрашена у мисливському стилі
та обставлена дубовими стільцями середньовічного зразка з гербами власника на
спинках. Біля стін висіли опудала голів диких тварин – кабанів, вовків, косуль, оленів.
Другий поверх представляв собою платформу, оточену зубчастою стіною. Сама башта
була п’ятикутною, італійського зразка. Внутрішні гвинтові сходи вели на вершину башти,
де знаходився оглядовий майданчик. Ще декілька сходинок вели до ліхтаря із
різнокольорового скла. На час перебування господарів у маєтку тут горів вогонь [8;
109]. «На холме, заключающем собою цепь Мошенских гор, возвышается
Святославова Башня. Это — высокий столб в готическом вкусе… Внутри его сто
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дійство залишається для туристів «автентичним» і творчим. Важливими елементами
тут є не лише характеристика танцю як емоційної та експресивної поведінки, але й певна
політико-економічна ситуація туристичного оточення. Автентичність має переважну
силу тоді, коли людина перебуває під впливом танцю настільки, що відчуває гармонійне
єднання «реального» світу і свого «реального» «я» [4].

Отже, фокусом танцювального туризму є не турист або танцюристи, а стосунки
між ними: досвід танцюристів і туристів, значення танцю для кожного з них, взаємини
танцюристів з публікою, педагогів з туристами під час танцю, а також зв’язки їхніх
культур.

Танець можна розглядати як туристичний продукт, адже його вважають
традиційним і унікальним виразником народної культури, він допомагає розслабитися й
одержати задоволення або (за активної участі туристів) навіть набути нових навичок. В
англомовній літературі для позначення цього мотиву використовують термін
«experience», що підкреслює емпіричну основу забезпечення потреб туристів:
формування вражень і переконань шляхом безпосереднього контакту з культурними
об’єктами (продуктами чи процесами), а також акцентує увагу на чуттєвій та емоційній
формах пізнання культури. Однак унікальна властивість танцю в туризмі – це можливість
долучитися до місцевої культури, узяти в ній участь (навіть швидкоплинну), що дає
можливість вважати танцювальний туризм засобом міжкультурної комунікації.

В індустрії туризму танець став розважальним виступом, орієнтованим на туристів.
У танцювальних колективах помітною є тенденція підлаштовуватися до вимог туристів,
оскільки шоу неможливе без зв’язку між акторами та публікою. Саме тому
«поставлений» танцювальний виступ, особливо традиційний і народний, ніколи не є
«оригінальним», його адаптують під публіку, унаслідок чого він набуває нового
призначення, функцій і цінності. Набути досвіду з більшою автентичністю допомагає
туристам безпосередня танцювальна практика в середовищі народу-резидента.

Відповідно, крім пошуку автентичного, серед основних мотивів «танцювальних»
туристів можна виокремити такі:

- одержати нові враження і новий досвід;
- відпочити (релаксація, побутовий ескапізм);
- здобути нові знання.
Крім того, поїздки деяких туристів зумовлені їхньою професійною діяльністю.
Танцювальний туризм поділяють на види залежно від ролі туриста в подорожі:
- «турист-глядач» (подорож у нову дестинацію і відвідування танцювальних

виступів, а також танцювальних культурних подій);
- «турист-учасник» (участь професійних танцюристів у танцювальній події, у

гастрольних, гостьових виступах, у міжнародних фестивалях і конкурсах);
- «турист-учень» (подорож з метою навчання певного стилю танців або підвищення

рівня майстерності).
Часто ролі туристів можуть суміщатися, наприклад, за умови відвідання

танцювальних фестивалів та одночасної участі в них.
Танцювальний тур, окрім «традиційних» компонентів (транспорт, проживання,

харчування, супровід гіда-перекладача, екскурсійна програма), передбачає відвідування
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слишком ступеней ведут на вершину, а оттуда – еще несколько, к фонарю… Ночью в
фонаре на вершине Святославовой Башни горит огонь… Самая башня со всех сторон
чрезвычайно живописна. Когда подъезжаешь к парку от Мошен, в первый раз
показывается она на холме с левой стороны. Вид ее отсюда похож на тот, который
поражает путешественника, когда он, подъезжая к Киеву, увидит издали величественную
колокольню Лаврскую» [7; 142–143]. Невідомо, чому башта названа в честь князя
Святослава. За однією з легенд, давньоруський князь причалював біля цієї гори зі
своїми воїнами під час одного з походів на південь [8; 109]. Не менш грандіозним був
вид, який відкривався з башти: «С перил от фонаря вид очаровательный. Он обширнее
всех, которые открываются с других пунктов зверинца… Высокие дубы внизу
представляются отсюда маленькими кустарниками. В необозримых лесах виднеются
села, церкви, монастыри. По правую сторону в долине извивается речка Мошна. С левой
стороны тянутся низменные болота Ирдыня. На них во многих местах, между зеленью,
блестит вода» [7; 143]. За спогадами інших сучасників, у ясну погоду зі зорової труби,
встановленої на майданчику, було видно Лівобережжя, Полтаву і навіть купол дзвіниці
Києво-Печерської Лаври [8; 109–110].

Дивно, що польський письменник залишає поза увагою єдину пам’ятку парку, що
дійшла до наших днів – Обеліск Софії, який розташовується на однойменній горі.
Пам’ятка зовсім не згадується М. Грабовським, хоча опис самої гори у статті присутній:
«Горою Софии называется один из холмов, составляющих величественный кряж
Мошенских гор. Здесь обыкновенно путешественники располагаются отдыхать во
время поездки по зверинцу. К ней достигают гребнем горы, горизонтально соединяющей
два параллельные кряжа гор. Этот натуральный мост окаймлен безъискусственными,
но красивыми перилами, для безопасности путешествующих, и называется
балюстрадою» [7; 142]. Досі достеменно невідомо, чому обеліск і гора носять ім’я
Софії. За одною з версій, в честь доньки Софії Воронцової, яка у 1833 р. під час
верхової прогулянки парком ледь не загинула, впавши з коня. Для увічнення пам’яті
про порятунок дитини на місці події її мати звеліла спорудити обеліск [8; 109]. Зараз –
це єдина пам’ятка парку, що збереглася.

Події першої половини XX ст. стали для парку катастрофічними. Один з
найчудовіших архітектурно-паркових комплексів Черка¬щини після лютого 1917 р.
зазнав нищівної руйнації. Відомі непоодинокі факти "бесчинств и насилий", що мали
місце у володінні Балашових з боку населення у 1918 і 1919 роках [7; 209]. В жовтні
1919 року маєток був пограбований. Пожежа та вибух у винних підвалах завдали йому
непоправимої шкоди. Південноамериканські лами та інші тварини, які жили у Звіринці,
були з’їдені червоноармійцями того ж року [9; 41]. У грудні 1920 р. Черкаський
повітовий комітет охорони пам’яток старовини й мистецтва звернувся до Г.В. Бачинського
з проханням провести опис руїн. Також заборонялось "приватним особам" розбирати
стіни і вивозити будівельні матеріали з руїн палацу [7; 209].

З листа Г.В. Бачинського до Черкаського повіткопису «Про руйнацію і знищення
палацу та інших архітектурних споруд і господарських будівель в Мошногорах,
колишньому володінні поміщиків Балашових» від 22 квітня 1921 р., видно, що усі
будівлі парку «за винятком дома сторожа, або зовсім зруйновані, або близькі до цього»
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Метою статті є аналіз специфіки танцювального туризму як феномену сучасної
культури.

Культурний туризм поєднує в собі широкий спектр споживчої туристичної
діяльності, що формує розуміння різних характеристик окремої дестинації. За
визначенням російської дослідниці М. Сущинської, «культурний туризм – це
переміщення індивідів за межі їхнього постійного місця проживання, мотивоване
повністю або частково інтересом відвідування культурних пам’яток, серед них культурні
події, музеї та історичні місця, художні галереї, музичні і драматичні театри, концертні
майданчики й місця традиційних розваг місцевого населення, що відображають
історичну спадщину, сучасну художню творчість і різновиди виконавського мистецтва,
традиційні цінності, види діяльності й повсякденний стиль життя резидентів, з метою
одержання нової інформації, досвіду і враження для задоволення їхніх культурних
потреб» [1]. Одним із напрямів сучасних культурних туристичних практик сьогодні є
танцювальний туризм, головна прикметна риса якого полягає в тому, що місця
відвідування (а їх, як правило, декілька) обов’язково прив’язані до танцювальних подій
чи шкіл танців. Цей інтерес пояснюють тим, що в культурі багатьох народів і діаспор
(Ірландія, Куба, Аргентина, Іспанія) танець є засобом етнічної й національної
ідентифікації. Як елемент невідчутної на дотик культурної спадщини, який увібрав у
себе ритуали, традиції й цінності певного народу, танець має цінність культурної
ідентичності, а отже, і цінність для туриста.

Саме в пошуку автентичності (достовірності передавання, зразка), на думку деяких
західних дослідників, полягає популярність культурного (зокрема, й танцювального)
туризму в сучасному глобалізованому світі. Так, американський дослідник
Д. МакКаннел [2] стверджує, що в західному суспільстві головною мотивацією
подорожей є прагнення до автентичності, яке реалізують шляхом відвідування
«простих» місць і людей, ознайомлення з «традиційними» способами життя.

Проте історичний та об’єктно-орієнтований підходи МакКаннела зазнають критики.
Китайський соціолог Н. Ванг стверджує, що, зазвичай, «автентичність» сприймають
стосовно «походження в часі». Це може означати, що подальші зміни, креативність,
трансформація і нові атрибути (що можемо спостерігати в танці) не є справжніми за
походженням. У зв’язку з цим Ванг формулює концепцію «емпіричної автентичності»,
адже туризм містить у собі й емоційне задоволення, почуття та особистий досвід. З
огляду на цю концепцію танець є найкращим способом прояву «емпіричної
автентичності» та участі в ній [3].

Вартий уваги досвід туристів під час танцю, а також діалектичні відношення між
досвідом танцюристів і туриста, який бере участь у танці. Так, американський дослідник
І. Даніель у статті про етнохореографічну роботу на Кубі та Гаїті [4] зауважує про
здатність танцю трансформувати «світ» туриста, давати можливість тимчасово «відійти
від щоденних турбот». Споглядаючи танець або танцюючи, туристи одержують доступ
до магічного світу лімінальності, який живить духовно й естетично. Саме під час танцю
відкриваються двері в лімінальний світ, де відбувається своєрідна релаксація –
звільнення від напруження і занурення в стан захвату.

Попри те, що танцювальні виступи до певної міри стали «товаром» (як і деякі
інші культурні й художні форми та продукти), І. Даніель стверджує, що танцювальне
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[7; 125]. Опис повідомляє, що "Новий Двірець" майже повністю знищений пожежею
1919 р.: «…"Новий Двірець" уявляє з себе напівзруйнований скелет, клітку, – де в
середині все – знизу до гори зруйновано. Стоять лише одні голі зовнішні стіни, які
все-таки не загубили своєї зовнішньої красоти, особливо башня дворця.… Під
"дворцом" є погреба, які теж постраждали мало. Що торкається сучасного стану руїн –
то тут приходиться констатувати систематичне їх руйнування як місцевим населенням,
так і погодою» Також постраждала ротонда: «У сучасн[ий] мент "беседка" також дуже
поруйнована – але все ж своєї красоти (коли дивитись здалека) ще не загубила» [7;
125]. Повністю зруйнованими були оранжерея, будівля "Старого Двірця" та господарські
приміщення. «Зовсім цілим стоїть лише буд[инок] сторожа біля головних воріт в парк,
дякуючи тому, що там весь час жив і зараз живе сторож-лісник…». Тобто, окрім руїн
"Нового Палацу", понівеченої бесідки (ротонди) та вцілілого будинку сторожа, в цій
частині парку практично нічого не вціліло: «… всі ж останні настільки знищені, що
навіть не нагадують про то, що тут були колись великі будинки» [7; 125].

В іншій стороні парку були руїни "Дому Ольги" та пошкоджена башта Святослава:
«Від Ольгиного Домика, колись надзвичайно гарного 2-х поверхов[ого] біленького
кам’яного будинку залишились лише стіни… Що торкається башні Святослава — то з
зовнішнього боку вона майже лишилася цілою — коли не говорить про те, що скляна
бесідка на самій горі знищена. В середині ж башні пороблено такеж руйнування, як і в
Новому двірці. Вилізти на башню не можливо, бо дерев’яні сходці розібрані» [7; 126].

З травня 1921 р. Черкаський повіткопис повідомив Черкаський повітземвідділ,
що під охорону взяті лише руїни чотирьох будівель: "Новий Палац", "Дім Ольги", ротонда
і Святославова башта. Але "розхищення" будівельних матеріалів з руїн Балашовського
маєтку продовжувалось, і ніякі попередження і погрози з боку влади не перешкоджали
цьому. В подальшому все згадане вщент було знищено [7; 209]. 25 серпня 1923 р.,
згідно з обов’язковою постановою Київського губвиконкому (№ 176 від 13 червня
1923 року), Черкаський окркопис взяв Святославову башту на державний облік.
16 травня 1930 р. вона була взята на облік як пам’ятка матеріальної культури місцевого
значення. Охорона башти покладалася на Мошенське лісництво. Незважаючи на це (як
повідомляють документи), руйнування пам’ятки продовжувалось [7; 209–210].
Остаточно башта Святослава була знищена у 1943 р. [9; 41]. Пам’ятка була підірвана
через можливість слугувати важливим стратегічним об’єктом для ворога.

Зараз парк Воронцова занедбаний. Від нього залишились старовинний горіховий
сад, насадження бузку та вікових ялин, старовинний глибокий колодязь (який
використовувався для поливу рослин в оранжереї), залишки винограднику та паркових
алей [6; 66]. Найпримітніші артефакти, що дійшли до наших днів – головна алея парку
«Графська дорога», що тягнеться вершинами гір від Софіїної гори до сучасного
санаторію «Мошногір’я», та обеліск Софії. Обеліск – єдина вціліла пам’ятка парку –
знаходиться в понівеченому стані. Він пошкоджений та обмальований; надпис «Софіїна
гора. 1833» відбитий вандалами. Залишки парку не охороняються державою та не
розцінюються як туристичний об’єкт. Не зважаючи на те, що Преображенська церква в
Мошнах була включена до програми «Золота підкова Черкащини», Мошногір’я
залишалося поза увагою. Так само воно не включено і до діючої «Програми розвитку
туризму в Черкаській області на 2012–2020 роки» [11].
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Статтю присвячено розгляду специфіки танцювального туризму як чинника
міжкультурного діалогу. Звернено увагу на розкриття такого мотиватора
танцювального туризму, як пошук автентичності. Розкрито специфіку та чинники
розвитку танцювального туризму.
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Статья посвящена рассмотрению специфики танцевального туризма как
фактора межкультурного диалога. Внимание уделено раскрытию такого
мотиватора танцевального туризма, как поиск аутентичности. Расскрыто
специфику и факторы развития танцевального туризма.

Ключевые слова: культура, туризм,  танец, диалог.

The paper discusses specifics of dance tourism as a factor of cross-cultural dialogue.
Attention is paid to the disclosure of such a motivator of dance tourism as search for
authenticity. The specifics and factors of development of dance tourism are researched.

Key words: culture, tourism, dance, dialogue.

Під впливом культурних процесів сучасності (глобалізація, зростання масовості,
комерціалізація) відбуваються зміни в усіх сферах культури. «Високе» мистецтво,
зокрема хореографія вимушене шукати шляхи, що допоможуть посісти належне місце
в наявній системі: використовувати культурні індустрії, вдаватися до послуг шоу-бізнесу,
розробляти нові форми шляхом злиття з іншими, здавалось би, далекими від цього
мистецтва сферами культури. Унаслідок цього з’являються нові танцювальні практики,
які відповідають духовним, освітнім та інформаційним потребам сучасного суспільства.

З цього погляду привертає увагу виникнення і розвиток танцювального туризму
як одного з напрямів культурного туризму і як однієї з найцікавіших форм дозвілля,
що відіграє помітну роль у розширенні загальних і професійних знань, культурної
ерудиції людини. З кожним роком усе більше людей вирушає за межі своєї країни для
ознайомлення з танцювальними традиціями, способом життя, культурною спадщиною
інших народів. У розширенні значущості культурного складника туризму виявляють
зацікавленість і держави, що в умовах тенденції до нівелювання деяких рис національних
культур, яка проявилась в процесі глобалізації, розглядають популяризацію своєї
національної культури як важливе політичне завдання.

На сьогодні у вітчизняній науці явище танцювального туризму (його специфіка,
форми, механізми і функції, мотиви учасників тощо) не стало предметом спеціального
дослідження. У статті зроблено спробу заповнити цю прогалину.
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Були деякі спроби популяризації Мошногір’я в туризмі. Воно представлене в
туристичних путівниках «Черкащина туристична. 5 сезонів» (2012), презентація якого
відбулася на XVІІI Міжнародній спеціалізованій виставці «UITT– 2012 Україна –
Подорожі та туризм» [10], та «Черкащина: від краю до краю» (2011). В останньому
навіть є опис парку Воронцова. Також Мошногір’я включене в туристичний маршрут
«Золота підкова Черкащини. Туристсько-краєзнавча подорож Черкащиною для
учнівської молоді України», розроблений Т.М. Нераденко у 2006 р. [6]. Але в цих
путівниках і туристичних маршрутах Мошногір’я розглядається, здебільшого, як
природний об’єкт, без історичної складової, якою є залишки пам’ятки садово-паркового
мистецтва М.С. Воронцова. Відсутнє акцентування уваги на залишках парку та
можливостях його відновлення та популяризації серед туристів. Це не є справедливим,
так як сама місцевість під час закладання парку зазнала потужного антропогенного
впливу і перетворилась в своєрідний культурний ландшафт, або пам’ятку змішаного
типу – вирівняні вершини гір, алеї, дороги та майданчики можна й нині використовувати
як парк для екскурсій, прогулянок, культурно-пізнавальної діяльності.

Зараз у Мошногір’ї проводиться природоохоронна робота, але робота, щодо
збереження та відновлення залишків парку відсутня. Територія Мошногірського кряжа
багата природо-заповідними об’єктами. Тут розташовані комплексний заказник
місцевого значення «Мошногірський», комплексна пам’ятка природи
загальнодержавного значення «Мошенська діброва», ботанічні пам’ятки «Плантація
бархату амурського», «Група вікових ялин» та «Дерево вільхи з дубом»; гідрологічні
пам’ятки «Каскад лісових озер» та «Підземне джерело», зоологічний заказник місцевого
значення «Мошнівський». Всі вони знаходяться під охороною держави [6; 67]. З іншого
боку, це ідеальні підстави для відновлення парку, який міг би стати історико-культурним
ядром заповідної території. Відсутність грандіозних пам’яток парку компенсується
красою природи та навколишнього рельєфу. Відновлення головної пам’ятки – башти
Святослава, значно підвищило б атрактивні можливості парку та прискорило
відродження цього об’єкту культурної спадщини. Але нині домінує думка, що це не
можливо з наукової, архітектурно-технічної та матеріальної точок зору. Це підтверджує
Держкомбудівництва, архітектури та житлової політики України (лист від 20.02.2001р.
за №6/1–65) [7; 210].

Тому, на нашу думку, першими заходами по відновленню та залученню парку в
туристичну діяльність мають бути:

- відновлення основних алей та доріг парку;
- реставрація єдиної вцілілої пам’ятки парку – Софіїного обеліска, встановлення

пам’ятної дошки біля нього;
- встановлення пам’ятних знаків на місцях, де знаходились найвизначніші пам’ятки

парку з зображеннями та інформацією про них ("Новий палац", "Старий палац", ротонда,
"Дім Ольги", башта Святослава, дім сторожа з головним в’їздом у парк, оранжерея,
будинки "Лісничества" та канселярії, конюшні);

- взяття парку під державну охорону;
- включення парку до туристичних маршрутів, що проходять через Мошни.

Створення комплексного об’єкту культурної спадщини, що об’єднує: будинок
постоялого двору поляка Ногановського; Преображенську церкву XIX ст. (арх. Торічеллі);
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На жаль, практично непоміченою широкими колами хореографічної спільноти
залишилась конференція, присвячена століттю з дня народження Г. О. Березової, що
відбулася за ініціативи Ю. Станішевського 2009 року. За її результатами В. Володько
оприлюднила наукову статтю, що насичена особистими спогадами, дуже цінними для
дослідників [8].

Отже, історіографія творчої діяльності Г. Березової є досить обмеженою, умовно
її можна розділити на групи: праці мистецтвознавців, що переважно присвячені балету
«Лілея», універсальні довідкові видання, праці з хореографічної педагогіки Г. Березової,
мемуарна література. Джерельна база складається з публіцистичних статей у періодичній
пресі, матеріалів архівів (України та Росії), спогадів сучасників (колег, учнів тощо),
власне постановок Г. Березової, фрагменти яких збереглися на кіноплівці та в ужитку
учнів. Сьогодні, коли проблема збереження та відродження культурної спадщини є
однією з найболючіших в Україні, особливої актуальності набувають дослідження,
присвячені митцям, які прислужилися формуванню вітчизняної культури, серед яких
помітне місце посідає Г. Березова.
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будинок лікарів (арх. Городецький); римо-католицький костел XIX ст.; парк
М.С. Воронцова. Розробка спеціалізованих маршрутів типу «Князь Воронцов і Україна».

Таким чином, навіть у зруйнованому вигляді, з мінімальною кількістю вцілілих
матеріальних артефактів, об’єкти культурної спадщини Черкащини несуть історичну
цінність і мають право на збереження, бо є «свідками» забутих сторінок історії про
велич краю, його самобутність. Вони можуть і повинні бути відновлені, залучені до
туристсько-екскурсійної діяльності та претендувати на подальший розвиток. Проведення
робіт з благоустрою та реконструкції зруйнованих пам’яток, їхня популяризація та
включення в традиційні і нові туристичні маршрути сприятиме відродженню та
перетворенню занедбаних об’єктів культурної спадщини Черкащини у повноцінні
туристичні об’єкти.

Тому вищезгадані об’єкти потребують подальшого дослідження, відновлення та
популяризації.
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театрі середини ХХ ст., далеко ширший і якісно відмінний від простого надання
національного колориту класичному танцю за рахунок введення окремих елементів
народного. Цей процес, на думку дослідниці, «позначився на стиранні граней між
класичним і характерним танцем, призвів до використання виражальних засобів
фольклору як компонента образного вислову. Можна говорити про створення
оригінальної хореографічної мови, що за сутністю є органічним поєднанням класичного
та народного танцю, що зазнав переосмислення. І цей процес слід розглядати окремо
від так званого процесу збагачення лексики класичного танцю, що відбувався за рахунок
пантоміми, акробатичних елементів і, у тому числі, елементів народного танцю» [9; 54].

Отже, «Лілея» стала першим балетом, де було репрезентовано нову «мову»
українського національного балету, на підтримку загальнодержавної тенденції
створення на основі синтезу лексики народного та класичного танців балетних творів
національної тематики.

Досить умовно балетні постановки Г. Березової можна диференціювати за
стилістикою – інтерпретації балетів класичної спадщини («Лебедине озеро», «Спляча
красуня», «Лускунчик»), хореодрами («Бахчисарайський фонтан», «Кавказький
бранець»), балет на національну українську тему («Лілея»), балети дитячої тематики
(«Фея і чабан», «Незвичний день»); за місцем постановки – професійний балетний театр
(Київський академічний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, Казахський АТОБ,
Львівський АТОБ, Харківський АТОБ), Київське хореографічне училище, Ансамбль
класичного танцю Жовтневого палацу культури міста Києва [14].

На вистави «Лебедине озеро» (1937), «Бахчисарайський фонтан» (1938),
«Кавказький бранець» (1938), поставлені Г. Березовою, вийшло свого часу чимало
критичних статей у періодичній пресі. Найбільш висвітленим у наукових та популярних
виданнях є балет «Лілея». Критики не обійшли увагою й інші балети Г. Березової.
Мистецька та педагогічна діяльність Г. Березової періодично потрапляла до поля зору
критиків, які оприлюднювали матеріали на сторінках журналів «Музика», «Театрально-
концертний Київ» та газет «Радянська культура», «Вечірній Київ», «Культура і життя» та ін.

На жаль, лише балет «Лілея» зазнав ґрунтовного осмислення у працях таких
корифеїв балетознавства, як М. П. Загайкевич та Ю. О. Станішевський. Безумовно,
жодна праця, присвячена розвитку українського балету середини ХХ ст., не оминає
прізвища Г. Березової, але торкається її діяльності лише побіжно.

Дуже помітною була педагогічна діяльність Г. Березової. Галина Олексіївна
реалізовувала свою педагогічну майстерність у Київському хореографічному училищі,
народному ансамблі класичного танцю палацу культури «Жовтневий» (Київ), Київському
інституті культури ім. А. Корнійчука, Київському театрі класичного балету. На щастя,
учениці Г. Березової В. Володько, І. Герц, В. Калиновська, Т. Ратманська, Л. Цвєткова
та інші сьогодні можуть розповісти чимало цікавого та корисного про творчу
особистість свого педагога.

Неоціненним внеском в українську хореопедагогіку стали праці Г. Березової
«Класичний танець у дитячих хореографічних колективах» [6] та «Хореографічна робота
з дошкільнятами» [7]. Їх значення для подальшого розвитку хореографічної педагогіки
в Україні досі не знайшло комплексного теоретичного осмислення.
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У статті досліджено діяльність ЮНЕСКО в збереженні всесвітньої
культурної спадщини. Аналізуються різноманітні інструменти ЮНЕСКО: конвенції
та рекомендації, що накладають зобов’язання на країни-учасниці організації.

Ключові слова: ЮНЕСКО, всесвітня культурна спадщина, Конвенція про
охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, Комітет всесвітньої
спадщини, Список всесвітньої спадщини.

В статье исследована деятельность ЮНЕСКО в сохранении всемирного
культурного наследия. Анализируются различные инструменты ЮНЕСКО:
конвенции и рекомендации, накладывающие обязательства на страны-участницы
организации.

Ключевые слова: ЮНЕСКО, Всемирное культурное наследие, Конвенция об
охране всемирного культурного и природного наследия, Комитет всемирного
наследия, Список всемирного наследия.

The article examines the activities of the UNESCO in world cultural heritage
preservation. Various tools of UNESCO - conventions and recommendations that impose
obligations on State Parties of the organization are analyzed.

Key words: UNESCO, world cultural heritage, Convention concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage, World Heritage Committee, World Heritage
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Актуальність дослідження визначається особливостями сучасного етапу
міжнародних відносин, який характеризується бурхливим розвитком глобалізації в різних
галузях життєдіяльності людини, у тому числі гуманітарної. З огляду на це,
актуалізується комплексне вивчення діяльності Організації Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), роль якої в сучасному світі істотно зростає,
оскільки саме в сферах міжнародного співробітництва, що зачіпає інтелектуальний і
духовний світ людини, лежать довгострокові, стратегічні відповіді на численні виклики
XXI ст.

Охорона культурних цінностей в другій половині ХХ ст. стала предметом великої
уваги з боку міжнародної спільноти насамперед завдяки правотворчій діяльності ООН
та ЮНЕСКО. Загального визнання набув той факт, що втрата однією країною свого
культурного надбання неминуче призведе до всесвітнього культурного зубожіння.
Внаслідок інтеграційних процесів, глобалізації та наявності у держав схожих проблем
у 60–70-ті рр. ХХ ст. виникла ідея співробітництва всього міжнародного співтовариства
з метою захисту видатних пам’яток культури, яка згодом була закріплена у Конвенції
ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 р.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНВЕНЦІЙНИХ НОРМ ЮНЕСКО У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ

185

що замінила пантомімний епізод попередньої постановки, увійшла до наступних версій
цього балету [9; 102].

Найзначущою балетмейстерською роботою у творчій біографії Г. Березової, і
це доводять численні мистецтвознавчі публікації (М. Загайкевич, В. Пасютинської,
Ю. Станішевського, М. Ельяша), стала постановка балету К. Данькевича «Лілея»,
прем’єра якого відбулась 26 серпня 1940 р. у Києві (сценарій В. Чаговця за мотивами
поезій Т. Шевченка). Балет став етапним для розвитку всієї української хореографії.
«Лілея» на довгі роки посіла центральне місце в репертуарі українських театрів, мала
відчутний вплив на визначення характерних жанрових і драматургічних властивостей
української хореографічної творчості.

Спираючись на вироблені хореографічною драмою засади дійового танцю, Г. Березова
вбачала в органічному поєднанні двох лексичних струменів – класичного і народного
– шлях до створення єдиного хореографічного «мовного апарату», покликаного
розкрити сюжетні колізії, переживання і почуття персонажів.

Ступінь залучення української танцювальної лексики до арсеналу виражальних
засобів був різним у різних структурних частинах твору. Дивертисментні масові сцени
відзначалися більш відвертим акцентуванням етнографічних елементів, сольні й
ансамблеві – складнішою формою їх синтезу з класичними прийомами. А така сцена,
як «Суд Паріса», репрезентувала «чисту» класику.

У пошуках цілісного лексичного сплаву Г. Березова широко використовувала
стилістичну спорідненість між окремими основними рухами класичної та української
народної хореографії: широкими стрибками і кружляннями в чоловічому танці, дрібними
«піццикатними» кроками у жіночому та. ін. Ю. Станішевський характеризує
хореографічну лексику одного із сольних танцювальних номерів у третій картині
«Лілеї»: «Балетмейстер і А. Васильєва (перша виконавиця ролі Лілеї) будували варіацію
героїні на дрібних партерних рухах на пальцях – сюіві, своєрідно переінтонованих
українських дрібушечках, піднятих на пуанти, на коротеньких па-де-ша, що переходили
в сіссони, на граціозних обертаннях, підказаних народним танцем» [13; 118].

Г. Березова ввела у сценічне вирішення «Лілеї» не тільки лексичні, а й структурно-
композиційні прийоми українського народного хореографічного мистецтва. З цього
погляду особливо примітні танці русалок – модифіковані в класично-романтичному
дусі веснянкові хороводи.

Саме в балеті «Лілея», на думку В. Пасютинської, відбувалось становлення
чоловічого та жіночого танців українського національного балету. «Поєднання
народного танцю з елементами класичного збагатило жіночий танець в українському
балеті, надало йому неповторного національного колориту. У чоловічому українському
народному танці дуже багато рухів, що відповідають вимогам класичної чоловічої
варіації. Особливості чоловічого танцю були вдало використані балетмейстером та
надали позам та рухам класичного танцю нового емоційного звучання», – стверджує
В. Пасютинська [12; 174]. Однак при всій позитивності цього відгуку, на нашу думку,
не можна кваліфікувати хореографічну лексику балету «Лілея» лише як класичну,
збагачену елементами народного танцю. Погоджуємося в цьому з М. Загайкевич, яка
вважає, що процес переосмислення фольклорних джерел, який визрів у балетному
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Збереження культурного надбання різних народів є обов’язковою умовою для
подальшого існування та розвитку людської цивілізації. До недавнього часу питання
охорони культурної спадщини відносилося виключно до компетенції національних
органів тієї чи іншої держави. Усвідомлення міжнародним співтовариством виключної
важливості цих аспектів життєдіяльності людини сприяє тому, що захист культурних
цінностей поступово стає предметом міжнародно-правового регулювання.

Сьогодні міжнародне право охорони культурної спадщини характеризується
власною системою взаємопов’язаних принципів і норм, що дозволяє розглядати його
як самостійну галузь міжнародного права, яка перебуває у стадії формування й
інтенсивно розвивається. Інтереси держав щодо переміщення культурних цінностей і
щодо меж державного суверенітету стосовно культурної спадщини не завжди
співпадають, тому сфера, що розглядається, є складною та суперечливою. Подоланню
неузгодженостей сприяють саме конвенційні норми ЮНЕСКО, що певною мірою
узгоджують інтереси держав.

Політика ЮНЕСКО включає стратегію діяльності, розробку міжнародної
нормативно-правової бази й практику співробітництва на двосторонній і багатосторонній
основі, що разом дає можливість інтегрувати культурні процеси як на національному,
так і міжнародному рівнях. Діяльність ЮНЕСКО охоплює широке коло питань, з яких
першорядними є прийняття конвенцій, рекомендацій, організація та проведення
практичних заходів щодо вивчення та захисту об’єктів світової спадщини, наукове
співробітництво в пам’яткоохоронній галузі.

В історіографії діяльності ЮНЕСКО слід виділити праці, автори яких
безпосередньо займалися проблемами цієї організації – експерти, практичні працівники
ЮНЕСКО та дипломати – В.В. Вахрушев, Ю.В. Кашлев, В.Б. Ломейко, С.К. Романовський,
К.П. Рубаник, М.М. Канаєв, Г.А. Можаєв, М.М. Сисакян, Г.В. Шведов, С.А. Тангян,
Ф. Майор, До. Мацуура, О.С. Пірадов, Б.Г. Салтиков, B.C. Шапошников, Р. І. Морозов
та ін. Такі праці особливо важливі, оскільки дозволяють ознайомитись з так званим
«поглядом зсередини».

В українській юридичній науці слід відзначити праці В.І. Акуленка, В.І.Андрєйцева,
Г.О. Анцелевича, О.Ф. Висоцького, В.Н. Денисова, Т. Г. Каткової, В.В.Максимова,
Н.Р. Малишевої, А.С. Мацка, О. І. Мельничук, В.Л. Мунтяна, М.І. Настюка, О.А. Радзівіла,
Ю.С. Шемшученка, в російській та білоруській – М.М. Богуславського, Ю.А. Вєдєніна,
С.В. Віноградова, Л.Н. Галенської, І.Е. Мартиненка, С.М. Молчанова, О.С. Колбасова,
Н.А. Потапової, в європейській та американській – Дж. Байтса, В. Бжезинського,
Дж. Беддінга, Б.Боера, Б. Дросте, В.А. Сольфа, А. Кісса, С. Матінглі, Дж. Меррімана,
С. Нахліка, Л. Прессуйра, Л. Протт, Я. Прушинського, В. Фідлера, А. Флемінга,
Дж. Фоулера, Дж. Хайя, Б. Хофмана та ін.

У більшості цих праць значна увага зосереджена на проблемах реституції
культурних цінностей, регламентації охорони культурної спадщини під час збройних
конфліктів. При цьому головний акцент сконцентровано або на питаннях охорони
культурної спадщини або на природоохоронних напрямах діяльності держав, і це тривалий
час було характерним для юридичної науки.

Крім правознавців, цю тематику в Україні та за кордоном розробляли археологи,
історики, мистецтвознавці, архітектори, екологи, філософи, серед яких можна назвати
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виданнях радянського та пострадянського періодів України та Росії, хоча відомості,
що вміщені у статтях цих видань, є досить обмеженими [4], [5], [16]. Не складають
виключення і фахові універсальні видання (словник-довідник «Все о балете» (М. – Л.,
1966) [3], енциклопедія «Балет» (М., 1981) [15], де також відомості про Г. Березову
подано в невеликому обсязі. Серед подібних видань можна виокремити
біобібліографічний довідник «Хореографічне мистецтво України у персоналіях»
(К., 1999), де В. Туркевич найдетальніше подав інформацію про Г. Березову [14].

Дослідження ленінградського періоду (навчання в Ленінградському
хореографічному училищі та оперно-режисерському факультеті Ленінградської
консерваторії, виконавська діяльність на сцені Державного академічного театру опери
та балету ім. С. М. Кірова, робота асистентом А. Ваганової під час її перебування на
посаді художнього керівника балетної трупи цього театру у 1933 – 1937 рр. [15])
викликає складності у вітчизняних дослідників через віддаленість у часі та просторі
(знаходження основних джерел в архівах Російської Федерації).

Попри вагомий внесок у розвиток хореографічного мистецтва не лише України,
ім’я випускниці Ленінградського хореографічного технікуму (нині   Академія
російського балету імені А. Я. Ваганової) не згадується у виданні, присвяченому
двохсотп’ятидесятиліттю цього навчального закладу [11]. На офіційному сайті Академії
ім’я Г. Березової вказано серед випускників виконавського факультету 1925 року [2].

Відомості про співпрацю А. Ваганової та Г. Березової можна знайти на сторінках
монографії В. Красовської «Ваганова» [10], де авторка свідчить, що стосунки учениці
та вчителя були досить тісними, періодично відбувалося листування, А. Ваганова
декілька разів приїздила до столиці України на запрошення Г. Березової у післявоєнний
період становлення Київського хореографічного училища. Саме Г. Березова відіграла
у процесі відродження хореографічного училища в Києві провідну роль, понад тридцять
років працювала в ньому педагогом.

Балетмейстерський доробок Г. Березової в Україні є вагомою складовою
хореографічної культури нашої країни та світу, він досі залишається малодослідженим.
Першою самостійною балетмейстерською роботою Г. Березової після закінчення
оперно-режисерського факультету Ленінградської консерваторії стало «Лебедине
озеро» на сцені Академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка у Києві (нині –
Національна Опера України ім. Т. Г. Шевченка). Цілком природно, що у своїй постановці
Г. Березова спиралась на редакцію балету А. Ваганової, яка 1933 року поставила власну
редакцію цього твору на сцені Державного академічного театру опери та балету
ім. С. М. Кірова. А. Ваганова внесла в спектакль зміни, які здавалися їй необхідними
ще в ті роки, коли вона сама брала участь у цьому балеті як танцівниця. А. Ваганова не
була єдиним автором нової редакції балету, однак відігравала головну роль у її створенні.
Основним мотивом створення нової хореографії цього балету, поставленого у свій час
Маріусом Петіпа та Львом Івановим, було прагнення Ваганової усунути давно віджилі
елементи із цього балету, прибрати незрозумілі умовні жести й пантоміму. «Час біжить,
проходять роки, і вимоги збільшуються. Якщо у музиці, в поезії великі творіння
залишаються вічними, то у сценічному мистецтві з роками висуваються інші вимоги,
вимоги часу», – говорила А. Я. Ваганова [1; 112]. Сцена першої зустрічі принца з Одетою,
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такі імена: І.А. Ігнаткін, Л.В. Прибєга, В.В. Вечерський, Г.Н. Логвін, О.Л. Рибалко,
О.М. Титова, П.Т. Тронько, П.П. Толочко, О.К. Федорук, П. Гримстед, A. Кассіс,
M. Картс, Д.І. Ліхачов та ін.

Однією із перших фундаментальних праць вітчизняної історіографії, присвячених
аналізу діяльності ЮНЕСКО, стала монографія "ЮНЕСКО і сучасність", що вийшла у
1966 року. У п’яти розділах тогочасної книги й одинадцяти додатках розкривається
роль ЮНЕСКО в світі як координатора міжнародного співробітництва у сфері освіти.
Логічним продовженням цієї книжки стала монографія Г.В. Уранова "ЮНЕСКО. До
40-ліття діяльності" [17].

У цих виданнях міститься інформація про політику і діяльність ЮНЕСКО,
аналізуються міжнародні норми і стандарти освіти. Автори цих монографій багато уваги
приділили планам і заходам ЮНЕСКО щодо реалізації з національними комісіями країн-
членів ЮНЕСКО найактуальніших програм.

Проблеми охорони пам’яток всесвітнього значення досліджувалися багатьма
вітчизняними та зарубіжними науковцями, проте міжнародно-правовий механізм
функціонування ЮНЕСКО в сфері збереження об’єктів всесвітньої спадщини
залишається майже не дослідженим. Досі недостатньо розроблена проблематика
правотворчості ЮНЕСКО у сфері охорони культурних цінностей, а також реалізація
конвенційних норм ЮНЕСКО у внутрішньому праві держав. У роботах вказаних
дослідників-правознавців існують різні методологічні підходи щодо оцінки
конвенційних норм ЮНЕСКО як джерел міжнародного права охорони культурних
цінностей, визначення їх місця та ролі в системі міжнародно-правового регулювання
взагалі. Предметом аналізу є або окремі конвенції ЮНЕСКО, або окремі групи їх норм,
що розглядаються, як правило, не комплексно, а для вирішення певної проблеми.

Мета дослідження полягає в комплексному аналізі міжнародно-правових
принципів і норм функціонування ЮНЕСКО в сфері охорони всесвітньої культурної
спадщини, встановленні особливостей змісту та предмету регулювання конвенцій
ЮНЕСКО, а також визначення їхньої ефективності й місця в системі правового
забезпечення міжнародного культурного співробітництва.

Міжнародно-правова охорона культурних цінностей будується на основі
загальновизнаних міжнародних принципів і норм як на універсальному (акти ООН та
ЮНЕСКО), так і на регіональному рівнях (конвенції Ради Європи, багатосторонні угоди
країн СНД). Через систему міжнародних норм і принципів здійснюється реалізація
культурних прав людини, закріплених у Хартії прав людини і спрямованих на якнайповніше
збереження для нинішнього та майбутнього поколінь культурної спадщини людства,
забезпечення можливості користуватися нею.

Століттями незмінною залишалися думка про необхідність захищати незвичайні
твори культури. Проте практичне здійснення цього наміру ускладнювалося численними
перешкодами, які частково були зумовлені природними умовами, але значно частіше
залежали від людини. Стрімке зростання загрози знищення природних і культурних
цінностей землі початку індустріального століття спонукало людей, насамперед, у
промислово розвинених країн, усвідомити, що необхідні величезні зусилля задля
збереження досягнень культури та самобутності нації. Як наслідок, дозріло переконання,
що захист у національних межах не завжди достатній.
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Статтю присвячено з’ясуванню ступеня дослідженості творчої діяльності
Галини Березової, виявленню основних груп літератури та джерел з теми.

Ключові слова: Галина Березова, балет, український балетний театр,
класичний танець, балетмейстер.

Статья посвящена выяснению степени исследования творческой
деятельности Галины Березовой, выявлению основных групп литературы и
источников по теме.

Ключевые слова: Галина Березова, балет, украинский балетный театр,
классический танец, балетмейстер.

The article is devoted finding out of degree of research of creative activity of Galina
Berezova, to the exposure of basic groups of literature and sources of the problem.
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Однією з найяскравіших особистостей в історії української хореографії є Галина
Олексіївна Березова (1909 – 1997) – видатна балерина, балетмейстер, педагог,
переважна частина творчого життя якої пройшла в Україні (1937 – 1997). Сьогодні,
коли відбувається переоцінка досвіду діячів української культури, виникає потреба у
дослідженнях, присвячених вітчизняним митцям хореографії минулого. Останнім часом
з’явилися праці, де проведено аналіз діяльності видатних особистостей хореографічної
культури України – К. Василенка (О. Жиров), А. Шекери (О. Шаповал) та ін. Однак
комплексного дослідження балетмейстерської та педагогічної діяльності Галини
Олексіївни Березової проведено не було, хоча потреба у такій науковій розробці назріла
давно. Завданнями подібного дослідження можуть стати: аналіз та систематизація
літератури та джерельної бази; проведення мистецтвознавчого аналізу балетмейстерських
постановок Г. Березової; виявлення особливостей методики викладання класичного
танцю Г. Березової; відтворення цілісної панорами педагогічної діяльності Г. Березової;
з’ясування впливу балетмейстерської та педагогічної спадщини Г. Березової на розвиток
хореографічної культури сучасності. Отже, першим кроком на шляху проведення
дослідження повинен стати пошук літератури та джерел з теми.

Мета статті – класифікувати літературну та джерельну базу дослідження творчої
діяльності Галини Березової.

Творча діяльність Г. Березової попри те, що не стала поки предметом спеціального
дослідження, постійно знаходиться у колі наукових інтересів вітчизняних і зарубіжних
фахівців хореографії. Ім’я Г. Березової можна зустріти в авторитетних універсальних
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Це переконання зміцніло після спустошень Другої світової війни, яка завдала
страхітливих руйнувань та втрат культурній спадщині людства та показала
недосконалість та неефективність наявних міжнародно-правових механізмів її охорони,
що зрештою призвело до прийняття відповідних конвенцій і угод на національному,
європейському і міжнародному рівнях.

Останні століття в наш науковий лексикон та й у широке застосування міцно
ввійшло поняття Всесвітньої спадщини. Сама ідея інтернаціональної відповідальності
за збереження найцінніших культурних і природних об’єктів виникла під час Другої
світової війни. Підстава для створення ЮНЕСКО відбулася за ініціативи конференції
міністрів освіти країн союзників, скликаної в часи війни. 16 листопада 1945 р.
представники 37 держав підписали у Лондоні Статут ЮНЕСКО. У його преамбулі – ще
під враженням злочинів фашизму проти людства – держави, які підписали договір,
заявляли, що в свідомості людей слід укореняти ідею захисту миру. Ця провідна ідея,
ідеал висловлює прагнення і сподівання виховати ідеальну людину, щоб зробити основні
передумови задля зміцнення миру в усьому світі.

Ведучи мову про створення ЮНЕСКО не можна сказати, що це рішення вже було
спонтанним і новим. Створення міжнародної організації, яка б опікувалася всесвітньою
спадщиною людства, існували вже з 20-х років ХХ ст. Засновники ЮНЕСКО могли
взяти за основу приклади з минулого. Так, 4 січня 1922 року рада Ліги Націй прийняла
рішення про створення Міжнародного комітету духовної співпраці, який складався з
12 знаменитих учених із країн-учасників. Потім, 18 грудня 1925 р. у Женеві було
засновано Міжнародне бюро з освіти як неурядова організація, яке 25 червня 1929 р.
було перетворено на міждержавну організацію.

Статут ЮНЕСКО набрав чинності 4 листопада 1946 р., коли він був ратифікований
20 державами.

Метою ЮНЕСКО, відповідно до ст. 1 її Статуту, є:
- сприяння миру та міжнародної безпеки шляхом розвитку співпраці між державами

у природничо-технічній освіті, науці і культурі;
- забезпечення загальної поваги до основних прав і свобод людини незалежно від

раси, статі, мови чи релігії;
- поширення культурної революції й науково-технічної інформації;
- захист національних культур та ін.
ЮНЕСКО, як особливий суб’єкт міжнародного права, здійснює у всесвітньому

масштабі діяльність, частиною якої є створення нормативної основи міжнародно-
правової охорони культурної спадщини. Втілення основних принципів і правил такого
співробітництва, а також вплив на формування норм внутрішнього права держав
здійснюється на основі конвенцій, рекомендацій, декларацій, резолюцій, інших актів
ЮНЕСКО, які мають різну юридичну природу та різний рівень обов’язковості.
Особливе (і основне) місце за своїм значенням посідають конвенції ЮНЕСКО, які
сьогодні визнаються базовою частиною універсальної системи міжнародно-правового
регулювання охорони культурної спадщини. Конвенції є відкритими для приєднання і
передбачають обов’язкове надання державами-учасницями інформації про виконання
їх приписів.
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Четвертий танець сюїти – «Екоссез» (шотландський танець), його історія
походження як бального танцю пов’язана з Францією кінця ХVII ст. Метрична основа
даної п’єси написана у дводольному розмірі, характерному для пізнього етапу розвитку
танцю. За структурою екосез квадратної будови, що відтворює неперервні переміщення
пар з місця на місце, в результаті чого утворюється складний багатофігурний малюнок.

П’ятий номер сюїти «Полонез» – бальний танець урочистого характеру, його витоки
народного походження. У подальшому з ХVI ст. розповсюдився як придворний танець.
Даний танець написаний у тридольному розмірі, з характерним підкресленням третьої
чверті. Наступні два танці «Вальс 1» та «Вальс 2» написані у класичних традиціях у
помірно швидкому («Вальс 1») та швидкому («Вальс 2») темпах, плавного кружляючого
руху.

Восьмий та дев’ятий танці «Гавот 1» та «Гавот 2» написані у чотиридольному
розмірі та характерному для даного танцю помірному темпі.

Танець «Гавот 2» починається із традиційного для затакту у дві чверті та
відзначається надзвичайно граціозним характером.

Десятий танець «Тарантелла» відтворює стрімкий неперервний тріольний рух,
акценти у партії лівої руки нагадують удари тамбурина та ефект звуків кастаньєт.

Таким чином, у результаті проведеного дослідження сюїти «Старовинні танці» з
балету «Пригоди у Смарагдовому місті» О. Яковчука нами були виявлені органічна
інтеграція, яка виявилася у наслідуванні традицій в плані загальних структурних
принципів побудови тематичного матеріалу у поєднанні із самобутньою, колоритною,
насиченою музичною мовою.
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Перш за все, потрібно зазначити, що діяльність ЮНЕСКО щодо збереження
світової спадщини базується на наступних конвенціях: "Про захист культурних цінностей
у випадку збройного конфлікту" (Конвенція 1954 р.); "Про засоби, направлені на заборону
і попередження незаконного ввозу, вивозу і передачі права власності на культурні
цінності" (Конвенція 1970 р.); "Про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини" (Конвенція 1972 р.); "Про охорону підводної культурної спадщини" (Конвенція
2001 р.).

Гаазька конвенція 1954 року стала першим міжнародним договором
універсального характеру, в якому об’єднані найважливіші, до того розпорошені по
різним міжнародним угодам та існуючі у вигляді звичаїв та прецедентів норми, що
передбачали захист пам’яток під час війни. Конвенція успадкувала важливі принципи
Гаазьких конвенцій 1899 й 1907 років та Пакту Реріха, а також встановила нові підходи
і правила.

Поряд із нормами, що набувають чинності і застосовуються Сторонами після
початку бойових дій, Конвенція 1954 р. покладає на Сторони комплекс обов’язків, що
мають виконуватися в мирний час.

Питання боротьби із незаконним транскордонним переміщенням культурних
цінностей регулюється Конвенцією 1970 р. Кожна держава, що визнала обов’язковість
Конвенції, сама встановлює внутрішні норми щодо охорони культурних цінностей.
Заходи внутрішнього характеру не регламентовані щодо способу, яким держава буде
їх безпосередньо реалізовувати. Відповідно, це є внутрішньою справою кожної держави
й залежить від її відповідних умов та традицій.

Конвенція 1970 р. покладає на держави-учасниці ряд зобов’язань, що їх слід
реалізовувати в міжнародній діяльності, зокрема, визнавати невід’ємне право кожної
держави-учасниці класифікувати та оголошувати деякі культурні цінності
невідчужуваними та сприяти поверненню заінтересованим державам таких цінностей у
тому випадку, коли вони були раніше вивезені. Сьогодні завдяки розвитку Конвенції
1970 р. можна ставити питання про формування міжнародно-правового звичаю щодо
визнання права держав на культурні цінності, що походять з їх території.

У 2001 р. ЮНЕСКО прийняла Конвенцію "Про охорону підводної культурної
спадщини". Слід наголосити, що документ є важливим кроком для збереження
культурної спадщини. Підводна культурна спадщина означає всі сліди людського
існування, що мають культурний, історичний або археологічний характер, які частково
або повністю, періодично або постійно знаходяться під водою не менше 100 років,
такі як: 1) об’єкти, споруди, артефакти і людські залишки разом з їхніми археологічним
і природнім оточенням; 2) судна, літаючі апарати, інші транспортні засоби або будь-які
частини, їхній вантаж або інше начиння, разом з їхнім археологічним і природнім
оточенням; 3) предмети доісторичного періоду [15].

Однак, до однієї з найважливіших міжнародних угод, прийнятих з ініціативи
ЮНЕСКО, слід передусім зарахувати Конвенцію про охорону всесвітньої культурної
та природної спадщини (1972 р.) та відповідну до Конвенції Рекомендацію щодо
охорони на національному рівні культурної та природної спадщини. Ухвалена
Генеральною конференцією Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і
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втілюється у сюїті «Гуцульські акварелі» І. Шамо (1972 р.). У сюїті В. Сєчкіна «Музичні
малюнки Чехословаччини» (1978 р.) відбулось внесення рис, характерних для різних
підгруп [1; 254]. Різновид сюїти почав своє існування у вигляді пісенно-танцювального
типу жанру у циклі на «Теми українських народних пісень» Я. Степового (1920 р.).
Наприкінці 40-х років відбулось відродження цього різновиду в «Українській сюїті»
(Сюїта на теми українських народних пісень)» ор. 60 М. Гозенпуда, у Двох « Українських
сюїтах» Ф. Богданова (1948 р.) та І. Шамо (1948 р.).

Вперше якісно інший підхід відзначається в «Українській танцювальній сюїті»
ор. 8 А. Коломійця (1948 р.) – з’являється різновид сюїти на основі українських народних
танців. Розвиток пісенно-танцювального типу сюїти у 50-ті роки зумовлює виникнення
його різновидів на матеріалі пісень і танців народів світу. Це втілилося у «Танцювальних
сюїтах» Т. Маєрського (1954 р.) та Ф. Надененка (1959 р.). Сюїта І. Шамо «Пісні друзів»
(1954 р., 1 випуск; 1956 р., 2 випуск) створювалася в контексті дружби з країнами
соціалістичної співдружності.

Характерним у сюїті є використання інтонацій, особливостей ритмічних формул
музики народів світу. Інтерес до старовинних західноєвропейських танців класичного
сюїтного циклу відродився наприкінці 50-х – на початку 60-х років у творчості В. Косенка
«Одинадцять етюдів у формі старовинних танців» (1928–1930 рр.), М. Колесси у сюїті
вільного типу (1929 р.) та Ф. Надененка у «Сюїті у формі старовинних танців» (1958 р.).

Поєднання класичної традиції із сучасністю репрезентовано у «Класичній сюїті»
І. Шамо (1958 р.). Комплексна стилізація, із співіснуванням історико-стилістичних
планів – старовинного і сучасного – втілені В. Сирохватовим у сюїтному циклі « Партита»
ор. 21.

У 60 – 70-х роках продовжується процес створення нових різновидів пісенно-
танцювального типу сюїти. Так, М. Скорульський здійснює спробу створення
фортепіанних циклів на матеріалі власних балетів. Це номери у нескладному
фортепіанному перекладі з трьох творів – «Снігова королева», «Лісова пісня»,
«Бондарівна», які складають збірку самостійних п’єс «Танці з балетів» (1960 р.).
Концертного плану є сюїта з балету «Королівство кривих дзеркал» Ю. Рожавської (1965 р.)
[1; 255–265].

Фортепіанний цикл О. Яковчука «Старовинні танці» з балету «Пригоди у
Смарагдовому місті» (2008 р.) наслідує традиції танцювального типу сюїти, які
висходять до балетів П. Чайковського «Лускунчик» та «Спляча красуня», вони
складалися з музики до балетів, театральних вистав. Крім того даний тип сюїти
розвивався у 60 – 70-ті роки у творчості М. Скорульського та Ю. Рожавської.

Структура циклу включає десять танців: «Менует 1», «Менует 2», «Бурре»,
«Екоссез», «Полонез», «Вальс 1», «Вальс 2», «Гавот 1», «Гавот 2», «Тарантелла».
«Менует 1» та «Менует 2» написані в класичних традиціях, у тридольному розмірі,
наближені до менуетів сонатно-симфонічного циклу (третя частина). За образною
семантикою – жвавого, грайливого характеру, на кшталт менуетів Й. Гайдна. Третя п’єса
сюїти «Бурре» написана у чотиридольному розмірі, характерному для придворного
танцю, жвавого, чіткого характеру, мелодія якого починається із затакту в одну чверть.
Танець бурре було введено до балетів наприкінці ХVII ст. французьким композитором
Ж. Люллі.
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культури 16 листопада 1972 р., Конвенція про охорону всесвітньої культурної та
природної спадщини залишається основним документом, який регламентує міжнародне
співробітництво у пам’яткоохоронній сфері. За цей час Конвенцію ратифікували чи
визнали понад 140 країн світу. Приєдналася до Конвенції й Україна в жовтні 1988 р., її
ратифіковано Указом Президії Верховної Ради №6673-XI від 04.10.88.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини відобразила
основні ідеї доктринальної концепції всесвітньої культурної та природної спадщини
людства в міжнародному праві. Зокрема, з прийняттям Конвенції ЮНЕСКО 1972 р. на
міжнародному рівні було встановлено комплексний правовий порядок збереження та
популяризації об’єктів культури та природи, які є унікальними та видатними не лише
для народу країни, на території якої вони знаходяться, але й для людства в цілому. Велике
значення цієї Конвенції полягає також у взаємодії міжнародно-правових (система
колективної охорони) та внутрішньоправових заходів, з метою підвищення їх
ефективності та досягнення мети Конвенції.

У Конвенції 1972 р. під визначенням "культурна спадщина" мається на увазі:
 - "пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури і живопису, елементи

або структури археологічного характеру, написи, печери і групи елементів, які мають
видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки; ансамблі: групи
ізольованих чи об’єднаних побудов, архітектура, єдність чи зв’язок з пейзажем яких
являє видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;

 - визначні місця: твори людини або спільні творіння людини і природи, а також
зони, включаючи археологічні визначні місця з точки зору історії, естетики, етнології
чи антропології" [7].

Значення Конвенції з охорони всесвітньої культурної та природної спадщини
полягає у створенні системи міжнародного співробітництва у галузі охорони історико-
культурних надбань. Під міжнародною охороною всесвітньої спадщини, зазначається
у Конвенції, слід розуміти «створення системи міжнародного співробітництва і
допомоги для надання державам-учасницям Конвенції підтримки в зусиллях,
спрямованих на збереження спадщини» [7].

Усвідомлюючи значущість культурних надбань, держави-учасниці Конвенції
визнають, що спадщина належить світовій цивілізації, для охорони якої усе міжнародне
співтовариство зобов’язане співпрацювати і має створити умови колективної охорони
пам’яток. Водночас кожна держава має визнавати, що зобов’язання забезпечувати
виявлення, охорону, популяризацію культурної та природної спадщини, яка знаходиться
на її території, покладається насамперед на неї. З цією метою держави-сторони
Конвенції мають проводити пам’яткоохоронну політику в суспільстві, включаючи
питання охорони культурної та природної спадщини до державних програм; створювати
чи зміцнювати на своїй території відповідні пам’яткоохоронні служби; розвивати наукові
й технічні розробки та дослідження, спрямовані на вдосконалення методів охорони
об’єктів культурної та природної спадщини; вживати ефективних юридичних,
адміністративних і фінансових заходів для забезпечення охорони культурних надбань;
сприяти розвиткові системи підготовки фахівців пам’яткоохоронної сфери.

В ухваленій у 1972 р. Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної
спадщини проявилася воля світової спільноти до міжнародного співробітництва, у якому
вперше поруч було поставлено культурні і природні цінності.
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Протягом тридцяти років (з 30-х до 60-х рр.) розвиток узагальнено- програмного
типу сюїтного жанру припинився. Сюїтний цикл «Образи» А. Штогаренка, присвячений
Б. Лятошинському, з’являється на початку 70-х рр. ХХ ст. .

До характерних особливостей «Образів» М. Степаненка (два зошити – 1969, 1973 рр.)
належить введення в сюїтний цикл узагальненопрограмного типу додекафонної техніки.
У цілому, для циклу М. Степаненка властиві мініатюрність форм, частин, лаконізм
фактурної конкретизації змісту, часте (навіть дещо надмірне) використання
остинатності. Інтонації частівки та гри-лічилки, функціональна і серійна техніка
втілення узагальнено-програмних асоціацій, Ф. Шопен та О. Скрябін, С. Прокоф’єв,
І. Стравинський та А. Шенберг – це те коло орієнтирів, які відбиваються в циклі» [1;
244–245].

Програмно-картинний тип сюїти втілювався у творчості українських композиторів.
Одна з ліній пов’язана з сюжетами образотворчого мистецтва. Це «Сюїта на теми
малюнків О. Бердслея» І. Белзи (1929 р.), сюїта «Фарфорові чашки» В. Задерацького,
«Картини російських живописців» І. Шамо (1959 р.). Теми майстрів російського лубка
втілюються в оригінальному циклі О. Костіна «Російський лубок» (1979 р.). За
визначенням В. Клина, «Музичний матеріал центрального образу сюїти (Офеня-
коробейник, зазивала, який запрошує народ подивитись та придбати картини)
розміщується і між іншими частинами циклу, виконуючи роль скріплення
різнохарактерних програмно-картинних зарисовок» [1; 246].

Втілення тем літературних творів у жанрі сюїти в українській радянській
фортепіанній музиці стали з’являтися наприкінці 50-х років. До жанру картинно-
програмного типу сюїти першим звернувся М. Сильванський у циклі з десяти музичних
малюнків за поемою М. Гоголя «Мертві душі» (чотири з них видані у 1961 р.). Кожній
частині циклу передував епіграф, а образно-художнє втілення досягалося введенням
до сюїти діалогів. Фортепіанна сюїта 60-х років продовжує традиції використання
літературних тем. Це цикл Ф. Надененка за поемою «Гайдамаки» (видані дві п’єси у
1963 р.), А. Погорельського «По сторінках російських казок» В. Варицького (1968 р.),
М. Сильванського «Пригоди барона Мюнхаузена», Г.-А. Бюргера (1969 р.) «Казка про
попа та його робітника Балду» О. Пушкіна (1970 р.).

У фортепіанній сюїті українських композиторів значне місце посідає різновид
картинно-програмного типу, що визначається сукупністю програмних п’єс, які не
пов’язуються темою, сюжетом, персонажем, літературним або живописним твором.
Як зазначає В. Клин, це збірка В. Задерацького «Зошит мініатюр» (1929 р.). Наскрізна
програмна ідея втілена у «Картинках Гуцульщини» М. Колесси (1934 р.), «Закарапатській
сюїті» І. Задора (1949 р.), «Східному альбомі» В. Задерацького (1940 р.). Ідеї
програмності 50 – 60-х рр. композитори пов’язують із картинами міста. Це цикл «В
рідному місті» М. Сильванського, «Київський альбом» Ю. Іщенка (1965 – 1966 рр.).
Героїчні сторінки Другої світової війни знайшли відображення у «Прелюдіях»
Б. Лятошинського, «Волинських акварелях» М. Вериківського (1943 р.), сюїті «Фронт»
та «Батьківщина» В. Задерацького (1944 р.). Ще одна підгрупа в сюїтній типології
пов’язана із народними уявленнями, фольклорними пісенно-танцювальними елементами
– сюїта «Лісові картини» Г. Жуковського (1965 р.), весняне пробудження природи
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Першочерговими завданнями Конвенції ЮНЕСКО є:
а) визначення всесвітнього статусу природних і культурних об’єктів в усіх країнах

світу;
б) об’єднання всіх націй і народностей з метою ефективного здійснення порятунку

та охорони культурних і природних пам’яток, які становлять інтерес і цінність для
людства.

Концепція Конвенції має в основі ідею, що держави спільно визначають всесвітню
спадщину, яка має надзвичайну універсальну цінність. Ця концепція є новою в
міжнародному праві. Конвенція мусить бути інструментом спільної відповідальності
за спільну спадщину. Держави, які підписали її, добровільно зобов’язуються охороняти
і зберігати всесвітню спадщину для людства у межах своїх кордонів, і навіть
підтримувати інші держави у їх зусиллях з охорони спадщини.

У нормах Конвенцій 1972 р. дуже вдало збалансовані повага до суверенітету
держав та їх права на свою культурну спадщину і, з іншого боку, принцип спільної
відповідальності людства за збереження всесвітньої спадщини. Але існують і певні
прогалини, зокрема, недостатня увага до відповідальності держав за спричинення шкоди
культурній спадщині інших народів і до превентивної протидії руйнівним чинникам.

Зважаючи, що охорона на національному рівні буває недостатньо ефективною у
зв’язку з браком фінансових, наукових і технічних ресурсів країни, на території якої
знаходяться об’єкти та спадщина, Конвенцією передбачено використання міжнародної
допомоги і співпраці. З цією метою при ЮНЕСКО було створено Міжнародний комітет
з охорони всесвітньої культурної та природної спадщини (Комітет всесвітньої
спадщини). Серед його обов’язків – складання списку найвизначніших пам’яток світової
культури, а також Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Пропозиції
щодо включення об’єктів до Списку всесвітньої культурної та природної спадщини
подаються державами-сторонами Конвенції. Комітетом всесвітньої спадщини
визначено критерії та механізм добору пам’яток. До списку можуть бути запропоновані
як окремі пам’ятки, так і ансамблі чи комплекси або визначні місця, що становлять
виняткову історико-культурну цінність – репрезентують визначний творчий здобуток
людської діяльності, є унікальним свідченням історичного минулого, високомистецькими
творами і значним чином вплинули на подальший розвиток культури і мистецтва.
Надзвичайно важливими умовами внесення до Списку є критерій автентичності
матеріальної субстанції пам’яток та зобов’язання і спроможність відповідної країни
забезпечити на державному рівні належну схоронність об’єкта.

До речі, номінування національних об’єктів у Список всесвітньої спадщини є
важливим питанням. Країна сама повинна намагатися довести, що її пам’ятку варто взяти
під охорону. Зокрема, білоруський дослідник І. Е. Мартиненко зазначає, що держава
підписує Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини,
приймаючи на себе обов’язки зберігати цю спадщину; держава – сторона Конвенції
готує попередній список об’єктів культурної (і природної) спадщини, що розташовані
на її території і мають видатну універсальну цінність.; держава – сторона Конвенції
вибирає об’єкти з попереднього списку для внесення в Список всесвітньої спадщини,
заповнену форму для включення об’єктів відсилають у Центр всесвітньої спадщини
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застосуванням додекафонної техніки. У «Танцювальній сюїті» Б. Бартока «Маленькій
сюїті» для оркестру В. Лютословського переважає фольклорна складова.

Визначення жанру сюїти також розповсюджується на музично-хореографічну
композицію з декількох танцювальних номерів. Такі композиції включалися до балетних
спектаклів (наприклад, третя картина «Лебединого озера» П. Чайковського, яка за
структурою складалася з послідовності традиційних національних танців). Вставну, так
би мовити, «інкрустовану» сюїту називають дивертисментом (остання картина «Сплячої
красуні», значна частина другого акту «Лускунчика» П. Чайковського) [3; 359–362].

Простежуючи історію розвитку жанру сюїти, український музикознавець В. Клин
відзначав, що найбагатоплановіша еволюція сюїти виявилася в українській фортепіанній
музиці радянської доби. Витоки її подальшої типологічної розгалуженості були
закладені ще на початку ХХ ст. Найвизначніша з них – «Українська сюїта у формі
старовинних танців на основі народних пісень» ор. 2 М. Лисенка («Прелюдія», «Куранта»,
«Токката», «Сарабанда», «Гавот», «Скерцо» (1869–1870) [1; 234]. За визначенням
В. Клина: «Цей твір, в якому переосмислені класичні клавірні традиції, започаткував в
українській фортепіанній творчості розвиток сюїти пісенно-танцювального типу» [1;
234].

До напряму картинно-програмного жанрового типу відноситься «Сюїта з десяти
програмних частин. На луках» ор. 3 (1891 р.) В. Сокальського; до напряму вільного
(або мішаного) типу сюїтного жанру відноситься «Українська сюїта» В. Барвінського; до
напряму узагальнення програмного типу відноситься «Елегійна сюїта» ор. 6 М. Вілінського
(1914–1918) [1; 234].

Продовжуючи аналізувати еволюцію сюїтного жанру в українській
фортепіанній музиці, В. Клин зазначає, що визначне місце у цьому процесі займає
цикл Б. Лятошинського «Відображення» ор. 16 (1925 р.), який «…..уособлює різкий
якісний стрибок художнього мислення, суттєво відмінного від норм, що раніше
побутували в українській музиці. Його новаторський характер полягає у створенні в
національній музичній культурі невідомої раніше місткої системи художньо-
виражальних засобів…» [1; 234].

Структура циклу Б. Лятошинського «Відображення» складається із семи
безпрограмних частин, інтегрованих узагальнено-програмним задумом, що
розкривається назвою сюїти» [1; 234]. Перше «Відображення» експресивного характеру
втілює образи героїки, друге втілює лірико-розповідну сферу; третє – екстатичне
поривчасте; четверте – глибоко трагедійне; п’яте – позначене витонченим
психологізмом; шосте – пронизливо іронічне; сьоме – втілює образ людини – борця
[1; 234].

Жанрове новаторство Б. Лятошинського у цьому сюїтному циклі полягає у
поєднанні різних традицій, які, з одного боку, походять з традицій лютневого мистецтва
ХV ст. (використовуються різнометричні повільний та швидкий танці на одну тему), а з
іншого, – до принципу варіаційного створення образів. У циклі відбувається взаємодія
принципів поліфонічного розвитку матеріалу та монотематизму [1; 241].

Узагальнена програмність жанру сюїти розвивалася у творчості В. Задерацького
в циклі «Мікроби лірики», де переважав принцип остинатності, який «уособлював»
образну обмеженість.
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ЮНЕСКО [9, 10]. Дослідник виокремив ці етапи, спираючись на Конвенцію "Про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини". На наш погляд, кожна країна,
яка є членом ЮНЕСКО, повинна бути зацікавленою в справі номінування своїх
культурних пам’ятків.

Статус об’єкта всесвітньої спадщини дає такі переваги:
1.Додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних культурних і природних

комплексів.
2. Підвищує престиж країни.
3. Сприяє популяризації включених до Списку об’єктів.
4.Забезпечує пріоритетність залучення фінансових коштів на підтримки об’єктів

всесвітньої культурної і природної спадщини, насамперед, з Фонду всесвітньої
спадщини.

5.Сприяє організації моніторингу й контролю над станом збереженості культурних
і природних об’єктів.

Станом на вересень 2012 р. в Списку всесвітньої спадщини перебувають 962
об’єкти (зокрема 745 культурних, 188 природних і 29 змішаних) із 157 країн. Конвенцію
про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ратифікували 190 держав.

Слід зазначити, у кінці 1990-х років був проведений аналіз складу Списку, який
показав, що співвідношення природних та культурних ділянок всесвітньої спадщини
складає 1:3. Цей аналіз також виявив, що приблизно половина дільниць культурної
спадщини знаходиться у європейських країнах. Також нерівномірно представлені різні
типи культурної спадщини: приблизно по 30% – археологічні та історичні місця, та майже
20% – релігійні пам’ятки християнства [5].

Отже, включення пам’ятки до Списку всесвітньої спадщини означає, що ця
пам’ятка автоматично потрапляє під захист ЮНЕСКО. Країни мають постійно звітувати
про стан пам’яток і заходи щодо їхнього збереження. В разі невиконання країною своїх
зобов’язань, записаних у Конвенції, їй загрожує вилучення її пам’яток зі Списку світової
спадщини. Про загрозу ушкодження чи загибелі пам’ятки Комітет світової спадщини
інформують окремі особи, неурядові організації, окремі групи населення [14]. Якщо
ця інформація підтверджується, то об’єкт заноситься до Списку всесвітньої спадщини
під загрозою.

Комітет всесвітньої спадщини тісно співпрацює з іншими міжнародними
пам’яткоохоронними організаціями, зокрема Міжнародною радою з питань пам’яток і
визначних місць (ІСОМОS), Міжнародним центром збереження і реставрації культурних
цінностей (ІССRОМ), Міжнародним союзом з питань охорони природи (UICN).
Пропозиції щодо занесення пам’яток до Списку всесвітньої культурної спадщини
подаються відповідними державними органами за участю національних комітетів
ІСОМОS та UICN; для фахової оцінки запропонованих до Списку пам’яток також
запрошують експертів ІСОМОS та UICN.

Організація засідань Комітету є компетенцією Центру всесвітньої спадщини.
Заснований до 20-річчя Конвенції Центр є відділом ЮНЕСКО, що безпосередньо
підпорядкований заступнику Генерального директора Організації. Його завданням є
втілення у життя рішень, прийнятих Комітетом всесвітньої спадщини, протоколювання,
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композитор до сюїтного циклу включив четвертий стрімкий танок – жигу, яка згодом
стала обов’язковою заключною частиною. За структурою численні сюїти кінця ХVII –
початку ХVIII ст. для оркестра, клавесина, лютні включають чотири основні частини, а
також менует, гавот, буре, пасп’є, полонез, які вставлялися між сарабандою та жигою,
а також «дублі» у вигляді орнаментальної варіації на одну з частин сюїти.

Структурна побудова сюїтного жанру визначалася національними особливостями
наприкінці ХVII – середині ХVIII ст. Так, наприклад, французька сюїта відрізнялася
більшою свободою побудови. Важливий внесок у розвиток сюїт належить представнику
італійської композиторської школи – Д. Фрескобальді, який розробляв варіаційну сюїту.

Композитори німецької школи творчо переосмислили напрацювання французьких
та італійських композиторів. Програмність «Біблійських історій» для клавесина та
оркестрова «Музика на воді» Г. Генделя утворює семіотичні паралелі з французькою
сюїтою. Впливи італійської варіаційної техніки простежуються в сюїті Д. Букстехуде
на тему хорала «Auf meinen lieben Gott» (алеманда з дублем, сарабанда, куранта і жига
є варіаціями на одну тему при збереженні в усіх частинах малюнку і гармонії).

У творчості Й. Баха (для клавіра шість англійських сюїт, шість французьких сюїт,
шість партит, Французька увертюра для клавіра) відбувається процес емансипації
танцювальної п’єси від її побутового першоджерела. Композитор у танцювальних
частинах сюїт зберігає лише характерні форми руху та деякі особливості ритмічного
малюнку. У творчості віденських класиків другої половини ХVIII ст. жанр сюїти втрачає
свої «провідні позиції» та продовжує існувати у вигляді касацій, серенад і
дивертисментів.

У ХIХ ст. у зв’язку із розвитком програмного симфонізму виникає значна
різноманітність побудови сюїт. Так, наприклад, серед прообразів у структурі
фортепіанних програмних сюїт доби романтизму відзначимо цикли мініатюр Р. Шумана
«Карнавал», «Фантастичні п’єси», «Дитячі сцени». До зразків оркестрової програмної
сюїти відносяться «Антар» і «Шехеразада» М. Римського-Корсакова. Риси програмної
сюїти простежуються у фортепіанних циклах М. Мусоргського «Картинки з виставки»
та О. Бородіна «Маленькій сюїті». Три оркестрові сюїти П. Чайковського складаються
переважно із творів, які не зв’язані з танцювальними жанрами. Дані твори містять нову
танцювальну форму – вальс.

У середині ХIХ ст. з’являються сюїти, утворені з музики до театральних вистав
(балетів, опер) – Е. Гріга з музики до драми Г. Ібсена «Пер-Гюнт», Ж. Бізе з музики до
драми А. Доде «Арлезіанка», П. Чайковського з балетів «Лускунчик», «Спляча красуня».

Народно-танцювальні традиції сюїтного жанру одержують нове забарвлення у
творчості композиторів К. Сенс-Санса в «Алжирській сюїті», А. Дворжака в «Чешській
сюїті», К. Дебюссі в «Бергамасській сюїті», М. Равеля в «Могилі Куперена».

Стосовно балетних сюїт XX ст., то тут наведемо найбільш знакові балетні сюїти
І. Стравінського «Жар-птиця» (1910 р.), «Петрушка» (1911 р.), С. Прокоф’єва «Блазень»
(1922 р.), «На Дніпрі» (1933 р.), «Ромео і Джульєтта» (1936 – 1946 рр.), «Попелюшка»
(1946 р.), А. Хачатуряна (сюїта з балету «Гаяне»), Д. Мійо «Провансальська сюїта»
для оркестру, Ж. Орика «Маленька сюїта для фортепіано», А. Шенберга «Сюїта для
фортепіано» ор. 25, А. Берга «Лірична сюїта» для струнного квартету, написані із
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документування і публікація Списків. Центр щорічно актуалізує списки всесвітньої
спадщини і курує фонди всесвітньої спадщини. Центру доручено також ознайомлення
спільноти з Конвенцією.

Створено Фонд всесвітньої спадщини, що обов’язково фінансується державами-
учасниками Конвенції, різними організаціями, юридичними й навіть приватними особами
на добровільній основі. Фонд використовується з метою технічної та фінансової
допомоги державним структурам і організаціям, відповідальних за збереження об’єктів
всесвітньої спадщини. Фонд зробив значні інвестиції, які сягають мільйонів доларів,
для порятунку природних і культурних пам’яток в Азії, Європі, Африці й Латинській
Америці. Кошти виділяють на організацію експертиз з метою ухвали і усунення причин
деградації пам’яток культури та природи; навчання місцевих фахівців із консервації;
придбання спеціального устаткування; строкову допомогу у разі стихійних лих;
проведення спеціальних заходів з охорони об’єктів всесвітньої спадщини.

Генеральна конференція ЮНЕСКО ухвалила також і Рекомендацію щодо охорони
на національному рівні культурної та природної спадщини. Цю Рекомендацію слід
розглядати як узагальнення світового досвіду охорони об’єктів культурної та природної
спадщини, як своєрідну систему науково обґрунтованих пам’яткоохоронних заходів.

У Рекомендації акцентовано увагу на необхідності створення спеціалізованої
державної системи управління пам’яткоохоронною сферою, на ролі громадськості в
охороні історико-культурних надбань. Рекомендація пропонує проводити активну
державну політику щодо охорони культурної та природної спадщини, залучати до
спільних дій усі зацікавлені державні і приватні служби та інституції, вживати необхідних
наукових, технічних, адміністративних, юридичних, фінансових і культурних заходів.

Як доповнення до вищезазначених Конвенції та Рекомендації, з ініціативи
ЮНЕСКО в 1976 р. було прийнято також Рекомендацію щодо збереження і сучасної
ролі історичних ансамблів.

Її провідна ідея зводиться до забезпечення комплексності в охороні об’єктів
історико-культурної і, передусім, архітектурної спадщини.

Рекомендація звертає увагу на важливість збереження для історичних ансамблів
характерного довкілля, під яким розуміють природне чи створене людиною навколишнє
середовище, що впливає на статичне чи динамічне сприйняття цих ансамблів або
безпосередньо пов’язане з ними просторово, в соціальному, економічному або
культурному аспектах.

Для забезпечення комплексної схоронності історичних ансамблів Рекомендація
пропонує застосовувати необхідні правові, адміністративні, технічні, економічні й
соціальні заходи; звертає увагу на необхідність всебічних досліджень історичних
утворень і визначення на основі аналізу зон охорони пам’яток містобудування та
створення режиму утримання їх. Важливою умовою збереження історичних утворень
у системі відповідних поселень вважають регламентацію нового будівництва, широку
пропаганду спадщини та залучення до справи не тільки фахівців різного профілю, а й
широкої громадськості.

Окрім охоронної діяльності щодо нерухомої культурної спадщини, Організація
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури всіляко опікується охороною та
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драматичних творів, балетів, а також приділяє увагу оркестровим сюїтам радянського
періоду.

До праць, присвячених сюїтному жанру, належить фундаментальне дослідження
видатного музиколога Б. Яворського «Сюїти Баха для клавіра». Зміст даної праці
виходить за межі її назви. Насправді вона охоплює розвиток європейської музичної
культури протягом двох тисячоліть (від григоріанської монодії до ХХ ст. із залученням
асоціативних аналогій з іншими видами мистецтва – античними скульптурами,
гравюрами, живописом, архітектурою).

Проблема витоків жанру сюїти досліджується у праці В. Носіної «Про символіку
«французьких сюїт» І. С. Баха». У праці В. Носіної висвітлюється історія створення
«французьких сюїт» з аналізом особливостей усіх танцювальних жанрів, які входять
до їх складу з акцентуацією на мелодичній мові (мотивній і тональній символіці).
Авторка виявила «… усередині «Французських сюїт» два внутрішніх цикли, які різняться
не тільки за ладовими, але й за змістовними ознаками» [7; 20].

У статті Ю. Щербакова «Семантика танцю як фактор формування жанру сюїти»
досліджується парадигматичність танцювальних жанрів і танцювальної семантики як
чинника розвитку сюїти у фортепіанній інструментальній музиці [6; 269].

Жанр сюїти, за класифікацією В. Клина, наведеній у монографії «Українська
радянська фортепіанна музика», відноситься до синтетичних жанрів [1; 234].
Розглядаючи сюїтний жанр, зупинимося на дефініції терміна «сюїта» (походить від
французької «suite» – ряд, послідовність). Один з основних різновидів багаточастинних
циклічних форм інструментальної музики складається з декількох самостійних,
зазвичай, контрастуючих між собою частин, об’єднаних загальним художнім задумом.
Частини сюїти відрізняються за характером, темпоритмом. Об’єднуючими чинниками
виявляються тональна єдність, мотивна спільність тощо. Основний принцип сюїтного
формотворення полягає у створенні композиційної цілісної концепції на основі
послідовної зміни контрастних частин. Витоки сюїти походять від давньої традиції
співставлення повільного танцю – ходи (парного розміру) і жвавого стрибкового танцю
(непарного, тридольного розміру), які простежуються у стародавніх східних країнах.
У Франції в ХVI ст. виникла традиція інтеграції у танцювальній сюїті різновидів бранлей
(розмірених, урочистих танців – ходів) і більш жвавих. Проте справжнє народження
сюїти в західноєвропейській музиці пов’язують з лютневим музикуванням, з появою
всередині ХVI ст. пари танців – павани (величний, плавний танок у розмірі 2/4) та гал’ярди
(жвавий танок із стрибками у розмірі 3/4). Таке поєднання, за визначенням Б. Асаф’єва,
утворює «можливо одну з перших ланок в історії сюїти» [1; 360].

До початку ХVII ст. у творчості І. Гро (30 паван і гальярд, що були опубліковані у
1604 р. у Дрездені), англійських верджиналістів У. Берда, Дж. Булла, О. Гіббонса (збірка
«Parthenia», видання 1611 р.) простежується тенденція перетворення прикладного
трактування побутового танцю у «п’єсу для слухання». Цей процес остаточно
завершився до середини ХVII ст. Класичний тип старовинної танцювальної сюїти
утвердився у творчості австрійського композитора І. Фробергера. У його сюїтах для
клавесина була встановлена строга послідовність танцювальних частин: повільна
алеманда, швидка або відносно швидка куранта, повільна сарабанда. У подальшому
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розширенням взаємообміну культурними цінностями між державами. Зокрема,
ЮНЕСКО 1970 р. ухвалила Конвенцію про заходи, спрямовані на заборону і запобігання
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності,
ратифіковану Верховною Радою УРСР 1988 р.

Згодом, 1976 р. ЮНЕСКО ухвалило також Рекомендацію про міжнародний обмін
культурними цінностями.

Зважаючи на значення культурних цінностей в ідентифікації національних культури
і традицій кожного народу, висвітленні його історії й водночас беручи до уваги роль
обміну культурними цінностями в розвитку міжнародних стосунків та зміцнен¬ня
порозуміння між державами, зазначені документи закликають до дотримання всіма
країнами моральних і правових принципів щодо їх охорони від небезпек розкрадання,
несанкціонованих розкопків та незаконного вивезення та ввезення.

Таким чином, основні тези конвенцій та рекомендацій ЮНЕСКО спрямовано на
функціонування міжнародної системи охорони пам’яток з метою вдосконалення такої
системи на національному рівні, створення умов охорони об’єктів культурної та
природної спадщини на рівні світових стандартів у кожній окремо взятій державі-
учасниці.

Конвенції ЮНЕСКО заклали підвалини формування нової галузі міжнародного
права – права охорони культурних цінностей, яка має великий масив загальних і
спеціальних норм, окремо визначений об’єкт та предмет регулювання. Завдяки
Конвенціям ЮНЕСКО остаточного визнання набула ідея всесвітньої спадщини людства,
яка одночасно не заперечує суверенітету держав над своїми пам’ятками. Досягнення
прийнятного балансу між цими двома підходами є актуальним завданням міжнародного
права.
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Актуальність запропонованої теми полягає в тому, що сучасні тенденції в
українській музиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. пов’язані з пошуками індивідуальної
композиторської техніки. Предметом нашого дослідження є фортепіанний цикл
О. Яковчука «Старовинні танці» (сюїта з балету «Пригоди у Смарагдовому місті»),
аналіз якого у музикознавстві здійснюється вперше. Мета статті полягає у дослідженні
фортепіанної сюїти українських композиторів в аспекті жанрової еволюції.

Проблеми розвитку жанру сюїти наводяться в нарисі Т. Попової «Сюїта» з
наданням характеристики класичній танцювальній сюїті ХVII – XVIII ст., програмним
сюїтам ХІХ – початку ХХ ст. у творчості Ж. Бізе «Арлезіанка» та «Дитячі ігри» (1873 –
1874 рр.), О. Глазунова «Балетна сюїта» та «Характеристична сюїта». На думку Т. Попової,
«Найціннішим внеском у фортепіанну літературу стали «Маленька сюїта» Бородіна,
три сюїти для фортепіано у 4 руки Аренського (дві з них були оркестровані самим
автором) …» [4; 14]. Крім того, авторка розглядає сюїти, які створені з музики до
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Вдавання до пародій. Сакральне слово, завжди присутнє в усіх формах театру
епохи бароко, нерідко ставало об’єктом пародії в досить різноманітних формах:

–введення сакрального слова у незвичний, побутовий контекст (наприклад,
євангельські цитати супроводжують сцени отримання хабарів, знайомства, лайки тощо);
в одній з інтермедій школяр урочисто декламує пасхальні вірші, а потім,
відволікаючись, мріє погуляти в лісі з телятками: «Бо вже ся мені школа бардзо
ізбридила» [3; 49];

–зміна або введення до сакральної цитати інших, профанних слів (наприклад, в
одній з інтермедій персонаж пародіює конкретний церковний кондак: «Радуйтеся,
пиворізи, і паки реку: радуйтеся!» [1; 43];

–створення нового тексту за зразками сакрального (найчастіше відбувається
блазнівська заміна тексту найвідоміших молитов).

Навмисні фонетичні неправильності. Ця особливість досить часто зустрічається
в інтермедіях для збільшення художньої виразності, для втілення характерних
особливостей персонажа наприклад, передачі його віку (Баба шамкотить до Цигана:
«А жа шо мене бабою жовеш, поганине?» [3; 54], належності персонажа до іншого соціуму
(наприклад, Посланець трьох царів у відповідній інтермедії навмисне плутає роди, відмінки
і числа: «Моя господина», «Моя дуже рада, що здорова ходила» [3; 54–55].

Зіткнення церковнослов’янської та просторічної мов. Відбувається не тільки задля
пародійності, а для означення протиставлення груп персонажів. Наприклад, у «Торжестві
Єства людського» Йосип і Никодим розмовляють церковнослов’янською мовою:
«Єсть въ вертоградє моем гробъ новъ іссіченний. / Въ нем же не въ никтоже з
мертвецевъ положенний» [3; 78], жінки біля гробу кажуть варті, користуючись
побутовим просторічним мовленням: «Слухайте, голубонки, хочей би онъ востал» [3;
78], а начальник лає сп’янілу варту: «Што лежите, п’яниці, лихо бъ вамъ у живітъ!...
Хороший то калавуръ – лежит як убитий!» [3; 78–79].

Отже, підводячи підсумок щодо особливостей сценічного мовлення в
українському шкільному театрі, зазначимо значну різноманітність сценічного слова,
яке, безумовно, саме в цей період остаточно перестало бути суто літературним текстом,
набувши якостей власне сценічного мовлення. Інтермедія, яка пережила шкільні вистави,
заборонені наприкінці ХVІІІ ст., існувала і поза стінами навчальних закладів, поступово
стаючи елементом народного театру – необхідним щаблем на шляху до українського
професійного театру.
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ФЕНОМЕН ДОВІРИ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ВИМІРАХ
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

У статті досліджується моральнісне підґрунтя феномену довіри та специфіка
функціонування довіри в сучасному складноорганізованому соціумі. Особливу увагу
зосереджено на аналізі проблематики довіри в контексті професійної
компетентності та рольових очікувань. Довіра розглядається як комплекс
специфічних очікувань компетентності,  надійності,  ефективності та
відповідальності.

Ключові слова: довіра, компетентність, очікування, професійна етика,
культура довіри.

В статье исследуются моральные основания феномена доверия и специфика
функционирования доверия в современном сложноорганизованном социуме.
Особенное внимание обращено на анализ проблематики доверия в контексте
профессиональной компетентности и ролевых ожиданий. Доверие
рассматривается как комплекс специфических ожиданий компетентности,
надежности, эффективности и ответственности.

Ключевые слова: доверие, компетентность, ожидания, профессиональная
этика, культура доверия.

Moral bases of phenomenon of trust and a specific character of trust in modern
complex society are investigated in the article. Particular attention is paid to the analysis
of a problematic of trust in the context of professional competence and role expectations.
Trust is considered as a complex of specific expectations of competence, reliability,
efficiency and responsibility.

Key words: confidence, competence, expectations, professional ethics, culture of
trust.

У сучасному глобалізованому світі, перенасиченому численними кризами
(політичними, економічними, екологічними, екзистенційними), зростаючими процесами
дезінтеграції та руйнації усталених ціннісно-нормативних систем, особливо актуальними
постають питання пошуку нових підходів до пояснення та структурування соціального
довкілля, знаходження нових ціннісних орієнтирів, які сприяли б соціальному
узгодженню та відповідали б нагальним потребам сьогодення. Особлива увага
приділяється гнучким соціокультурним детермінантам, які володіють потужною
інтегративною та регулятивною силою. Одним з таких феноменів постає довіра, яка
дотична до проблем соціальної та особистої відповідальності, суспільного порядку,
толерантності, солідарності, справедливості. Ключову роль феномен довіри відіграє в
професійній етиці, оскільки стосується питань професійної компетентності, рольових
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Якщо текст самих п’єс шкільного театру створювався, як зазначалося вище,
вчителями із суворим дотриманням відповідних канонів, то інтермедії – невеличкі
жартівливі сценки, які розігрувалися між актами основної п’єси, або окремі сценки,
пов’язані зі змістом драми або (частіше) самостійні, незалежні від сюжету головної
п’єси – створювали талановиті учні, дотримуючись лише покликів свого хисту. Часто
це було їх домашнім завданням, яке вони виконували самостійно, спираючись, зазвичай,
на відомі зразки і правила, в межах відповідних вчительських вимог.

Найстарші відомі нам українські інтермедії створювалися при польській шкільній
драмі і за рівнем літературних вимог дещо перевищують інтермедії кінця ХVІІ ст.,
комізм яких більш схожий до карикатури. Основні сюжети інтермедій поділяються на:

–картини побуту різних соціальних верств населення (наприклад, інтермедії до
драм Гаватовича);

–взаємовідносини українців з іншими народами, особливо часто зустрічаються
іронічні описи зіткнень з поляками («Комедія уніатів з православними» тощо);

–«шкільні» сюжети – скарги на шкільне життя, або, навпаки, теми безтурботності
школяра («Синаксара», «На пам’ять пиворізам (цікаво, що ця назва так і закріпилася за
учнями цієї епохи. – А. Б.) об ізобліченії сивухи» тощо).

Персонажами інтермедій, відповідно до правил шкільної поетики, були звичайні
люди, які належали до найрізноманітніших верств населення (дід, баба, шляхтич, шинкар,
піп, ксьондз) та різних національностей (українець, москаль, поляк, німець, циган, єврей).

Щодо мовлення інтермедій, то воно переважно було віршоване. Часто наявне
мовне протиставлення з текстом основної частини вистави, що, як зазначалося вище,
створювалася здебільшого книжною церковнослов’янською або латинською мовою.
Мова ж інтермедій здебільшого наближалася до живої, народної, проте не замінювалася
нею остаточно, адже вірші апріорі не можуть звучати, як побутове розмовне мовлення:
рими вимовлялися з окремим піднесенням, і, як зазначає Д. Антонович, «чим вірші
були помпезніше, тим помпезніше їх належало і скандувати» [1; 48].

Якщо у шкільній драмі над ігровим домінувало слово, близьке за стилем
виголошення до риторики, ораторської промови, в інтермедії ситуація була зворотною:
слово віддалялося від ораторського за допомогою цілої низки відповідних художніх
прийомів.

Звернення до національних особливостей мовлення. Зображаючи мовлення людей,
які належали до різних національностей, автори навіть у написаному, а не тільки
виголошеному тексті вдаються до передачі специфіки певної мови та навіть її діалектів.
Наприклад, в одній з інтермедій козак обурюється через похвальбу поляка, нібито ляхи
здавна володіють здебільшого українських земель: «А доки ж ви, бестелюги (собаки),
будете звегати (гавкати)? / Чи то ми вас не зможем киями прогнати?» На допомогу
йому приходить москаль: «Казак, не боися, бери с плечей дваих, / А я тотчас уберу
далгаполих тих. / А што здезь а рубежах они вспаминали, / Будто ляшонки Украйну в
облястях держали, / Дабро! Вот покажем рубежи кнутамі на спинє!» (автентична
орфографія збережена – А.Б.) [5; 51]. У наведеному уривку збереження оригінальної
орфографії свідчить про особливості передачі як російської, так і діалекту української
мови.
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очікувань, дієвості соціальних інституцій, в цілому відображаючи процеси узгодженості
соціальних дій.

Зацікавленість категорією довіри в науковому співтоваристві з’явилась порівняно
недавно, в другій половині ХХ ст., що обумовлено поступовим ускладненням
суспільного життя та визнанням у суспільному управлінні переваги гнучких соціальних
зв’язків та дієвості моральних аспектів культури. Особливий інтерес викликають
фундаментальні, переважно соціологічні праці, присвячені комплексному дослідженню
довіри, серед яких найвідомішими є роботи Н. Лумана, Е. Гідденса, Ф. Фукуями,
А. Селігмена, П. Штомпки, Т. Ямагіші, Б. Міцтел, Б. Барбера, Д. Гамбети, Е. Усланера,
Р. Хардіна, С. Айзенштадта, С. Касталдо та ін. Основним джерелом досліджень
психологічної природи довіри є ґрунтовні праці Е. Еріксона та К. Роджерса, а також
праці Т. Скрипкіної, А. Купрейченко, В. Зінченка, Ю. Копилової, П. Шихірєва,
І. Антоненко та ін. Філософський аналіз феномену довіри в контексті етичних проблем,
а також у співвідношенні з категорією віри знаходимо в працях М. Бубера,
Б. Рутковського, М. Косяка, А. Коміної, Н. Тишкової, О. Кокорської, Я. Янчева,
В. Візгіна та ін.

Незважаючи на наявність цілого ряду праць, присвячених вивченню як теоретичних,
так і практичних аспектів довіри, залишається недостатнім висвітлення специфічної
природи довіри у вимірах професійної етики в контексті становлення компетентнісного
підходу, що і обумовлює актуальність даної праці. Тому метою даного дослідження є
виявлення співвідношення довіри та компетентності в контексті аналізу рольових
очікувань у професійній сфері, а також виокремлення ключових аспектів розуміння
сутності довіри як регулятора соціальних взаємодій.

Довіра передбачає формування установки на те, що об’єкт довірливого
відношення буде відповідати нашим очікуванням – здійснить певні дії належної якості,
відповідаючи вимогам результативності та відносної передбачуваності, проявляючи
взаємність та відповідальність. Довіра позначає певний спосіб взаємобуття, що
базується на суб’єкт – суб’єктних стосунках, умовою яких є відкритість, активність,
взаємність. Довіра – це ментальний стан, що виражає суб’єктивну оцінку вірогідності
та передбачає формування певної емоційної установки на позитивне здійснення
очікуваного. В етичному плані довіра має статус моральної цінності, оскільки
базується, насамперед, на ціннісній відповіді, вірніше, на її очікуванні, коли має значення
переважно не прямий, а зворотній зв’язок. Відображальна здатність довіри вказує на
специфіку соціальних взаємодій в існуючій ціннісно-нормативній системі, постаючи
індикатором суспільного здоров’я та уможливлюючи тривалі взаємозв’язки на
різноманітних рівнях. Щодо специфіки та складності аналізу самого явища довіри,
дослідники відзначають її невловимість через неоднозначні прояви в різноманітних
сферах суспільного буття та глибоку спорідненість з іншими соціальними явищами
(відповідальністю, солідарністю, справедливістю), універсальність завдяки унікальній
здатності формувати відкриті стосунки стратегічно безпечної взаємодії в умовах
соціальної невизначеності, неоднозначність та суперечливість через обов’язкову
наявність ризику невиконання взятих зобов’язань та зловживання довірою.

За об’єктом довірчого відношення (яке може стосуватись як окремих людей,
соціальних груп або інституцій, так і символічних об’єктів, явищ матеріального та
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смертю «шепчучи говорить»; люди на весіллі Олексія, чоловіка Божого, за ремаркою,
«весело кричать» [3; 280].

Специфіка регулювання темпу сценічного мовлення. Теж характерне варіювання,
про яке свідчать ремарки на зразок «Йов, восставши, по малу начат глаголаті» [3; 221].

Специфіка інтонаційної забарвленості сценічного мовлення. Про різноманітність
сценічної інтонації, крім ремарок, свідчать дані аналізу текстів п’єс, з яких можна
виділити наступні типи інтонаційного забарвлення:

–емоційне: гнівний голос: «Гнів Божий на Натуру Людськую зело ярится»
[3; 281], ремарка до ролі Вравія в п’єсі «Царство Натури Людської» ясно позначає: «В
серцах оний кажет»; в «Комедії уніатів з православними» один з селян «з гнєвом
говорит»; сумна інтонація: у «Жахливій зраді»: Пиролюбець каже «Що убо скорблю
аще»; радісна інтонація як контраст зі смутком, скорботою: «Радость над радості, котрая
нас обходіт»;

–іронічне: в ремарці розмови Імператора з філософами сказано «Дивуючись»,
Аспірант відповідає Деканові «Сомневаясь» [3; 282];

–улесливе: так розмовляє імператор зі Святою Катериною.
Особливості невербальних аудіальних проявів. Актори на сцені шкільного театру

широко використовували різноманітні засоби невербальної аудіальної виразності, як-
от ([3; 280–284]): плач (Душа в «Суперечці душі і Тіла» «ридая глаголет», сміх (Геракліт
«посмєйвайся міру сєму», вигуки «Ахъ мнє», «уви»), звуконаслідування (Змій «поїдєт
рича і яряся»), різноманітні звуки, що передають стан персонажа («почнувся Ірод
стогнет», грішник Діоктіт, «упавши, захарчал і умре», грішники в пеклі «стенящіє і
вопіющіє»).

Спрямованість мовлення. По-різному виголошувалися репліки та монологи,
адресовані публіці і учасникам дії, слугам, рівним, супротивникам. Ремарки часто це
підкреслювали («Сидящим глаголет цар», «І ко приходящим глаголет старцам», «К Іроду
глаголет» [3; 264]).

Графічність мовлення. Оскільки в дану епоху графічна структура слова мала не
менше значення, ніж фонетична або граматична, театральне слово не тільки вимовлялося
– часто використовувалося слово написане та/або прочитане – слово, яке апелювало
до характерної для барокової культури видовищності, зображальності, слово, якому
властива функція «емблематичності» [3; 286]. Так, наприклад, в антипролозі «Жахливої
зради» написи провіщають дію всієї п’єси, ніби «спілкуються». «сперечаються» між
собою. В «Різдвяній містерії» три царі читають з книги вголос Писання. Іноді написане
слово не прочитувалося безпосередньо, а тільки малося на увазі, між тим на цьому міг
будуватися цілий епізод. Наприклад, в «Торжестві Єства людського» Совість і Гріх
несуть дошку, на якій, за сюжетом, нібито перераховані гріхи Пиролюбця, але насправді
прочитати написане неможливо. Іноді прочитане слово пародіювалося, особливо
церковне слово. Так, у «Просьбі, або Суплиці на попа», за сюжетом, селяни диктують,
а дяк записує скаргу на місцевого священика, при цьому витримується офіційний стиль
скарги, прийнятий на той час, але сам текст пародіюється. Також до графічності
мовлення віднесемо випадки, коли підписи укладача чи переписувача тексту
передавалися в незвичній графічній формі, наприклад, у формі анаграми: «Михайло
Мокрієвич – «Ах, мой ли меч крові» [3; 288].
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нематеріального світу), зазвичай, розрізняють міжособистісну, інституційну та
символічну довіру. Міжособистісна довіра може бути як персоніфікованою, так і
деперсоніфікованою, яка стає умовою виходу на рівень суспільного узагальнення та
формування генералізованої довіри. Ідея деперсоніфікації довіри є однією з
характерних ознак сучасного суспільного розвитку. Генералізована довіра на рівні
суспільного узагальнення відображає гуманістично орієнтоване переконання в тому,
що переважна кількість людей (членів даного соціуму) на належному рівні виконує
свої громадянські обов’язки та слідує встановленим соціальним нормам.

Проблема довіри як проблема адекватних очікувань ефективної реалізації взятих
зобов’язань у динамічному та нестійкому соціальному середовищі, а також як проблема
мотивацій, ролей та диспозицій є надзвичайно актуальною для сучасної професійної
етики. Причому довіра є суто сучасним феноменом, оскільки, як зазначає А. Селігмен,
вона здатна з’явитись лише в найпізніших суспільствах модерного типу, заснованих на
численних рольових очікуваннях, органічних формах солідарності, при якій взаємні
зобов’язання є наслідком не статусу членів спільноти, а існуючих між ними договірних
відносин [1; 36]. Досучасні ж суспільства, на думку А. Селігмена, базовані не на довірі,
а на упевненості у здійсненості чітко відрегульованих та одностайно санкціонованих
рольових очікувань, які є аскриптивними за своєю природою. Вірогідність появи довіри
як форми соціальних відносин збільшується саме за рахунок збільшення невизначеності
та взаємопристосовуваності рольових очікувань.

Сучасне трактування довіри може розглядатись як з позицій певного набору
чеснот (моральнісний підхід, що бере початок від Аристотеля), так і з позицій вимог,
що висуває сучасне складноорганізоване суспільство до людини як виконавця певних
соціальних ролей (структурно-функціональний, що починається з М. Вебера та яскраво
представлений у працях Н. Лумана, Е. Гідденса, Т. Парсонса), а також з позицій входження
в ціннісно-нормативну систему суспільства, яка регулює його діяльність (Дж. Ролз,
Ю. Габермас).

Умовою довіри є нормативне узгодження, що уможливлює інтерсуб’єктивне
розуміння. Довіра, в свою чергу, базуючись на взаємному визнанні, є підґрунтям
морального відношення людей у спільноті. Культура довіри можлива лише за умови
дотримання певних норм, слідування яким носить обов’язковий характер. Така
«обов’язковість» передбачає, згідно Ю. Габермасу, «інтерсуб’єктивне визнання
моральних норм або звичних практик, які для тієї чи іншої спільноти в переконливий
спосіб визначають, до чого актори зобов’язані та що вони можуть очікувати один від
одного» [2; 10].

Одним з найґрунтовніших досліджень у контексті структурно-функціонального
підходу є аналіз феномену довіри, здійснений Н. Луманом, який наголошує на
системному характері довіри та чітко відмежовує її від упевненості. Проблема довіри
як редукції соціальної складності розглядається в контексті понять ризику, смислу,
відбору, подвійної континґентності, структур очікування та ступеню надійності
соціальної системи. Довіра постає як певна стратегія поведінки в умовах недостатності
інформації, коли потрібно ризикувати, діючи на випередження. Подвійна континґентність
(або подвійна залежність від обставин у процесі соціальної взаємодії) розглядається
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остротами. … Комедія должна писатися слогомъ простимъ, плебейськимъ і мужицькімъ,
но трагедія нуждается въ важномъ і високомъ слоге» [5; 45–46].

Однією з ранніх форм сценічного мовлення у шкільному театрі були віршовані
діалоги. Так, відомо, що в 1614 р. вихованці Луцької єзуїтської колегії вітали уніатського
митрополита Рутського «українським діалогом» [3; 54]. Виголошуючи діалоги, учні
дотримувалися вимог класичної поетики: читали їх виразно, зі спеціально поставленими
модуляціями голосу та відповідними рухами тіла. Форми діалогів могли бути різними:
серія монологів («Різдвяні вірші Памви Беринди»), диспут – серія питань і відповідей
(«Бенкет духовний», «Володимир» Ф. Прокоповича тощо).

До ораторських жанрів близькі прологи й епілоги драм: деякі тяжіли до проповідей
характерними для останніх риторичними запитаннями. Наявні також цитування релігійних
текстів, наприклад, різдвяних та пасхальних співів «Слава в вишніх богу», «Христос
воскрєсє із мертвих» [3; 180], слова молитов (як безпосередньо, так і в пародійному
ключі), елементів церковних служб (ремарка в одній з п’єс «Пречистая панна стоячи
Псалтир читає» [3; 181]).

Ще однією характерною особливістю сценічного мовлення шкільних п’єс є те,
що не всі події показувалися через дії безпосередньо на сцені, «іныя должны быть
виражаємы через рассказ разговарівающих лиц» [5; 46], наприклад, вбивства, релігійні
обряди – відспівування, вінчання тощо. Назвемо цю специфічну особливість сценічного
мовлення «евфемістичністю» (від «евфемізм», що означає перефразування).

У втіленні шкільної драми юні «актори», на відміну від досить стриманої
зовнішньої виразності, активно використовували можливості свого голосу. Спробуємо
систематизувати характерні особливості сценічного мовлення в українському
шкільному театрі.

Розрізнення тембру мовлення позитивних і негативних персонажів. При озвученні
позитивних персонажів актор залишав природний тембр голосу, щоб уникнути відмови
від власного «Я» і прямого наслідування. При озвученні негативних персонажів, таких,
як Пекло, Люцифер, чорти тощо, тембр голосу мав змінюватися.

Застосування риторичних прийомів. Актор шкільного театру був передусім учнем,
який проходив серед інших і курс риторичних наук, що чітко декларували вимоги
виразності мовлення. Отже, учні використовували різні інтонації залежності від
словесних умов (різною інтонацією промовлялися слова, наприклад, вісника, свідка,
правителя, вигуки, запитання тощо), а також від зображуваного почуття. В одному з
підручників риторики, що збереглися з того часу, міститься розділ про сценічне
виконання: «аще требуєт страсті гнєва, долженствуєт вимовлять глас острий, жестокий,
часто усікаємий, рєвность прообразующий…аще і іныя суть страсті… не токмо
разлічних страстей, но і в разних частях какових страстей, каковую не буді отмінность
гласа страсті прілічную» [1; 27–28].

Дотримання паузи. Пауза спеціально зазначалася в ремарках – «слово шкільної
драми не йшло безперервним потоком» [3; 280].

Специфіка регулювання сили голосу. Ремарки свідчать про варіювання сили голосу
в широкому діапазоні від сценічного вигуку до сценічного шепотіння. Наприклад, в
п’єсі Д. Ростовського ірод кличе слуг «немощним гласом», а в останній яві перед
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як ключовий принцип системної теорії суспільства, є умовою виникнення соціальності
взагалі, і позначає механізм взаємодоповнюючих одне одного очікувань, своєрідний
колаж очікувань. Таким чином, подвійна континґентність трактується як процес, в якому
подвоєння неймовірності призводить до імовірності, що відбувається таким чином:
невизначеність власної поведінки доповнюється невизначеністю вибору іншого, що
також залежить від моєї поведінки, і саме тут з’являється можливість орієнтуватись
саме на це і визначати власну поведінку відносно цього [3; 167]. Іншими словами, це
поведінковий ланцюжок, в якому наступною подією вибирається та, яка дає можливість
зрозуміти, що може стати подією, яка буде далі.

Одним з важливих наслідків подвійної континґентності є виникнення довіри чи
недовіри, що виникає тоді, коли ситуація з подвійною континґентністю стає особливо
ризикованою: інший може діяти зовсім не так, як я очікую, і може саме тому, що знає
мої очікування. Як зазначає Н. Луман, якщо людина надала перевагу одній дії над іншою,
незважаючи на можливе розчарування в дії інших, то цю ситуацію людина визначає як
ситуацію довіри [4; 99]. Довіра, таким чином, є стратегією типу «незважаючи на», але
на відміну від недовіри, довіра є стратегією з більшим радіусом дії [3, с. 182]. Адже
той, хто виявляє довіру, значно розширює свій потенціал дії, одержує доступ до більшої
можливості комбінацій. Таким чином, довіра є необхідною умовою суспільного
розвитку через посилення невпевненості людей у майбутньому, що пов’язане з
ускладненням і непрозорістю сучасного соціального світу. Довіра постає як
універсальний соціальний факт, спрямований на мінімізацію та поглинання ризику через
стабілізацію очікувань, як усвідомлений відбір з сукупності можливостей через зв’язок
з внутрішнім порядком цілого.

Моральнісний підхід до трактування довіри як морального ресурсу
зосереджується навколо певного набору доброчесностей, які конституюють сферу
довіри, уможливлюючи відносини довіри в тривалій перспективі. До таких
«довіромоделюючих» чеснот зазвичай відносять чесність, відповідальність,
відкритість, щирість, відданість, порядність, надійність, компетентність. На
моралістичному підґрунті довіри наголошує Е. Усланер, в концепції якого довіра
відображає готовність взаємодіяти з Іншим, який постає як член моральної спільноти.
Це є особливо актуальним у ситуації, коли соціальна взаємодія не залежить від нашого
життєвого досвіду, тобто довіра розповсюджується на тих людей, з якими ми не знайомі
і не можемо мати про них ніяких особистих знань. В цьому випадку необхідним є саме
моральнісний вимір довіри, що базується на визнанні необхідності певного чеснотного
кола соціальної співучасті. Довіра, таким чином, можлива завдяки правильному
розумінню спільних зобов’язань та необхідності їх дотримання. Е. Усланер розрізняє
стратегічну довіру, засновану на наявних знаннях про учасників соціальної взаємодії,
та моралістичну, що не містить особистого досвіду взаємодій і базується на
припущенні, що всі люди як члени моральної спільноти повинні бути надійними,
доброзичливими та поділяти принципи моральних значень, не намагаючись скористатись
ситуацією довіри проти нас [5]. Таким чином, стратегічна довіра спрацьовує в ситуації
безпосередніх особистих контактів у малих групах і призводить до кооперації в
середовищі знайомих людей, відображаючи інформативно обґрунтовані сподівання
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Отже, мета даної публікації полягає у визначенні специфіки українського
сценічного мовлення в шкільному театрі – одному з яскравих явищ доби українського
бароко.

Українське сценічне мовлення як соціокультурний феномен є невід’ємною
складовою системи художньої культури. Однак, у сучасній вітчизняній науковій думці
практично немає досліджень, в яких були б визначені парадигми українського сценічного
мовлення, детально простежувалася його еволюція, практика сценічного мовлення чітко
відокремлювалася від його теоретичних та соціокультурних чинників. Зокрема, ХVІІ –
початок ХVІІІ ст. в історії українського театру знаменується остаточним формуванням
підвалин українського національного театрального мистецтва, а відтак і парадигм
сценічного мовлення – цей етап став «шляхом до професійного театру» [4; 26].
Театральні дослідники називають цей етап також «старовинним українським театром»
[3; 3], «театром козацького бароко» [2; 166]. Цю останню назву як таку, що містить
найширше, на нашу думку, функціонально-стильове наповнення, ми й прийняли за основу
в нашій періодизації парадигм українського сценічного мовлення, назвавши даний період
«українським бароковим театром». В мистецькому феномені барокового театру
вирішується основне питання барокової епохи: «уречевлення – втілення духовних
еквівалентів і моральних постулатів як вічного протистояння світовим стихіям», і театр
в цьому сенсі постає, «як всі барокові різновиди, зі слова» [3; 5], що, безумовно,
актуалізує дослідження специфіки сценічного мовлення в означений період.

Складність аналізу сценічного мовлення того періоду полягає в суттєвому браку
відомостей про шкільний театр – більшість драматургічних творів того часу не
друкувалося й про них можна дізнатися лише зі згадок, які містяться в документах
більш пізнього періоду.

Щодо сюжетів, драматургічні твори шкільного театру можна поділити на наступні
форми:

–п’єси Великоднього і Різдвяного циклу («Різдвяні вірші Памви Беринди», «Слово
о збуренню пекла» невідомого автора, «Властотворний образ человеколюбія Божія»
М. Довгалевського, «Комедія на день Різдва Христова» Д. Тупталенка та ін.);

–житійні легенди («Олексій, чоловік Божий»);
–мораліте – п’єси, в яких діючими особами були персоніфіковані моральні чесноти

і вади (наприклад, «Брань чесних добродетелей» Й. Горленка, «Мудрость предвечная»
Д. Ростовського та ін.);

–історичні п’єси («Володимир» Ф. Прокоповича, «Милість Божа, Україну от
неудобоносимих обид лядських через Богдана Хмельницького свободившая»
Т. Трофимовича, «Благоутробіє Марка Аврелія» М. Казачинського та ін.).

Тексти п’єс створювалися здебільшого викладачами та священиками за
виробленими канонами, вже встановленими на той час. Це обумовлювало і специфіку
втілення п’єс, а відтак і відтворення сценічного мовлення. Відбувалося чітке розрізнення
жанрів, особливо наголошувалося на відповідному мовленні: «Трагедія єсть поезія,
действіємъ і речію ліцъ подражающая важнимъ действіямъ знаменитихъ мужей і
преімущественно несчастіямъ і бедствіямъ»; «Комедія єсть такая поезія, которая…
въ действіях воспроизводит деянія народа і виражаетъ їхъ речію ліц съ шутками і
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щодо того, «як люди будуть діяти». Моралістична довіра виводить соціальні взаємодії
на рівень інституційних та суспільних узагальнень та громадянських зобов’язань, в
цілому відображаючи оптимістичне налаштування щодо кращих проявів людської
сутності та сподівання щодо того, «як люди повинні діяти».

Отже, узагальнюючи зазначені підходи, можемо визначити довіру у термінах
певних структур очікування, відносної надійності, ризику, інтерсуб’єктивної взаємності
та визнання, а також спільних зобов’язань. Згідно з С. Касталдо, який порівнює існуючі
визначення довіри та виокремлює ключові ознаки даного феномену, концептуальну суть
довіри складають очікування, віра, упевненість та готовність виявити довіру, незважаючи
на ризик можливого її невиправдання [6; 130–132]. Синтезуючи названі ознаки, довіра
трактується як очікування (в ситуації усвідомленого ризику) того, що суб’єкти довіри,
маючи специфічні характеристики (сумлінності, чесності, компетентності,
доброзичливості), здійснять дії, які призведуть у майбутньому до очікуваних
позитивних результатів. Таким чином, концептуальне ядро довіри зосереджено навколо
специфічних очікувань, але очікувань не будь-яких, а саме в ситуації, коли можлива
зрада, тобто коли існує ризик зловживання довірою та має місце соціальна
невизначеність.

Слідуючи логіці Т. Ямагіші, який розрізняє типи довіри за типами очікувань –
очікування компетентності, очікування намірів та очікування безпеки, що зумовлені
рольовим розподілом та існуючою системою санкцій [7; 40–42], можемо розглядати
компетентність як одну з ключових умов формування відносин довіри. В концепції
Т. Ямагіші довіра розглядається як упевненість у тому, що іншими не буде
експлуатуватись наша добра воля, довіра, таким чином, базується на очікуваннях
«морального порядку» (компетентності, намірів, безпеки). Очікування безпеки є
найбільш загальними та мають бути забезпечені інституціально, позначаючи можливість
зовнішнього контролю (наприклад, існуючою системою санкцій) над якістю виконання
професійної ролі. Очікування компетентності стосуються тих обіцянок, які індивід
здатний виконати належним чином [7; 42]. Очікування намірів пов’язані з оцінкою
реальної мети, позначаючи особистісне бажання виконувати взяті зобов’язання
належним чином, на відміну від безпосередньо технічної спроможності їх виконання,
що відображається в концепті компетентності. Досліджуючи специфіку функціонування
феномену довіри, до виокремлених Т. Ямагіші типів очікувань – компетентності, намірів
та безпеки – можемо додати ще два типи, а саме – очікування результативності, оскільки
довіра по своїй суті спрямована на конкретні результати, а також очікування застосування
прийнятних засобів для досягнення цих результатів.

Таким чином, компетентність як професійна кваліфікованість має бути доповнена
особистісною зацікавленістю, підтверджуючи нагальну потребу соціуму, відображену
в надзвичайно популярному сьогодні компетентнісному підході, спрямованому на
формування нових видів компетентності, які відображали б не лише рівень здібностей,
а й рівень мотивацій, які і мають забезпечити інновації, креативність, активність,
прагнення до вдосконалення та здатність ефективно співпрацювати у взаємодії з іншими.

Компетентнісний підхід, найяскравішими представниками якого є Дж. Равен,
Н. Хомський, Р. Уайт, А. Хуторський, Л. Петровська та ін.., зосереджується навколо
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У статті висвітлено специфіку українського сценічного мовлення у шкільному
театрі – одному з яскравих явищ доби українського бароко. Структуровані за
формами сюжети драматургічних творів шкільного театру. Систематизовані
характерні особливості сценічного мовлення в українському шкільному театрі.
Визначені характерні ознаки інтермедій, які розігрувалися між актами основної
п’єси в шкільному театрі. Виявлені художні прийоми, завдяки котрим слово в
інтермедії віддалялося від риторики, ораторської промови.

Ключові слова: українське бароко, шкільний театр, сценічне мовлення,
інтермедія, сюжет, голос.

В статье освещена специфика украинской сценической речи в школьном
театре – одном из ярких явлений эпохи украинского барокко. Структурированы
по формам сюжеты драматургических произведений школьного театра.
Систематизированы характерные особенности сценической речи в украинском
школьном театре. Определены характерные признаки интермедий, которые
разыгрывались между актами основной пьесы в школьном театре. Обнаружены
художественные приемы, благодаря которым слово в интермедии отдалялось от
риторики, ораторской речи.

Ключевые слова: украинское барокко, школьный театр, сценическая речь,
интермедия, сюжет, голос.

This article deals with the specificity of the Ukrainian stage speech in the school
theatre – one of the brightest phenomena in Ukrainian Baroque style. Structured forms
stories plays school theater. Systematized characteristic features of scenic speech in the
Ukrainian school theater. Determined the characteristic features of interludes that were
played between the acts of the main pieces in the school theater. Found art techniques,
thanks to which the word in the interludes отдалялось from rhetoric speaker's speech.

Key words: Ukrainian Baroque, school theatre, scenic speech, sideshow, plot, voice.

Актуальність обраної теми зумовлена кризою сучасної культури мовлення і
необхідністю повернення до витоків театрального слова, культурних джерел золотої
доби українського театру та головних парадигм українського сценічного мовлення як
феномену національної театральної культури. Сценічне мовлення є однією з визначних
складових театрального мистецтва, а відтак і одним з головних носіїв, в якому
закарбовані соціокультурні чинники певної доби. Виявлення специфіки українського
сценічного мовлення як соціокультурного феномену сприятиме пошуку оптимальних
шляхів подальшого розвитку не тільки певних різновидів мистецтва, а й подоланню
кризи культури мовлення в суспільстві.
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розвитку інтегральних характеристик особистості, що сприяють ефективній професійній
та соціальній реалізації в умовах сучасного соціуму (враховуючи здатність адекватно
працювати в проблемних ситуаціях та потребу соціальної та професійної мобільності).
Дж. Равен у праці «Компетентність в сучасному суспільстві» в значення компетентності
вкладає ті характеристики та здібності, що дозволяють досягати особистісно значущої
мети, причому наголошується на розрізненні компонентів ефективної поведінки,
інтелектуальних здібностей, ціннісних орієнтацій та внутрішньої мотивації [8; 280].
Загалом компетентнісний підхід пропонує подолати розбіжність між наявними якостями,
сформованими освітніми закладами та якостями, які є реально необхідними для
повноцінного продуктивного життя, враховуючи якості, затребувані в процесі побудови
ефективного громадянського суспільства. У вимірах професійної етики під
компетентністю зазвичай розуміють досконалий рівень володіння професійними
здібностями, наявність досвіду у певній сфері діяльності, а також повноцінну
кваліфіковану реалізацію цих здібностей відповідно до моральних принципів і норм,
демонструючи високу професійну культуру. Реалії сучасного світу зумовлюють
включення в проблемне коло професійної етики свого роду «імперативу довіри», що
передбачає відповідальне відношення до виконання своєї ролі як професіонала та
порядного громадянина, забезпечуючи ефективне задоволення інтересів всіх суб’єктів
інтеракції та враховуючи їх можливу вразливість, незворотність відвертості та
залежність саме від якості виконання взятих зобов’язань.

Особливо важливим у контексті даного дослідження є формування специфічних
«компетенцій довіри». З одного боку, необхідно розвивати компетенцію «бути гідним
довіри», що є надзвичайно затребуваним у сучасному нестабільному соціумі та постає
одним з ключових принципів професійної етики, позначаючи наявність здібності не
мати опортуністичних спонукань та прихованих намірів, небезпечних для того, хто
довіряє; бути авторитетним, відповідальним та дійсно виявляти відкритість, чесність,
порядність, зацікавленість у найкращому результаті, забезпечуючи надійність та
ефективність соціальних взаємодій. Тобто в цілому дії суб’єктів довіри розглядаються
як більш-менш передбачувані, когерентні з інтересами інших, виявляючи
інструментальну ефективність – не зашкодити інтересам тих, хто виявляє довіру.

Але з іншого боку – в умовах «суспільства ризиків» необхідне також формування
свого роду селективної компетенції «вміти виявляти довіру гідним суб’єктам», тобто
здатності адекватно оцінювати надійність тих, на чию волю покладаються, та
співвідносити можливі ризики з очікуваними результатами, наголошуючи на потребі
оптимального співвідношення оптимізму та контролю. Простір довіри, таким чином,
формується за допомогою існуючих правил взаємодії та прийнятних засобів
встановлення довірчих відносин, а також дієвості санкцій за порушення цих норм,
враховуючи співвідношення поставленої мети з наявністю можливостей обраних
засобів для їх досягнення, відображаючи інтерпретативний механізм оцінки діяльності
Іншого.

Остання компетенція в цілому залежить від наявної в суспільстві «культури
довіри», що відображає міру функціональності всієї соціальної системи,
уможливлюючи дієвість довіри. На думку П. Штомпки, для стимуляції довіри, а
точніше, для формування культури довіри в суспільстві мають бути структурні
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Узагальнюючи вищесказане, робимо висновок про те, що переживання актора в
комедійній ролі із внутрішнього процесу вивільняється в зовнішній акт відображення.
У такій ролі зусилля актора спрямовані не на внутрішнє збудження емоційного
переживання чи осмислення події, вчинку та поведінки персонажа, як у драматичній
ролі, а на зовнішню правдоподібну імітацію цих процесів. Пояснюється це тим, що
події, вчинки та поведінка персонажів у комедійному жанрі є ірреальними та не
підлягають і не піддаються звичайному драматичному переживанню. Техніка акторської
комедійної гри полягає в правдоподібному зовнішньому удаванні переживання
персонажа. Відчуття правдоподібності досягається завдяки утворенню у психоемоційній
системі актора особливого стану – стану обману. Цей стан досягається штучною
підміною почуття зовнішнім удаваним його вираженням. Принцип заміни внутрішнього
зовнішнім розповсюджується і на ті ситуації, які можна відчути та пережити внутрішньо.

Відбір зовнішніх виражальних характерних ознак та поведінки персонажа залежить
від індивідуальності та зовнішності актора. Важливо знати свою органічну виражальну
природу та не переступити межу. Відтак, до такого незвичного способу існування – так
своєрідно зовні виражати внутрішнє – актор в день зйомки чи вистави мусить
підготуватися, подібним способом існуючи в публічних умовах.
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можливості (нормативна узгодженість, стабільність соціального порядку, прозорість
соціальної організації, відчуття зрозумілості навколишнього світу, примушення до
виконання зобов’язань, підзвітність владних інститутів, законодавче підтвердження прав
і свобод, захист гідності та недоторканості кожного в суспільстві), готовність і бажання
скористатись цими можливостями породжують агентурні ресурси, до яких П. Штомпка
відносить певний набір особистісних рис (оптимізм, активність, орієнтацію на майбутнє,
інноваційність та ін.), а також певний рівень персонального та колективного капіталу
[9; 97–100].

У цьому контексті особливо вдалим постає раціональне трактування довіри як
визнання факту достатності аргументів та підстав для того, щоб виявити довіру
(свідоцтв надійності, компетентності, доброзичливості, щирості, порядності). Але в
тому й полягає специфіка феномену довіри, що зазвичай цих свідоцтв недостатньо,
неможливо контролювати перебіг подій, відсутні конкретні інспектуючі характеристики
(як персоніфіковані, так і деперсоніфіковані). Тому довіра позначає певну міру
покладання на волю іншого без достатніх на те підстав, постаючи в певному розумінні
соціальною вірою, виявляючи ірраціональні компоненти, наприклад, інтуїтивне
позитивне відношення, оптимістичне налаштування «незважаючи на…». Таким чином,
довіра виявляється унікальним соціальним феноменом, що володіє потужним стимулом
до реалізації закладеного потенціалу кращої сутності, здійснюючи формуючий,
регулюючий, стимулюючий та мотивуючий вплив. Розвинути цей потенціал
доброзичливості та надійності, виявляючи довіру, можна завдяки дуальній природі
довіри, яка постає і як результат, і як умова – умова злагоджених дій і підґрунтя
соціального порядку в тривалій перспективі.

Отже, довіра постає як знак позитивного відношення до Іншого як гідного довіри,
демонструючи оптимістичне налаштування щодо суб’єктів соціальних взаємодій як
надійних партнерів, постаючи необхідною умовою координації соціальних взаємодій і
реляційною основою безпеки в умовах соціальної невизначеності. Довіра є феноменом,
що має широкий потенціал дії в напрямі позитивного соціального ефекту, постаючи
ключовим принципом професійної етики. В контексті компетентнісного підходу довіра
відображає ступінь ефективності взаємодій з мінімальними соціальними витратами на
контроль і перевірку, враховуючи якість професійної кваліфікації фахівця, його моральні
вподобання, ціннісні пріоритети, особистісні наміри. Досить важливим у процесі
встановлення відносин довіри є врахування можливості виконання обіцяного, мотивів
та бажання співробітництва, а також наявності певного набору довіропродукуючих
чеснот – щирості, чесності,  доброзичливості,  відкритості, порядності,
відповідальності, компетентності, відображаючи не лише зобов’язання виконувати свою
роль на належному професійному рівні, але й виявляючи особисту зацікавленість у
досягненні прийнятними засобами ефективних результатів і забезпеченні надійності
процесів соціальної взаємодії.
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переживає так як мав би переживати зазвичай, тобто, місця, де заблокована природна
функція сприйняття та реагування. Так, Полоній не сприймає кохання Офелії до Гамлета,
він чує тільки те, що той збожеволів, бо це на руку королю. Його не цікавить внутрішній
стан переживання Офелії. Він не реагує на дотепи Гамлета, оскільки сприймає його за
божевільного, ба навіть не старається посіяти в думках сумніви. І переживання з приводу
божевілля Гамлета він удає. Страх перед королем він теж видає тільки зовнішньо тощо.
Із подібного аналізу формується внутрішній світ персонажа. Як бачимо, частину аналізу
переживань, які повинні бути у звичайної людини, відкидаються, а залишається тільки
вузька смужка, відносно якої діє персонаж. Проте ця дія є рушійною силою персонажа.
Таку силу, одержимість можна спостерегти на прикладі собаки, коли вона голодна і
очікує від хазяїна тільки маленького натяку на те, що доступно для її собачого бажання
та розуміння – на їжу. Інших натяків вона не сприймає.

Яке має значення і навіщо проводити такий цілеспрямований аналіз? Такий аналіз
є підготовчим етапом до формування процесу гри в ролі. Під час аналізу актор готує
себе на що і як він має реагувати. Більше того, такий аналіз дає поштовх до другого
етапу – аналізу комедійної поведінки персонажа. Не проводячи подібного аналізу,
актори початківці одразу переходять до аналізу поведінки та в процесі втілення ролі
наражаються на мимовільне переживання тих моментів, які персонаж підпорядковує
своєму мисленню. Це призводить до того, що називається зайвим мисленням, не
властивим персонажу. Власне, таке зайве мислення збиває спантелику актора. Так,
наприклад, цей же Полоній одержав би від Гамлета чи короля відмову. Від такого вчинку
у актора свідомість реагує як у звичайної людини, тобто відбувається таке чи інше
емоційне реагування. Та коли актор готовий до того, що його персонаж не розуміє, не
відчуває і не переживає такої образи чи жарту, то змушений буде зовнішньо відреагувати
не як зазвичай. Неважливо як принаймні колега актор та глядачі не відчують і не побачать
звичної реакції. А це вже шлях до неадекватної поведінки.

Наочним прикладом такого неадекватного існування актора в ролі може
послужити діалог Гамлета та Полонія із уже названої вище трагедії В. Шекспіра
“Гамлет.”

Полоній:
– Найясніший принце, королева бажає поговорити з вами, і негайно.
Гамлет:
– Бачите ви он ту хмарку, що так нагадує верблюда?
Полоній:
– Далебі, чисто як верблюд.
Гамлет:
– По-моєму, схоже на ласицю.
Полоній:
– Справді, спина точнісінько як у ласиці.
Гамлет:
– Або як у кита?
Полоній:
– Достеменно як у кита.
Гамлет:
– То я зараз до матері прийду.
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драматичній ролі є способом для «самообману» актора, внаслідок чого збуджується
та викликається необхідне переживання, то обман в комедійній ролі є самоціллю та
способом існування. «Самообман» у комедійній грі відсутній. Різниці у різних завданнях
актора породжують або той, або інший стан. Тобто, коли комедійний персонаж запитує
про те, куди прямує, наприклад, автобус, то на відміну від драматичного персонажа з
таким же питанням, у першого, можна сказати, відсутня віра в те, що йому кудись
необхідно їхати, тому він зовнішніми засобами виразності виражає стурбованість з
приводу напряму автобуса, ніби він запитує не про автобус, а, наприклад, про підводний
човен. Тут варто уточнити, що завдання драматичного актора – внутрішньо набути
відповідний емоційний стан, а завдання комедійного – зовнішньо правдоподібно удати,
продемонструвати, що він набув цей стан. З цих причин форма вираження запитання у
обох акторів буде різною. У першого вона буде менш виразною, у другого – більш
виразною та карикатурною. Власне, тому і не варто шукати аналогів та виправдання
внутрішнього стану переживання за комедійною формою у звичайному житті. Такий
стан можна прирівнювати тільки із обманщиками та жартівниками. Утім, не можна
сказати, що комедійний актор в ролі не переживає взагалі – таке неможливо. Він тільки
не прагне пережити, наприклад, гнів чи радість глибоко, а прагне штучно відтворити ці
почуття, не зачіпаючи душі, оскільки походження цих переживань несерйозне.
Прагнення штучно відтворити переживання спонукає віднайти точні його зовнішні
замінники. Це – переживання, але поверхневе, специфічне, комедійне, де актор
переживає удаване. Та не треба плутати комедійні ролі із драматичними ролями
характерного плану, де за внутрішнім станом присутнє яскраве зовнішнє вираження.

Домогтися подібного способу існування в ролі непросто. В основному, з тих
причин, що це незвичний для актора як звичайної людини стан зовнішнього реагування
без звичного переживання. Звідси постає питання, як пристосовуються комедійні актори
до такого специфічного внутрішнього світу персонажів та як оправдовують їхню
поведінку і вчинки?

Насамперед, логіка дій, вчинків та поведінки будь-якого персонажа мусить бути
вибудувана актором заздалегідь. Кожен комедійний персонаж як, до речі, і казковий
має певну мету своїх дій – хтось хоче викрасти п’ять золотих у Буратіно, а хтось
намагається перевезти у загіпсованій руці діаманти за кордон. Однак ця мета, знову ж
таки, сфальсифікована авторами п’єси чи кіносценарію, переживати її серйозно, як то
буває в житті, акторові немає необхідності. Але придумати, вигадати спосіб підміни
переживання є завданням актора.

Як вигадати, створити акторові хід «зовнішнього переживання» в комедійній ролі,
покажемо на прикладі персонажа Полонія із трагедії В. Шекспіра “Гамлет” [4].
(Можливо, хтось і не погодиться з таким трактуванням Полонія, але ми залишаємо
собі право творчості). Лейтмотив його дій, його ідея – забезпечити добробут своїм
дітям та будь-яким чином утриматися при дворі короля. Для цього він мусить
прислужитися та сподобатися королю. Однак, самі дії, вчинки та його поведінка для
реалізації цієї ідеї збоку видаються смішними, про це подбав драматург. Сам Полоній
цього не усвідомлює, тобто не переживає свою неадекватність та не сприймає
переживань інших людей. Завдання актора – насамперед, визначити таку центральну
ідею персонажа, те, чим він одержимий. Далі провести аналіз тих сцен, у яких він не
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Статья посвящена определению основных мероприятий по обеспечению
безопасности туристов, защиты их прав, интересов и собственности во время
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The article is devoted to the basic measures of provision the safety of tourists,
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the generalization of patterns and identification the specificity of insurance in the tourism
sector.
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Туристична діяльність завжди пов’язана з певною небезпекою для життя та
здоров’я туристів. Стихійні лиха, нещасні випадки, прорахунки у виробничо-
господарській діяльності непередбачені події можуть порушити збалансовану діяльність
туристичних підприємств. При цьому з розвитком науково-технічного прогресу природні
та виробничо-господарські катаклізми не зменшуються. Отже, для гарантування
якісного надання туристичних послуг існують різні інструменти управління ризиком,
одним з яких є страхування. Страхування як складова системи безпеки у сфері туризму
сприяє стабілізації діяльності туристичних підприємств, а також безпеці туристичних
подорожей як в Україні, так і за її межами.

Питання безпеки та страхування у сфері туризму сьогодні є дуже важливими, бо в
процесі страхування туристичних послуг визначається якість цих послуг та формується
імідж всієї туристичної галузі країни. Треба зазначити, що безпека для туриста – це
найголовніше, а вона залежить, перш за все, від якісного страхування. Тож, страхування
є повноцінним складником будь-якої туристичної подорожі, й саме за допомогою
страхування відбувається гарантування безпеки та захист особистого майна туристів.

Питанням безпеки туризму та страхування туристичних подорожей присвячено
чимало публікацій. Умовно їх можна поділити на три групи за аспектами дослідження
та колом охоплюваних питань: сутність безпеки туризму; механізми, що забезпечують
належний рівень безпеки; страхування як складова безпеки у туризмі.
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Через обманщиків та вищезгаданих жартівників можна зрозуміти, яким чином
актор органічно існує в комедійній ролі. З наведених прикладів переконуємося в тому,
що вигадані неправдоподібні історії жартівників та такі ж правдоподібні історії
обманщиків мають однакове психоемоційне підґрунтя – ці історії під час розповіді не
збуджують в особі оповідача адекватний стан переживання, як то відбувається у
звичайній життєвій ситуації. Відтак, природна функція (переживання) психоемоційної
системи – сприймати та реагувати – у обох типів зумисне заблокована. Під «природною
функцією психоемоційної системи» розуміється її здатність самостійно збуджуватися
та реагувати на відомі подразники. Так, наприклад, коли ми щось бачимо або чуємо, то
у нашій пам’яті постають відповідні поняття чи, по-іншому – сліди минулих переживань,
які відповідно самостійно збуджуються. У даному випадку ці сліди або відсутні (щодо
космосу), або зумисне, вольово тамуються (в обманщика щодо неправди). Натомість,
психоемоційний стан, – стан обману, в який потрапляють жартівники та обманщики, у
зв’язку з такими блоками можна назвати станом «поверхневого реагування». Це
специфічний емоційний стан, у якому відбувається органічне, властиве тільки цьому
стану, зовнішнє забарвлення створених та удаваних почуттів.

Тож, згідно наведених прикладів, розуміємо, що спосіб існування актора в
комедійній ролі подібний до способу існування жартівника та обманщика. Тобто, вони
і є прототипами комедійних акторів. У життєвих ситуаціях жарту та обману історія чи
предмет розмови наділені ознаками неадекватності до початку взаємодії і, в зв’язку з
цим, у особі жартівника та обманщика утворюється відповідний стан. Так, жартівник у
вищенаведеному прикладі вже налаштований на розмову про космос (неадекватність),
а обманщик – на неіснуючі факти. Для актора такі історії створюються драматургом.
У зв’язку із завданням актора, яке полягає в тому, щоб висміяти персонажа, тобто
наділити його неправдоподібними переживаннями, відбувається блокування природної
функції психоемоційної системи актора – сприймати та реагувати як зазвичай. Внаслідок
цього актор потрапляє у стан обману, в якому відбувається органічна зовнішня заміна
та підміна внутрішніх реакцій персонажа. Іншими словами, у той час, коли завдання
драматичного актора полягає в тому, щоб викликати переживання чи емоції, то
комедійний актор, навпаки, уникає цього завдання. Драматичний актор не може штучно
виражати почуття подібно комедійному акторові, бо вони повинні відповідати його
внутрішньому стану, який відомий акторові із життя. Тому таке вираження неприродне
(неорганічне) і називається «награванням». Комедійний актор не орієнтується на життєві
емоційні стани. У зв’язку з цим його зовнішнє емоційне вираження є природним. До
емоційних забарвлень, які штучно, зовнішньо відтворює актор, належать серйозність,
стурбованість, вразливість, переляк, збудливість, роздратування, розгубленість,
ніяковіння тощо, тобто те, що у драматичній грі називається емоційним станом.
Додатковими обов’язковими зовнішніми атрибутами комедійної ролі є характер
персонажа, поведінка, характерні ознаки, костюм, грим, реквізит та ін. Отже,
психоемоційний стан, у який потрапляє актор в комедійній ролі, є станом обману. У
цьому стані відбувається блокування природної функції психоемоційної системи актора
– сприймати та реагувати адекватно. Таке блокування здійснюється внаслідок завдання
– висміяти персонажа. Стан актора в комедійній ролі особливий та такий, що
відрізняється від стану звичайного переживання в ролі. Коли «обман» публіки в
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Серед публікацій першої групи варто відзначити наукові праці В.А. Гуляєва, який
у своїх дослідженнях розкриває поняття “безпека туризму” як таке, що охоплює
особисту безпеку туристів, збереження їхнього майна та бережливе ставлення до
довкілля під час подорожей [1; 157]. М.М. Маринін також акцентує увагу на складності
та багатогранності цього поняття, яке не можна обмежувати лише охороною
туристичних об’єктів. Автор поділяє безпеку туризму на кілька рівнів – від безпеки
засобів розміщення та транспорту, готельних та рекреаційних комплексів, туристичних
центрів до безпеки країни загалом [3; 72].

У публікаціях другої групи автори розглядають окремі аспекти
ризикоутворювальних чинників та системи безпеки в туризмі. Так, В.О. Квартальнов,
зокрема, наголошує, що з розвитком туризму загострюється проблема безпеки
подорожей. Оскільки учасники подорожей та поїздок стикаються з певними ризиками,
то слід забезпечити необхідні заходи зі зниження рівня небезпеки туристів [2; 184].
О.А. Чудновський зазначає, що туризм розвивається у природному та соціальному
середовищах. Безпеку фізичного та соціального характеру мають брати до уваги
суб’єкти індустрії туризму, завданням яких є мінімізація й попередження різних загроз
безпеки туристичної діяльності [9; 221].

Третю групу публікацій складають навчальні посібники українських вчених С.С. Осадця,
який присвячений сутності страхування, його основним видам та характеристикам [8], а
також О.О. Охріменко, де досліджуються питання страхового захисту та економіки
безпеки туристичного підприємництва [4].

Проаналізовані публікації – це вагомий внесок у створенні дієвих механізмів
безпеки туристів, проте окремі їх положення мають узагальнений характер та не
розглядають цю проблему комплексно: з точки зору правового та нормативного
забезпечення, методів мінімізації ризиків туристів, а також ефективної взаємодії
суб’єктів туристичної діяльності та держави.

Мета статті – визначення основних заходів щодо забезпечення безпеки туристів,
захисту їх прав, інтересів і власності під час міжнародних подорожей, а також
узагальнення закономірностей та виявлення специфіки страхування у сфері туризму.

У будь-якій закордонній подорожі слід пам’ятати, що з моменту перетину
українського державного кордону наш турист стає “іноземним громадянином” та
зобов’язаний повністю виконувати вимоги законів, норми й правила тієї країни, яку він
відвідує. У туристичній подорожі необхідно неухильно дотримуватися та поважати
місцеві закони, народні звичаї та традиції.

За рекомендацією Всесвітньої туристичної організації, з цими правилами необхідно
ознайомитися до початку подорожі. Особливості перебування в іноземній державі
можуть торкатися майже всього, починаючи зі стилю одягу та закінчуючи дрібними
деталями побуту. Навіть традиційна для європейців “безтурботна” поведінка може в
мусульманських країнах сприйматися як така, що ображає релігійні або національні
почуття місцевих жителів.

Візьмемо, наприклад, прозаїчну для кожного туриста процедуру фотографування
або відеозйомки. У багатьох африканських й арабських країнах не можна фотографувати
адміністративні будинки, поліцейських та осіб у службовій формі, а також жінок. Тому
має сенс попередньо ввічливо поцікавитися: чи можна той або інший об’єкт знімати.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

165

сцену, коли один персонаж із життя каже іншому про те, що щойно повернувся з космосу.
Той, не розгубившись, запитує як там було чи які там жінки, яка погода тощо. І так між
ними зав’язується серйозний діалог про космос, хоч обидва знають, що говорять
неправду, жартують. Коли збоку послухати про що вони говорять, з якою вірою,
серйозністю та захопленням, то можна подумати, що вони обидва божевільні. Подібні
жарти трапляються у житті кожного. У цей час ми перевтілюємося, власне, у комедійних
акторів. Прикметною ознакою такого «побутового» перевтілення є те, що акти мислення
у нас присутні, бо ж ми мусимо вигадувати та підтримувати діалог. Мислення функціонує
тільки у напряму вигадки. Однак осмислення предмету розмови несерйозне, або свідомо
штучне. Ми не беремо до серця, ба, навіть до розуму те, про що ми говоримо, та для
того, щоб показати, удати активну, серйозну участь та переживання у діалозі, замінюємо
їх зовнішнім, правдоподібним вираженням – мімікою, жестами, зітханнями, вигуками,
тоном тощо. Особливістю такого зовнішнього удавання є той факт, що воно, це удавання
– органічне, тобто правдоподібне. Але якщо провести аналіз, завдяки чому досягається
така органіка, то стає зрозумілим, що визначальну роль тут посідає мета таких та інших
подібних жартівливих розмов. У даних випадках люди насміхаються із ситуації, один з
одного, самих себе чи із когось, для того, щоб потішити або забавити себе. Таким
чином, насміхання або висміювання як мета дії жартівника призводить до утворення у
його особі стану правдоподібного обману.

“Клеїти дурня” один перед одним хоч і дотичне до комедійної гри в сенсі
насміхання над персонажем, однак воно побудовано на жартах заради жартів, де відсутня
внутрішня канва – життєво необхідна дія та її мета, яка властива усім художнім,
комедійним персонажам. Спробуймо віднайти у звичайному житті, у яких випадках такий
стан трапляється і в чому його особливості. За нашими спостереженнями, означений
стан можна побачити у тієї людини, котра намагається нас обманути. Власне, у такої
людини є конкретна мета обману. Хоч вся наша теорія майстерності актора побудована
на психології обманщика, проте самі обманщики не переживають так глибоко як актор
в драматичній ролі [3]. Обманщик будь-яким способом зовні хоче нас переконати у
своїй правоті. Тобто, зовнішньо він своєю поведінкою та всіма засобами виразності
передає правдоподібність його неправди – мов, подивіться на вираз моєї міміки, яка
вона серйозна. Усі зусилля такого обманщика йдуть на те, щоб по його зовнішності
переконалися у правдивості обману. Як правило, недолугі обманщики із зовнішніми
засобами перебирають. Вони навіть своє хвилювання намагаються поєднати з
предметом обману: підробляють диханням емоції, зітхають, коментують при цьому
свій стан тощо. Це так звані “актори-побрехунчики по життю”. Всі про них знають і
тільки вони, маючи фальшиві поняття про майстерність актора, про самовідчуття
правди, володіючи майстерністю справжнього зовнішнього удавання, таким чином
видають неправду за правду. Не факт, що багато хто з нас піддаються такому обману.
Частіше такою майстерністю актора користуються циганки-ворожки. Та найсмішніше
те, що вони і не підозрюють про свою бездарну гру. Єдиним захистом, який дає їм
впевненості так себе вести, є неперевірена ймовірність правдивості обману. Таким
чином, ці люди абсолютно не переживають те, про що говорять, а навпаки,
захоплюються своєю вигадкою. Тобто, у такому стані обману вони, як і жартівники,
правдоподібно зовнішнім удаванням виражають свої почуття.
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Серйозним повинен бути й підхід до вибору одягу: у мусульманських країнах міні-
спідниці, шорти, прозорі кофтини не допускаються, інакше конфліктна ситуація та
подальші неприємності туристу будуть забезпечені.

Бажано уточнити місцеві порядки торгівлі. На курортах туристи проводять дуже
багато часу в магазинах, намагаючись вибрати з величезної різноманітності товарів і
сувенірів те, що їм найбільше сподобалося. Більшість із них відзначає, що вартість
тих самих товарів у різних магазинах суттєво різниться. Причина полягає в наступному:
при виготовленні виробів використовується як високоякісна сировина, так і сировина
нижчої якості. Хутро та шкіра можуть мати різну якість виготовлення, до золота та
інших цінних металів додаються домішки. Якщо існує бажання придбати дорогі товари,
то необхідно віддавати перевагу тільки фірмовим магазинам.

Потрібно вивчити правила проїзду в громадському транспорті, а також особливості
дорожнього руху та керування взятим на прокат автомобілем. Взаємини з дорожньою
поліцією вимагають особливої уваги й серйозних клопотів. Якщо туриста зупиняє на
дорозі поліцейський, не слід намагатися відкрити дверцята авто та вибігати йому
назустріч (як до “рідного” співробітника ДАІ). Слід зупинитися й трохи опустити скло,
руки покласти поверх керма, для ілюстрації того, що в них нічого немає, потім спокійно
чекати, коли поліцейський сам підійде до машини.

У жодному разі не слід намагатися, за звичкою, пропонувати поліцейському будь-
який хабар, за це можна потрапити у в’язницю. Не слід сперечатися з поліцейським,
навіть якщо й праві. Довести нічого не вдасться, а ймовірність неприємностей
збільшиться в багато разів. При загостренні ситуації слід вимагати дозволу зв’язатися
з українським посольством або з представником українського туристичного
підприємства (якщо такий є) та подальші дії погоджувати саме з ними. Завжди слід
діяти спокійно й упевнено, у жодному разі не підвищувати голос та не розхитувати
руками. Такі жести можуть бути розцінені поліцейським як погроза, а у відповідь можуть
початися правомірні “відповідні дії”, аж до застосування зброї.

У багатьох країнах законами передбачено покарання за “безвинне” знаходження в
компанії осіб, які можуть підозрюватися поліцією в здійсненні тих чи інших злочинів
(контрабанда, наркотики, вивіз предметів антикваріату). Тому вибір попутників повинен
бути дуже уважним, особливо це стосується вихідців з пострадянських країн. При оренді
автомобіля в іноземній державі, не слід на дорозі підвозити “голосуючих”, не варто
також залишати машину відкритою. Краще не зупинятися в безлюдних або небезпечних
місцях та не залишати без догляду свої особисті речі та багаж.

Від’їжджаючи в туристичну чи екскурсійну подорож, на відпочинок або
оздоровлення, на маршрут вихідного дня або у всесвітню подорож, турист стикається
з цілою низкою проблем, які за збігом обставин можуть призвести до негативних
наслідків для його здоров’я й майна, погано вплинути на настрій й враження від поїздки.
Перебуваючи в незнайомому середовищі, що істотно відрізняється від місця
постійного проживання, він постійно знаходиться під впливом ризикових чинників та
обставин. Турист не знає досконало звичаїв, мови, традицій, побуту, не має імунітету
від хвороб, поширених у тій чи іншій місцевості, не пристосований до проживання та
інтенсивних навантажень у гірських районах, в пустелі або на воді.
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Утім комедійні, характерні ролі грають не тільки актори з прикметною типажністю.
Так, наприклад, О. Мягков, О. Табаков, Ю. Яковлєв, А. Міронов, О. Булдаков, С. Струганов,
С. Гусинський та інші актори не володіють якоюсь особливою зовнішністю, однак
ролі у їхньому виконанні вирізняються витонченим гумором та високою майстерністю
гри. Це свідчення того, що виконання комедійної ролі залежить більшою мірою від
майстерності актора, ніж від його типажу.

Виконання комедійної ролі найбільш небезпечне для так званого акторського
«награвання». У створених ситуаціях, де персонаж зазвичай перебільшено реагує, актори
часто втрачають почуття міри, що відразу відчуває глядач. Здебільшого, це
відбувається з тієї причини, що процес переживання (мислення та емоційний перебіг) у
комедійних персонажів відрізняється від драматичних персонажів. Ця різниця очевидна
по зовнішньому проявленню переживання. Якщо актор, відтворюючи роль зовні, не
має внутрішнього критерію цього зовнішнього, що називається – не знає чи правильно
він існує, то і роль виходить неприродною та несмішною.

Та поміркуймо, що це за тип – комедійний персонаж і чи трапляється він у
звичайному житті? Безумовно, що люди з не таким як у всіх, своєрідним зовнішнім
реагуванням на звичайні речі не є рідкістю. Утім, спілкуючись із ними, ми ведемо
себе як із собі подібними, не звертаючи увагу на їхні зовнішні реакції. Але зрештою,
кожного з нас можна спародіювати і це буде виглядати смішно. Та й кожен може
пригадати свої алогічні вчинки та поведінку, з яких пізніше стає смішно. Отже, робимо
висновок, що це штучно створені драматургом, можна сказати, пародії чи карикатури
на різні типажі та ситуації із життя. Тобто, таких людей та випадків не буває, подібно до
казкових персонажів та подій. Є тільки прецеденти, які драматурги та кіносценаристи
домислюють. Ба, навіть якщо і трапляється подібне, то жанр комедія створений як
жарт, кепкування над людським життям.

Драматургія комедійного жанру вибудувана таким чином, що герої потрапляють
у таку ситуацію, в якій ведуть себе безглуздо. Безумовно, що глядач, переглядаючи
акторську гру цього жанру, не вимагає глибоких переживань та осмислень, для цього
існують інші жанри. Глядач готовий до такої поведінки, де актори насміхаються над
своїми персонажами. Мислення та переживання комедійного персонажа, як і його вчинки
та поведінка, кумедні, неправдоподібні, тобто ірреальні. Достатньо пригадати яким
товстелезним шприцом дають укол персонажу Є. Моргунова із кінофільму “Кавказька
полонянка”, і як він спокійно реагує. Або поведінку Проні Прокопівної, коли вона
вирішує як прийняти Голохвастого [2]. Таких прикладів можна привести чимало. Тобто,
зовнішні реагування комедійних персонажів не відповідають тому переживанню, тій
емоції, мисленню, яке повинно виникати у звичайної людини в тій чи іншій ситуації.
Або, іншими словами, на зовнішні подразнення внутрішньо вони реагують неадекватно.

Найбільшою помилкою акторів під час роботи над роллю є намагання виправдати
логіку вчинків та поведінки персонажа, прирівнюючи їх до життя. Але таке порівняння
загалом неправильне. Тим більш, неправильно шукати та виправдовувати адекватні
відчуття та переживання, які виникають у таких випадках, у звичайному житті. Тут слід
шукати неадекватності.

Спостерігаючи за життям, можна відмітити випадки, коли звичайні люди зумисне
перетворюються в комедійних персонажів з неадекватними реакціями. Уявімо собі
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У багатьох випадках туристи самі порушують регламентовані правила поведінки
та потрапляють у складні ситуації, відстають через неуважність від груп на екскурсіях,
відправляються в райони, що не рекомендовані для відвідування туристів, беруть участь
у ризикових заходах, купаються у заборонених місцях, відвідують сумнівні розважальні
заклади та ін.

Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм
втратою життя, здоров’я, житла, харчів тощо. Протягом усього історичного шляху
розвитку людське суспільство в кожній сфері своєї діяльності стикається із
суперечностями між природою та людиною, а також між окремими суб’єктами
суспільних відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій – ризиків.

Поняття ризику пов’язується з усвідомленням небезпеки, загрози, ненадійності,
невизначеності, непевності, випадковості, збитку. Нині існує нагальна потреба
попереджувати й відшкодовувати збитки, що завдають ризиковані обставини. Без цього
неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ,
підтримувати належний рівень життя людей. Відносини, що складаються в суспільстві
з цього приводу, мають об’єктивний характер та у своїй сукупності формують зміст
категорії “страховий захист” [8; 45].

Страхування в туризмі – це система відносин між страховою компанією й туристом
із захисту його життя, здоров’я та майнових інтересів при настанні страхових випадків.
Страхування здійснюється також господарюючими суб’єктами, які страхують своє
майно, транспортні засоби, фінансові ризики. Ці види страхування в туризмі проводяться
в тому ж порядку, що й страхування в інших галузях економіки [4; 70].

Найбільш типові страхові випадки, що трапляються з туристами:
- одержання платної медичної допомоги у результаті нещасного випадку,

раптового захворювання, що призвело до реальної загрози погіршення здоров’я
застрахованого або його смерті;

- непередбачена, ненавмисна втрата працездатності застрахованим;
- непередбачена ненавмисна втрата застрахованим багажу, документів та засобів

існування;
- непередбачені витрати, пов’язані з виникненням загальноцивільної та

автоцивільної відповідальності;
- неможливість здійснити туристичну подорож через нещасний випадок, раптове

захворювання, смерть родичів застрахованого, пошкодження або втрату майна тощо;
- дострокове завершення туристичної подорожі у результаті нещасного випадку

або хвороби;
- невиконання або неповне виконання встановлених договірних зобов’язань

туристичних організацій перед туристами [3; 85].
Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і

забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. У
разі самостійного укладання туристами договорів на обов’язкове страхування будь-
який туроператор повинен завчасно отримати підтвердження їх укладання шляхом
отримання копії належним чином укладеного договору страхування. Копія такого
договору зберігається туроператором разом з договором на туристичне обслуговування [5].
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Гра актора в комедійній ролі особлива тим, що його переживання із
внутрішнього процесу вивільняється в зовнішній акт відображення. У статті
розглядається техніка акторської комедійної гри, яка полягає в правдоподібному
зовнішньому вираженні удаваних переживань персонажа.

Ключові слова: акторська комедійна гра, імітація, підміна, комедійний жанр,
удаване переживання.

Игра актера в комедийной роли особенна тем, что его переживание с
внутреннего процесса высвобождается во внешней акт отображения. В статье
рассматривается техника актерской комедийной игры, которая заключается в
правдоподобном внешнем выражении переживания персонажа.

Ключевые слова: актерская комедийная игра, имитация, подмена, комедийный
жанр, мнимое переживание.

Playing the role of an actor in a comedy special that his experiences with the internal
process is released in the external act of reflection. In the article the technique of acting
comedy game that is believable outward expression of feelings fictitious character.

Key words: actor's comedic play, imitation, substitution, comedy genre experience.

В акторському мистецтві комедійні ролі зазвичай кваліфікують як характерні ролі.
Утім ті ж характерні ролі бувають і драматичними. Та про особливості виконання
комедійної ролі або про різницю між комедійними та драматичними переживаннями
ніхто з відомих театральних діячів та акторів не наголошує. Мова йде тільки про роботу
над зовнішнім образом персонажа, тобто над його зовнішніми характерними
особливостями. Цьому аспекту у К. С. Станіславського присвячений розділ
“Характерність” у праці “Робота актора над собою” [1]. М. Чехов у своїх працях також
не приділяв уваги цим розбіжностям. Між тим комедійні та драматичні акторські
переживання відрізняються.

Комедійний персонаж із характерними (прикметними) особливостями – це,
насамперед, людина із таким своєрідним світосприйняттям, яке відрізняється від
звичайного. Ця своєрідність полягає в тому, що на звичайні речі він реагує неадекватно,
перебільшено або навпаки. Власне, тому ці створювані акторами люди викликають подив
та сміх у глядача. Як правило, кожна комедійна роль якраз будується за такими ознаками.
Зрештою, ця неадекватність проявляється не тільки у реакціях героїв та вчинках, а й
відображається на їхній фізіономії. Тому на відповідні ролі підбирають акторів з цікавою
зовнішністю. Пригадаймо тільки типажі Ю. Яковченка, Т. Яценко, Б. та П. Бенюків,
Л. Ахіджакової, Ф. Раневської, С. Крамарова, Г. Віцина, Ю. Нікуліна і Є. Моргунова.
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До укладання договору на туристичне обслуговування туроператор доводить до
відома туриста інформацію про умови страхування. Туроператор за бажанням туриста
може укласти договір добровільного страхування для покриття витрат, пов’язаних з
анулюванням договору на туристичне обслуговування, або договір добровільного
страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до місця
проживання при настанні нещасного випадку або хвороби. На вимогу туриста
туроператор має забезпечити страхування інших ризиків, пов’язаних із здійсненням
подорожі.

Медичне страхування та страхування від нещасних випадків. Одним із основних
видів страхування в туризмі є медичне страхування, яке покриває всі витрати на медичні
послуги, послуги стаціонарного лікування, перевезення машиною швидкої допомоги,
придбання ліків, догляд за хворим, а у випадку смерті за кордоном – транспортування
тіла на батьківщину.

Не менш важливим є страхування від нещасних випадків. Страховим випадком
визнаються: смерть застрахованого, яка настала в результаті нещасного випадку, що
відбувся із застрахованим під час дії договору страхування; інвалідність, одержана в
результаті нещасного випадку; часткова втрата працездатності в результаті нещасного
випадку, який мав місце під час дії договору страхування.

Страхування цивільної відповідальності передбачає цивілізоване вирішення
конфліктних ситуацій у суді, юридичну допомогу та відшкодування збитків у разі, якщо
турист з необережності заподіяв шкоду майну чи здоров’ю третіх осіб. Так, при заняттях
активним відпочинком, наприклад, катанні на лижах, велика ймовірність потрапити в
ситуацію (зіткнення, падіння), яка спричинить травми або псування майна третіх осіб,
зокрема орендованого спортивного інвентаря. Пред’явлення фінансової претензії в цих
випадках – звичайна практика, особливо в країнах Західної Європи. Таке страхове
покриття дозволить туристу одержати юридично-правову допомогу для захисту своїх
інтересів за кордоном.

Страхування багажу забезпечить туристу компенсацію витрат на придбання речей
першої необхідності у разі тривалої затримки багажу, компенсацію збитку, заподіяного
внаслідок псування під час перельоту, крадіжки, втрати багажу, наприклад, через
помилкове перевезення в іншу країну, а також в результаті багатьох інших причин.

Страхування від невиїзду (скасування подорожі) – страхування фінансових ризиків,
пов’язаних із відміною подорожі або перериванням туристичної подорожі. Воно
дозволить туристу уникнути фінансових втрат у разі неможливості відправитися у
заплановану подорож або у разі дострокового переривання туристичної подорожі.
Причини скасування подорожі можуть бути різноманітні, наприклад, відмова
консульських служб у в’їзній візі, нещасні випадки, раптове захворювання, проблеми з
майном тощо.

Страхування невідкладної допомоги Асістанс – це специфічний вид страхування,
об’єктом якого є негайне надання застрахованому допомоги у певних надзвичайних
ситуаціях. Якщо в класичному страхуванні мова йде про відшкодування збитку, то у
страхуванні невідкладної допомоги – про надання послуги у формі негайної допомоги.

Елемент відшкодування у страхуванні невідкладної допомоги відходить на другий
план, тому що на перший виходить елемент послуги з надання такої допомоги. Наприклад,
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при аварії автомобіля на дорозі предметом страхування невідкладної допомоги буде
виклик ремонтників на місце події та буксирування автомобіля до ремонтної майстерні,
безпосередньо сам ремонт оплачується з особистих коштів страхувальником або за
рахунок автотранспортного страхування – каско.

Аналогічно у ситуації, пов’язаній із захворюванням застрахованого, компенсація
витрат на лікування буде предметом медичного страхування, а такі послуги, як виклик
лікаря в нічний час або термінова госпіталізація – предметом страхування невідкладної
допомоги. У страхуванні невідкладної допомоги страхова компанія виступає тільки
організатором надання послуги, тобто посередником між установою, що безпосередньо
надає послугу, та застрахованою особою.

Кожна Асістанс-компанія має у своєму розпорядженні мережу, що складається з
чергових центрів та бюро, розташованих у регіонах, на які поширюється дія поліса. У
разі настання страхового випадку клієнт повинен зателефонувати в один із чергових
центрів, номери телефонів яких зазначено на ідентифікаційній картці або полісі. Черговий
центр передає виклик у найближче бюро, що займається безпосередньою організацією
послуги, та підтверджує, що усі витрати буде оплачено. Чим більше в компанії чергових
центрів та бюро, тим швидше вона зможе організувати надання допомоги.

Варто окремо підкреслити, що при особистому страхуванні туристів до страхових
подій відносяться короткочасні несподівані та ненавмисні захворювання (отруєння,
травмування тощо), але тільки в місцях, передбачених туристичною путівкою, та при
проведенні заходів, зазначених у туристичному маршруті. Наприклад, страховою подією
вважається отруєння, одержане тільки у місцях харчування, передбачених турпутівкою,
а не у випадкових барах, кафе та інших пунктах харчування. Крім того, страховими
подіями при особистому страхуванні туристів не можуть вважатися хронічні інфекційні
й рецидивні захворювання (серцево-судинні, онкологічні, туберкульозні та інші
хвороби).

Оскільки у нашій країні потенційний турист може придбати страховий поліс
(сертифікат) у будь-якій компанії, що займається страхуванням туристів, то перед
подорожжю він повинен обов’язково найдокладніше поцікавитися умовами страхування,
зокрема: за якими страховими подіями проводиться страхування та чи залишає страховик
за собою право невиплати страхової суми, якщо турист порушить або не виконає хоча
б одну з перерахованих умов.

Як правило, не підлягають відшкодуванню витрати, пов’язані з наданням
застрахованому послуг екстреної медичної допомоги у випадках якщо:

- подорож була здійснена з метою одержання лікування;
- страховий випадок відбувся в результаті прямого або непрямого впливу

радіоактивного опромінення;
- страховий випадок відбувся в результаті самогубства, замаху на самогубство,

навмисних дій страхувальника;
- витрати, пов’язані із захворюваннями, які перед датою страхування потребували

лікування. Виняток становлять ситуації врятування життя, зняття гострого болю або
обов’язкового медичного втручання для запобігання тривалої непрацездатності;

- витрати, пов’язані з курсом лікування, розпочатим до, та продовженим під час
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дії договору страхування, або якщо поїздку було організовано застрахованим,
незважаючи на наявність медичних протипоказань;

- витрати, пов’язані з вагітністю на пізніх термінах або абортами (за винятком
змушеного переривання вагітності, що стало наслідком нещасного випадку) та родами;

- витрати, пов’язані з нервовими або психічними захворюваннями та їх
загостренням, а також станами, що не стабілізувалися до дати від’їзду;

- витрати, пов’язані з венеричними захворюваннями, СНІДом або будь-яким
подібним синдромом;

- витрати, пов’язані з інтоксикацією організму після вживання алкоголю або
наркотиків;

- витрати, пов’язані з будь-яким протезуванням, включаючи стоматологічне та
офтальмологічне;

- витрати, пов’язані з косметичною або пластичною хірургією, якщо вона не була
обумовлена травмою, одержаною в результаті нещасного випадку в період страхування.

При оформленні страхового полісу слід звернути увагу на розмір страхового
покриття. Для поїздок до країн Євросоюзу, згідно Візового кодексу ЄС, страхова сума
зі страхування медичних витрат повинна бути не менше 30 тис. євро на кожного
застрахованого. Для подорожей в екзотичні країни (Таїланд, Індія), а також при поїздках
у віддалені від України острівні держави (Мальдіви, Карибські острови), а також в
ОАЕ, Японію, Австралію, країни Північної та Південної Америки рекомендується
використовувати страхове покриття не менше 50 тис. дол./євро.

Якщо турист планує провести свій відпочинок активно, наприклад, кататися на
гірських лижах, санях, ковзанах, мотоциклах, водних лижах, займатися дайвінгом, брати
участь в аматорських спортивних змаганнях, кататися на тваринах чи займатися іншими
видами активності з підвищеним ризиком, це обов’язково має бути враховано у
страховому полісі. До страхового стандартного тарифу в такому випадку буде
застосована надбавка.

Страховий платіж для громадян, які виїжджають за кордон, залежить від комплексу
послуг, запропонованих страховою компанією, від суми страхового покриття та від умов
тієї країни, в яку він здійснює подорож. На практиці зустрічаються різноманітні ліміти
страхового покриття (розмір максимальної страхової виплати) – від 1 тис. до 100 тис.
дол. США. Основними чинниками, що впливають на розмір тарифу, є наступні:

1. Вік застрахованого. Часто страхові компанії передбачають знижки для дітей
віком 5–16 років. Для застрахованих осіб, чий вік перевищує 60–70 років, тарифи
зростають у 1,5–3 рази, оскільки ризик раптового захворювання або нещасного випадку
для цієї вікової категорії істотно збільшується.

2. Країна поїздки. Мінімальні страхові тарифи встановлюються для країн
Центральної та Західної Європи. Для подорожей в інші держави тарифи можуть бути
збільшені у 1,5–2 рази. Це пов’язано з високими цінами на медичні послуги та
віддаленістю й недоступністю окремих територій.

3. Тривалість поїздки. У цілому, зі збільшенням тривалості закордонної подорожі
страхова премія в розрахунку на один день страхування туриста зменшується.

4. Мета поїздки. Страхові компанії, як правило, встановлюють мінімальні тарифи
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для туристичних подорожей та підвищені – для екстремальних турів, спортивних походів
або змагань.

5. Спосіб продажу. Як правило, страхові компанії передбачають значні знижки
для туристичних груп залежно від кількості застрахованих. З цієї причини дешевшими
для клієнтів є страхові поліси, реалізовані через туристичні підприємства.

6. Ліміт страхової відповідальності страховика. Із збільшенням ліміту страхової
відповідальності страховика розмір страхового тарифу в розрахунку на один день
відповідно зростає.

Таким чином, безпека в сфері туризму залежить від багатьох об’єктивних і
суб’єктивних чинників, пов’язаних з можливими ризиками при наданні туристичних
послуг, а також ризиками природних та техногенних катастроф. Туристичне страхування
– це ефективний механізм, що дозволяє уникнути непередбачених фінансових витрат
під час подорожі туриста за кордон у результаті раптового захворювання або отримання
травми внаслідок нещасного випадку.

Україна, яка взяла курс на розвиток сфери туризму, активно інтегрується у світове
співтовариство, тому має нагальну потребу в удосконаленні системи страхового захисту
туристів під час міжнародних подорожей. Це питання є складовою іміджу нашої країни
як держави – гаранта безпечного туризму. Тому, на нашу думку, актуальними є подальші
наукові розвідки в напрямі розробки відповідних стандартів надання туристичних послуг,
вивчення закордонного досвіду туристичного страхування, формування відповідної
статистичної бази з метою швидкого реагування на зміну тенденцій глобального
масштабу.
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стає одним із внутрішніх чинників розвитку, здатних перетворитися на сталу конкурентну
регіональну перевагу.

Етнокультура – вікова, сучасна й архаїчна, культура певного етносу, база
національної культури, що поєднує в собі тисячолітній спосіб мислення, традиції, звичаї,
особливості поведінки і побуту, норми, право, філософію, джерело для творчості
інтелектуальної національної еліти.

Етнокультурні ресурси – сукупність результатів діяльності (господарської або
духовної) попередніх поколінь, що містять інформацію про етнічні прояви традиційно-
побутової культури.

Основними центрами розповсюдження та знайомства з етнокультурою українців
є: музей Трипільської культури; фестиваль «Трипільське коло»; Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав»; Музей народної архітектури та побуту України
(с. Пирогово); "Парк Київська Русь"; етнографічний музей «Хутір Савки»; етнокомплекс
«Українське село».

Зазначені музеї просто неба та фестивалі, що проводяться на території Київської
області, є надзвичайно важливими. Вони – наочне уособлення традицій, життя і побуту
українців, їх культури та окремих регіонів України.

Вищезазначені заклади мають на меті не тільки наочно показати здобутки
українського народу впродовж його існування, а й буквально доторкнутися до
української історії. Безперечно, великої популярності їм додає проведення щорічних
фестивальних заходів серед відвідувачів. До позитивних чинників варто віднести і
зручне місце розташування цих культурних об’єктів.

Використовуючи подібні музеї та етнокомплекси в туристичній діяльності, можна
досягти значних успіхів у популяризації рідного краю, відкрити самобутню історію та
культуру України не тільки для своїх громадян, а й для іноземців, які відвідують нашу
країну.
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У статті аналізуються соціокультурні передумови меценатської діяльності
Петра Івановича Щукіна та його роль у формуванні світових мистецьких колекцій.
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В статье анализируются социокультурные предпосылки мецентской
деятельности Петра Ивановича Щукина и его роль у формировании мирових
художественных коллекций.

Ключевые слова: искусство, коллекционер, коллекции, меценатство,
художественные собрания, памятники старины.

The paper analyzes the socio-cultural background of metsentskoy Pyotr Shchukin
and his role in shaping the world of art collections.

Key words: art, collector, collection, patronage, art collections, antiquities.

Соціально-економічні та політичні зміни кінця ХХ – початку ХХІ ст. зумовили
необхідність відновлення традицій меценатства в українській культурі на засадах
законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Ця діяльність у
галузі культури спрямована, в першу чергу, на забезпечення доступу різних верств
населення до культурних цінностей, надання допомоги талановитій молоді, охорону,
збереження і примноження культурної та мистецької спадщини. Саме тому пошук
оптимальних шляхів удосконалення та функціонування інструментів меценатства,
стимулювання громадської активності підприємців як найактивнішого прошарку
суспільства в цьому процесі потребує наукового обґрунтування основних механізмів
підтримки і розвитку як приватно-підприємницької діяльності, так і меценатських
традицій.

Меценатство як вид благодійної діяльності набуло поширення серед підприємців
і стало певною історичною традицією. Політичні, економічні та соціокультурні
передумови, що склалися в кінці ХІХ – початку ХХ ст. суттєво активізували меценатську
діяльність у країні.

Можемо вважати, що соціокультурний розвиток Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
суттєво вплинув на провідні верстви Росії, стимулюючи їх меценатську діяльність.

Яскравим прикладом меценатської діяльності торгово-промислового середовища
Росії були Третьяковська галерея, Щукінський і Морозовський музеї сучасного
французького живопису, Бахрушинський театральний музей, зібрання російської
порцеляни А.В. Морозова, зібрання ікон С.П. Рябушинського, зібрання картин
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Основними завданнями етнографічного музею є:
- сприяння розвитку та розповсюдженню прадавньої української культури;
- посилення патріотизму у дітей та молоді;
- створення та зміцнення величезного і водночас романтичного образу України в

очах співвітчизників і туристів з інших країн;
- розширення експозиції етнографічного музею.
Ще одним осередком етнокультури Київщини є етнокомплекс "Українське село",

що знаходиться в с. Бузова, за 15 км від Києва. Етнографічний комплекс містить цікаві
споруди в українському національному стилі, що представлений як музей під відкритим
небом, який складається з історико-етнографічних областей: Середня Наддніпрянщина,
Слобожанщина, Полісся, Поділля, Південь, Карпати. Кожна область представлена
своїми особливостями житла, інтер’єру, побуту.

Основною метою створення етнографічного комплексу "Українське село" є
прагнення відродити в пересічного українця любов до свого духовного коріння, віри,
народу, держави, культури та побуту. Відвідавши «Українське село», турист (вітчизняний
чи іноземний) має змогу відчути велич української стародавньої архітектури, побуту
та народних ремесел [10].

Знайомство з культурою Давньої Русі можливе в центрі культури та історії Давньої
Русі, що знаходиться в с. Копачів Обухівського району Київської області. Основними
завданнями проекту є:

- створення культурної столиці східнослов’янських держав шляхом відтворення
архітектурного образу Дитинця – Кремля Стародавнього Києва V–XIII століть у
масштабі 1:1;

- пізнання найбільшої загадки історії людства – Дитинця Києва;
- створення культурного й духовного центру, який би об’єднував народи Східної

Європи.
З архітектурно-технічного погляду "Парк Київська Русь" – це комплекс будинків,

споруд і майданчиків, які відтворюють архітектурний образ та атмосферу
Стародавнього Києва V – XIII століть. Основне завдання проекту –поєднання
комфортного заміського відпочинку з можливістю зануритися в атмосферу епохи
Київської Русі.

Переконливим аргументом унікальності та своєчасності Проекту є масова участь
людей у заходах Парку. Серед них щорічні міжнародні фестивалі та турніри,
середньовічні свята: IV Міжнародний фестиваль "Парк Київська Русь", Міжнародний
фестиваль "Київська Русь ХІІІ ст.", Міжнародний фестиваль "Лицарство XV ст. – Штурм
фортеці", Міжнародний фестиваль "Билини Стародавнього Києва ІХ – ХІ ст.",
Міжнародний фестиваль "Гості Стародавнього Києва" XV ст., Міжнародний лучний
турнір "Стріла Стародавнього Києва" [12].

Відповідно до поставлених завдань можна зробити висновок, що культурна
своєрідність українського народу формує стійкий інтерес до культурної спадщини і
попит на культурні послуги. Використання етнокультурних ресурсів Київської області
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В.С. Гіршмана, Є.Л. Лосевої і М.П. Рябушинського, приватна опера С.І. Мамонтова,
опера С.І. Зиміна, Художній театр К.С. Алексеєва-Станіславського і С.Т. Морозова.

До чинників, які стимулювали благодійницьку й меценатську діяльність
російського промислового купецтва, слід віднести й те, що, на відміну від західного,
воно не з власної волі трималося на відстані від імперської політики. Поряд із
прагненням піднести власний престиж і престиж класу, і названий чинник спонукав до
самоутвердження засобами благодійництва й меценатства.

Найбільшого розмаху набула меценатська діяльність у другій половині XIX ст.,
коли промислове купецтво усвідомило свою економічну й соціальну потугу. Ця
діяльність перервалася в 1917 р. з причин ліквідації промислового купецтва як класу.
Вона відновлюється в Росії після розвалу СРСР і реставрації капіталізму, однак у нових
умовах, на якісно іншій соціальній та ментальній базі й має характер, докорінно
відмінний від традиційної.

Досліджуючи питання меценатства у формуванні світових мистецьких колекцій,
приділимо особливу увагу московським меценатам та колекціонерам і проаналізуємо
основні напрями їх меценатської діяльності.

Мета роботи – дослідити соціокультурні передумови меценатської діяльності
Петра Івановича Щукіна у формуванні світових мистецьких колекцій (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.).

У сучасній історіографії активізувалось вивчення колекціонування та меценатської
діяльності в Росії. Тенденції меценатства в російській культурі досліджували А. Аронов,
П. А. Буришкін, В.П. Россохіна, Н.Г. Думова, приділяючи увагу, головним чином, аналізу
діяльності колекціонерів і меценатів Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Персонологічне вивчення меценатів Москви здійснив Олександр Ліньков. У своїх
роботах він досліджував історію козацтва, російське «срібне століття», зібрав унікальні
архівні матеріали по персоналіям більш ніж двох тисяч людей, які зробили великий
внесок у розвиток російської культури. Особливу увагу приділив російським меценатам
і колекціонерам: Саві Морозову, Сергію Щукіну, Павлу Третьякову, Миколі
Рябушинському та ще ста московським меценатам та колекціонерам, які багато зробили
для Москви та розвитку російської культури.

Історія благодійності, меценатства, милосердя сягає своїми коріннями давнини,
багата яскравими прикладами, дозволяє виявити очевидну спадкоємність добрих діянь,
витоки і тенденції російського меценатства. Поєднання меценатства (благодійності)
та підприємництва переконливо простежується на прикладі багатьох відомих купецьких
династій. Ф. І. Шаляпін дуже добре відчув процес становлення купця-старовіра у своїй
автобіографічній книзі «Маска й душа»: «…Російський мужичок, вирвавшись з села
змолоду, починає збивати своє благополуччя майбутнього купця або промисловця в
Москві. Він торгує збитнем на Хитровому ринку, продає пиріжки на лотках, ллє
конопляне масло на гречаники, весело викрикує свій «товаришко» і косим оком хитро
спостерігає за стьожками життя, як і що зшито і що до чого як пришито. Непоказне
життя для нього. Він сам часто ночує з волоцюгами на тому ж Хитровому ринку або на
Пресні, він їсть тельбухи в дешевому шинку, вприкусочку п’є чайок з чорним хлібом.
Мерзне, голодує, але завжди веселий, не нарікає і сподівається на майбутнє ... А там,
дивись, у нього вже й крамничка або заводик. А потім, мабуть, він уже 1-ї гільдії купець.
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Слобожанщина, Полісся, Карпати, Поділля, Нижнє Подніпров’я і Південь. Цей музей
є одним із найбільших у Європі. В його експозиції знаходиться 250 архітектурних
пам’яток, у фондосховищах зберігається понад 50 тисяч експонатів – зразків народного
одягу, прикрас, виробів з металу, дерева, скла, знаряддя праці. Експозицію музею
щорічно оглядають близько 350 тис. чоловік з України і світу [2; 105].

Найбільш популярним сектором музею є експозиція «Карпати», що поділяється
на підрозділи відповідно етнографічним групам карпатських українців. По оглядовому
маршруту вони розміщуються за етнографічним показником: «Гуцульщина»,
«Бойківщина», «Лемківщина», «Львівщина», «Закарпаття», «Буковина», «Підігр’я».

Крім матеріальної культури, у музеї демонструють ще й духовну, що відбувається
шляхом проведення свят народної творчості, ярмарків, де туристи мають можливість
придбати вироби народних майстрів. Також проводяться народні та релігійні свята,
такі як Різдвяні святки, колядки, щедрівки, Водохреща, Масниця, день пам’яті
Т. Г. Шевченка, Веснянки, Весняний ярмарок, День дитячої творчості, Трійця, День
вишивальниці і ткалі, День різбяра і майстра плетіння, Косовиця, День гончара і коваля,
Івана Купала, Жнива, день пасічника, Осінній ярмарок, Осінь весільна, Покрова.

Щорічно на території Музею народної архітектури та побуту у с. Пирогово
проводиться етнографічний фестиваль «Жнива», головним завданням якого є відкриття
українцям прадавніх народних традицій, пробудження гордості за рідну традиційну
культуру та безцінну історичну спадщину. Саме під час фестивалю туристи мають змогу
побачити всю атрибутику старовинного жнивного обряду, власноруч викувати серпа
молотом, зжати снопа, обмолотити його, перемолоти жорнами зерно на борошно, і,
замісивши тісто, випекти запашний сільський хліб. Усі ці дійства супроводжуються
традиційними жнивними піснями, які кожен з учасників фестивалю може не тільки
послухати, а й поспівати разом з автентичними виконавцями [9].

Досить молодим і водночас дуже популярним є етнографічний музей «Хутір
Савки», що знаходиться у с. Нові Петрівці за 6 км від Києва. На території музею
розташовані дві автентичні садиби 1786 та 1854 років з різних регіонів українського
Полісся, а також вулики, клуня, циганська кузня, модель криниці з журавлем, чумацький
віз та двокамерний льох. Історико-культурні надбання музею складають глиняні вироби
ХІХ ст. (горщики, глечики, макітри, миски), предмети побуту та щоденного вжитку
XVIII-ХІХ ст. (граблі, молоти, сокири, ціпи, серпи, терези, ступи, хлібні діжі, кадоби та
інше), ремісничі знаряддя праці (ткацький та столярний верстати, прядки, гончарне коло,
кузня). Кожен експонат музею (предмет побуту) відвідувач може спробувати у дії [11].

Перші відвідувачі етнографічного музею «Хутів Савки» почали з’являтися вже
влітку 2004 р. Одна із садиб музею – селянська, збудована 1786 р. Основою житла є
дубові підвалини, які лежать на кам’яному фундаменті. Садиба має традиційну для
української хати трикамерну будову.

Господарі «Хутора Савки» пропонують найрізноманітніші послуги відвідувачам:
окрім гостинного відвідування «Хутора Савки», святкування Івана Купала, Великодня,
Трійці; бажаючі можуть відсвяткувати весілля згідно з прадавніми українськими
традиціями.
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Зачекайте — його старший синок перший купує Гогенів, перший купує Пікассо, перший
везе в Москву Матісса. А ми, освічені, дивимося з кепсько роззявленими ротами на
всіх незрозумілих ще нам Матіссів, Мане і Ренуарів і гугняво-критично говоримо:
«Самодур ...» А самодури тим часом потихеньку накопичили чудові скарби мистецтва,
створили галереї, першокласні театри, набудували лікарень і притулків на всю Москву» [10].

До таких «самодурів» ми можемо віднести старообрядців купців-підриємців, які
зробили великий внесок у культурний розвиток Росії ХІХ–ХХ ст.

Старообрядці та вихідці із старообрядницького середовища мали вагомий вплив
на економічний та культурний розвиток Росії ХІХ–ХХ ст., їм належало до 60%
російського капіталу. Крім активної господарської діяльності, що поповнювала
прибуткову частину державного бюджету, вони займалися благодійною та меценатською
діяльністю. Безпосередньо ними засновані такі театри Москви, як оперний Зіміна,
драматичний Незлобіна, художній Сави Морозова.

Відомі своїм меценатством Василь Федорович Громов, Василь олександрович
Кокорєв, Сава Іванович Мамонтов, Маркови (Григорій Маркович, Костянтин
Григорович, Федір Григорович, Павло Костянтинович та ін.), родина Морозових,
Рябушинських, Триндіних.

У нашому дослідженні звернемо увагу на меценатську діяльність Петра Івановича
Щукіна.

Родини Щукіних належали до старообрядництва, здавна торгували мануфактурним
товаром в містечку Боровське під Калугою. У другій половині XVIII ст., при Катерині
II, перший Щукін, відображений у сімейних анналах, Петро, наважився покинути
насиджені місця. Разом із сином Василем він відправився на пошуки успіху в Москву,
став торгувати і мало-помалу почав завойовувати тверді позиції в купецькому
середовищі. У 1787 р. рід Щукіних вперше згадується в московських писцевих книгах.

Щукіни посіли провідне місце в торгово-промисловій Москві, були зараховані
до процвітаючого московського купецтва.

Зберігся документ «Формулярний список про службу московського 1-ї гільдії
купця Івана великого Васильовича Щукіна», в якому мова йде про те, що Іван Щукін
походить «з природного московського купецтва», виховання одержав «в домі батьків»,
тобто ні в якому навчальному закладі не навчався. «Формулярний список» датований
1856 р., коли тридцятисемирічний І.В. Щукін з третьої гільдії перейшов прямо в першу,
став однією з найголовніших фігур у мануфактурній промисловості і торгівлі Москви.
Це «був, безсумнівно, один із – не побоюся сказати – найгеніальніших російських
торгово-промислових діячів», – так писав про нього літописець московського купецтва
Павло Опанасович Буришкін.

П. Буришкін писав, що престиж і вплив І.В. Щукіна в Москві був надзвичайно
великим і не тільки через його багатства. У Москві тоді було багато заможних людей,
навіть багатших від Щукіна, які далеко не користувалися тією пошаною, яка припадала
на їх частку. Щукінська фірма була однією з найбільш поважних у Москві.

Катерина Петрівна Щукіна, дружина Івана Васильовича, була дочкою Петра
Кононовича Боткіна, відомого торговця чаєм та засновником фірми «Боткін і сини»,
яка у 1801 р. встановила торговельні відносини з Китаєм, що мала 40 відділень в Росії,
а з 1852 р. – філію в Лондоні.
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мистецької спадщини; розвиток і підтримка етнотворчості та налагодження
міжнародного культурного співробітництва [8].

Фестиваль «Трипільське коло» є інструментом зрушення фестивальної аудиторії
із стадії мистецтва споглядання і споживання до мистецтва творення. Таємниче Трипілля
як культура цивілізації, що була створена і відома завдяки творчості, є приводом для
бурхливого мистецького і пізнавального процесу. На його основі проект об’єднує в
собі музичні, освітні, екологічні, спортивні та інші розважальні і просвітницькі
програми.

Найефективнішим способом трансляції етнокультурних ресурсів є «музеї просто
неба», експонати яких знаходяться на відкритому просторі. В Україні більш поширеною
є назва «музеї народної архітектури та побуту». Яскравим прикладом музею, що
допомагає оцінити культурну спадщину минулого, виявити сліди взаємовпливу культур,
побачити історію та оцінити духовність українського народу, є Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав», створення якого розпочалося ще в 1964 р.

Експозиції демонструють зміни народного житла та домашнього вогнища від
періоду пізнього палеоліту до межі ХІХ – ХХ ст., що починається реконструйованими
пам’ятками археології, виявленими в розкопках на Переяславському Подніпров’ї. Тут
представлені окремі археологічні об’єкти, перевезені монолітом або ж
реконструйовані. Експозиції у цілому дають уявлення про перебіг історичних та
культурницьких процесів, відображають матеріальне та духовне життя тих племен та
народів, які здавна жили на території України, а найголовніше, безпосередніх предків
українців – ранніх слов’ян та русичів-українців [5].

Експозиційний матеріал згруповано за змістом у чотири розділи: археологічний,
сільські промисли, колекція вітряків, наддніпрянське село. Методологічною основою
побудови експозиції музею став соціально-майновий критерій. Так, кожна соціальна
садиба дзеркально відображає виробничо-економічний рівень класових груп селянства
другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. та вдало передає соціальні контрасти. Відвідувачі музею
мають змогу побачити відтворені подвір’я як незаможної верстви (бідняка,
безземельника, бідної вдови), так і садиби заможних господарів (мисливський будинок
князя Горчакова, будинок поміщика поч. ХІХ ст. із с. Вороньків Бориспільського р-ну).
Особливістю музею просто неба в Переяславі-Хмельницькому є те, що в кожній садибі,
крім інтер’єру, який відтворює обстановку хлібороба, розкриваються заняття населення
домашніми промислами (гончарством, бондарством, бджільництвом, ткацтвом), за
допомогою яких можна простежити еволюцію людської оселі.

Перлинами музею є: Добраничівська стоянка пізнього неоліту (близько 15 тис.
років тому); комплекс Трипільської культури (ІІІ–ІІ тис. до н.е.); житло Черняхівської
культури ІІ – V ст.; житло бідняків Київської Русі; двокамерне житло XI ст.; мисливська
двоповерхова дача князя Горчакова. Додатковим надбанням музею є зібрання
дерев’яних українських церков: Острійська Козацька церква 1606 р., Піщицька козацька
церква 1651 р., Андрушівська церква 1767 р., Покровська церква 1775 р., Сухоярська
церква XVIII ст., В’юнищанська XIX ст. [5, 8].

Подібний музей під відкритим небом існує на території с. Пирогово, експозиції
якого складаються із 6 розділів: Середня Наддніпрянщина, Полтавщина і
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«Боткіни славилися не тільки багатством, але і належністю до передової російської
інтелігенції. В цій родині були лікарі, вчені, дипломати, художники. Рідний брат Катерини
Щукіної Василь Петрович, відомий публіцист і літературний критик, автор «Листів з
Іспанії», дружив з Бєлінським, Герценом, Грановським, Тургенєвим і Толстим. Один з
найосвіченіших людей свого часу, він був прихильником і знавцем живопису. Раніше
інших оцінив талант великого російського художника Олександра Іванова і на свої кошти
видав його листи. За заповітом Василя Петровича Московський університет отримав
10 000 руб. на придбання пам’яток культури. Другий брат, Михайло, – художник, багато
років жив в Італії, згодом член Академії мистецтв, перший дослідник творчості
Олександра Іванова. Третій брат, Дмитро Петрович, був обраний головою Московського
товариства любителів мистецтв. Іменем Сергія Петровича Боткіна, видатного лікаря і
медичного діяча, назвали одну з найбільших клінік Москви. Через сина його, Сергія
Сергійовича, професора Військово-медичної академії, одруженого на доньці Павла
Михайловича Третьякова, Щукіни поріднилися з родиною Третьякових. Інший же син –
Євгеній Сергійович Боткін – був особистим лікарем царської сім’ї (разом з нею його
розстріляли влітку 1918 р. в Єкатеринбурзі). Сестра Катерини Петрівни Щукіної Марія
була одружена з поетом Афанасієм Опанасовичем Фетом, племінниця Надія – з відомим
художником і меценатом Іллею Семеновичем Остроуховим» [8; 10].

У своїй роботі Н. Думова писала, що «Іван Щукін за все своє життя і не подумав
придбати який-небудь предмет мистецтва. А Боткіни були пристрасними колекціонерами.
Василь Петрович Боткін збирав предмети античного мистецтва. Розкішна, дорога
колекція Михайла Петровича включала в себе найрізноманітніші експонати – від картин
і скульптур італійського Відродження до творів Олександра Іванова. Дмитро Петрович
збирав твори західноєвропейського класичного живопису і в кінці 1860-х років відкрив
приватну картинну галерею у своєму будинку на Покровці. Відвідувачі її мали
можливість познайомитися з картинами французьких художників – Добіньї, Дюпре,
Мілле, Руссо та ін.

Багато цінних полотен Дмитро Петрович передав у дар Третьяковській галереї.
Ілля Семенович Остроухов був упорядником одного з перших зібрань
давньоросійського живопису, перетвореного після Жовтневої революції в «Музей
іконопису і живопису» його імені. Сергій Сергійович Боткін захоплювався
колекціонуванням російського малюнка XVIII століття» [8; 11].

З наведених фактів ми бачимо, який великий вплив родина мала на формування
особистості колекціонера та мецената Петра Івановича Щукіна.

Пристрасть до колекціонування була успадкована Пертом Щукіним від родичів
матері. Але йому не вистачало знань і смаку і тому його колекція спершу відрізнялася
безсистемністю, різношерстістю і випадковістю. В Щукінській колекції були
французькі, німецькі та російські букіністичні книги і гравюри, офорти і літографії,
давньоруські ікони та монети, російське та іноземне срібло, картини французьких
імпресіоністів і навіть фотографії актрис і письменників.

У Ліоні Петро придбав кілька рідкісних французьких книг, літографії та гравюри.
Під час поїздок в Марсель, Париж, у подорожах по Швейцарії він продовжував купувати
книги і гравюри.
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об’єкт (явище), що містить інформацію про етнічні прояви традиційно-побутової
культури [3; 41].

Пріоритетними видами туризму для Київщини залишаються культурно-
пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний та етнокультурний туризм,
які зорієнтовані на іноземного споживача, що є вагомим чинником поповнення
валютними надходженнями державної скарбниці та створення додаткових робочих
місць.

Серед численних природно-рекреаційних та культурно-історичних ресурсів
Київської області важливе місце займають етнокультурні ресурси, що за своєю
багатошаровістю та унікальністю поєднують традиційні та сучасні компоненти.
Етнокультурні ресурси – пам’ятки архітектури, музейні експозиції, сукупність артефактів
та ландшафтів, що утворилися в процесі етногенезу. У сукупності все це створює
сприятливі умови для ознайомлення з історією та культурою всіх історичних типів
етнічних спільнот від племен до сучасних націй.

Найвідомішими та найяскравішими центрами трансляції етнокультурного надбання
території Київської області можна вважати:

- с. Трипілля (музей Трипільської культури);
- м. Ржищів ( фестиваль «Трипільське коло»);
- м. Переяслав-Хмельницький (Національний історико-етнографічний заповідник

«Переяслав»);
- с. Пирогово ( Музей народної архітектури та побуту України);
- с. Копачів ("Парк Київська Русь");
- с. Нові Петрівці (Етнографічний музей «Хутір Савки»);
- с. Бузова ( Етнокомплекс «Українське село»).
З огляду на територію Київської області варто відзначити значну кількість

археологічних культур (трипільська, скіфська, черняхівська, зарубинецька,
давньоруська), що залишили по собі понад 2010 пам’яток матеріальної культури.
Найвідомішою та найзагадковішою є Трипільська культура (V – ІІІ тис. до н.е.), увага
до якої позначилась не тільки активізацією археологічних досліджень, а й
використанням трипільського надбання в туризмі. Зокрема, туристи відвідують місця
розкопок, музей Трипільської культури в с. Трипілля.

Популяризації Трипільської культури сприяє щорічне проведення міжнародного
екокультурного фестивалю «Трипільське коло», що проходить на пагорбах Дніпра біля
міста Ржищева Київської області. Завдання фестивалю – пробудити живий інтерес до
історичної спадщини, зокрема, Трипільської культури, відродити й інтегрувати в
сучасний світ різноманітні етнічні традиції, поєднуючи їх з елементами сучасних
досягнень у галузях культури, освіти, виробництва та інших сфер життя людини.
Фестиваль об’єднує в собі культурно-просвітницькі програми в стилі «етно».

Основною метою проведення є популяризації культурно-історичних земель
Трипільської цивілізації та взаємодії з утвердження високих європейських стандартів
розвитку культури та туризму; залучення до міжнародних туристичних маршрутів
об’єктів культурної спадщини України; збереження й актуалізація національної
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Потім з’явився своєрідний інтерес до мистецтва країн Сходу – Персії, Індії, Китаю,
Японії. Пізніше Петро Іванович став розшукувати сліди східного впливу на російську
культуру і врешті-решт зайнявся колекціонуванням предметів російської старовини і
пам’яток прикладного мистецтва.

Першим каменем, закладеним в основу цієї колекції, став з нагоди куплений
Щукіним на Нижегородському ярмарку старовинний срібний ківш, у 1761 р. подарований
імператрицею Єлизаветою Петрівною отаману Яїцького війська Федору Андрійовичу
Бородіну. Цей унікальний виріб поклав початок прекрасній колекції срібних жалуваних
ковшів, наочно відбив розвиток російської срібної справи з XVII по XIX ст. Найстаріший
з ковшів був наданий царями Іваном і Петром Олексійовичем голові ярославського
кружечного двору Стефану Іванову, синові Кучумова в 1685 р. Ковші мідні, дерев’яні,
прикрашені фініфтю. В Щукінській колекції – прикрашені срібні склянки, і серед них
стакан, який гравірував знаменитий майстер XVII ст. Василь Андрєєв. Тут же були кубки,
чарки, прекрасне шиття, що зображує урочисту зустріч переможців Мамая на
Куликовому полі, сковорода царя Івана Олексійовіча. Щукінська колекція містить дивні,
часто єдині в своєму роді речі.

Ще в колекції були зброя, старовинний вітчизняна порцеляна, прикраси, зразки
художнього литва, народного мистецтва, щедро прикрашені розписами по дереву
предмети селянського побуту – скриньки, хлібниці, прядки, колиски. І найбагатша
колекція письмових джерел. Петро Іванович став володарем 46 архівів особистого
походження, і яких тільки гучних прізвищ тут не було: графи Воронцови, князі
Шаховські, легендарні багатії Демидови, герой війни 1812 р. генерал Єрмолов, генерал-
губернатори Бібіков і Закревський, десятки інших державних діячів, представників
російської знаті та купецтва, науки і культури [8; 15].

Поступово відточувалося чуття, поповнювалися знання колекціонера. Він
наполегливо займався самоосвітою, хотів дізнатися якомога більше про історію
документів і речей, які колекціонував. Грошей на свою колекцію Щукін не шкодував.

Зібрання все розросталося, воно постійно потребувало спеціального приміщення.
У 1890 р., коли помер Іван Васильович Щукін і Петро Іванович отримав свою частку
спадщини, у нього з’явилися набагато більші матеріальні можливості для поповнення
і розширення своєї колекції. Вирішивши розмістити її в особливому музеї, він у 1891 р.
купив шматок землі на Малій Грузинській вулиці і запросив архітектора Бориса
Фрейденберга для проектування та будівництва будівель у модному тоді стилі старої
російської архітектури.

У вересні 1893 р. було збудовано двоповерховий червоноцегляний будинок з
шатровими покрівлями і ошатними кокошниками, облицьованими строкатими
рельєфними кахлями. Підвіска на ганку – копія підвіски в ярославській церкві Іоанна
Предтечі, грати на внутрішніх сходах – грати церкви Миколи Мокрого в Ярославлі.
Залізний дах – незвичайний, з червоно-зеленими шашками, із зеленою поливною
черепицею над ганком і баштами над головним входом. Двостулкові розписні двері з
бронзовими, позолоченими двоголовими орлами і єдинорогами – теж такі, як у
старовинних церквах Ярославля, – вели до величезної музейної зали зі склепінчатою
стелею, що спирається на розписні колони. Розписом були покриті і дев’ять
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О. Ануфрієв, Г. Лозко, Г. Філіпчук, Р. Вечірко, В. Лісовський, О. Семашко, В. Пазенок,
Ю.Римаренко. Теоретико-методологічний аспект етнокультурних процесів – науковий
доробок таких відомих учених, як Ю. Бромлей, Е. Баллер, Е. Сміт.

Ефективність використання етнокультурного надбання в туризмі розглядається
такими вітчизняними та зарубіжними науковцями, як О. Амош, М. Долішній, В. Євдокименко,
В. Кравців, В. Кифяк, Т. Олексійчук, В. Петранівський, Н. Петрик, Я. Шашкевич. Проте
комплексної оцінки використання етнокультурних ресурсів Київської області в туризмі
ще не проводилося. Саме тому визначення особливостей функціонування
етнокультурних ресурсів в цьому регіоні має свою актуальність.

Найчастіше під поняттям «етнічна культура» розуміють сукупність матеріальних
і духовних цінностей, вироблених певним етносом впродовж його історії на його власній
території засобами етнічного самовираження [4; 54]. Етнокультура базується на
особливих автостереотипах етнічного буття і є однією з основних форм відтворення
національної свідомості українців. Як феномен етнічного буття українців, етнокультура
посідає визначальне місце, адже концентрує в своїй діяльності різноманітний спектр
етнічних ознак, інтегрує, зберігає, відтворює та трансформує набутки різних сфер
діяльності (духовної та господарської ), які накопичуються протягом історичного
періоду.

Існує досить велика кількість трактувань поняття «етнокультура». Зокрема, такі
науковці, як Р. Вечірко та О. Семашко визначають етнокультуру як вікову, сучасну й
архаїчну, культуру певного етносу, базу національної культури, що поєднує в собі
тисячолітній спосіб мислення, традиції, звичаї, особливості поведінки і побуту, норми,
право, філософію, джерело для творчості інтелектуальної національної еліти [1; 107].

У цілому ж етнокультура українців як серцевина національної культури – явище
не стале, а динамічне, бо нею просякає пласт «третьої» осучасненої народної культури
(на межі народної творчості і само¬діяльності). Сама етнокультура має своє історичне
життя і збагачується новими жанрами й образами, глибоко проникає в життя сучасників,
має гарні перспективи свого поширення.

Результати праці попередніх поколінь та етнокультурні об’єкти можуть бути
використані для виробництва туристичних послуг пізнавального характеру. Саме
сукупність культурно-історичних об’єктів (явищ), що містять інформацію про етнічні
прояви традиційно-побутової культури, формують етнокультурні ресурси, активне
використання яких дає поштовх для розвитку нового, спеціалізованого виду туризму –
етнокультурного.

Етнокультурний туризм – інтегрований спеціалізований вид туризму, що
сформувався на стику туризмології, культурології, етнографії, туристичного
краєзнавства і рекреалогії шляхом міждисциплінарного синтезу їх теоретико-
методологічних і прикладних напрацювань [6; 93].

Етнокультурна підсистема розглядається у вигляді двох складових – суб’єкта та
об’єкта етнокультурного туризму. Суб’єктом етнокультурного туризму виступає людина,
турист, з його мотивами до подорожей, особистими проблемами, доходами, соціальним
та етнічним станом тощо, а об’єктом етнокультурного туризму – культурно-історичний

ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ТУРИЗМІ



80

восьмигранних куполів: на бірюзовому тлі химерний візерунок зі стилізованих квітів
та листя.

Н. Думова в своїй роботі писала, що особливу цінність становило величезне
рукописне зібрання. Воно включало євангелія, починаючи з XIII ст., оповіді, статутні
та жалувані грамоти, список радищевської «Подорожі з Петербурга в Москву», записки
А.О. Смірнової-Россет про зустрічі з Гоголем, листи І. С. Тургенєва, генерала
М.Д. Скобелєва, тибетського далай-лами і багато інших найцінніших рукописів.
Гордістю колекціонера був великий комплекс, що відноситься до війни 1812 р. і
докладно характеризував весь хід військових дій, економічне і стратегічне становище
Росії під час війни. Петру Івановичу вдалося придбати і особисті архіви декабристів
Д.І. Завалішіна, С.І. Крівцова, М.М. Муравйова-Апостола, П.А. Муханова. І в наші дні
зібрані Щукіним матеріали – неоціненні джерела для дослідників.

Далі авторка звертає нашу увагу, що у музеї була бібліотека, багата книгами з
історії, археології, історії мистецтв, першими російськими газетами. Невелика картинна
галерея була складена головним чином із творів російського живопису XVIII – початку
XIX ст. Полотна Левицького, Боровиковського, портрети знаменитих співвітчизників
– Меншикова, Потьомкіна, Суворова, Кутузова, козачого генерала Платова та ін.
Малюнки, мініатюри, старовинні індійські і перські акварелі ... І тут же – придбані
П.І. Щукіним у Парижі за порадою молодшого брата Івана картини французьких
імпресіоністів – Пісарро, Дені, Сіслея, Дега, Ренуара, Моне (у тому числі одна з його
найкращих картин – «Літній день»). Всі експонати розміщувалися в музеї без особливої
системи, а в підвалах-запасниках тіснилися пилові, обвиті павутиною корзини, ящики,
скрині – там зберігалися архівні документи, яким не вистачило місця нагорі.

У 1896 р. музей відкрився для відвідувачів. Але колекція продовжувала зростати,
і в 1898 р. за проектом архітектора Адольфа Еріхсона поруч з першою будівлею була
споруджена інша, витримана в тому ж стилі. Вона використовувалася одночасно і як
музейне приміщення, і як житловий будинок. Обидві будівлі з’єднувалися широким
підземним тунелем. У 1905 р. поряд з ними з’явилася ще одна будівля – одноповерховий
музейний склад (його проектував архітектор Ф.М. Кольбе).

Унікальне Щукінське зібрання приваблювало до себе істориків і філологів,
художників, скульпторів, архітекторів, мистецтвознавців, просто любителів старовини.
Тут писав етюди для картини «Степан Разін» Суріков, тут Сєров робив копії з перських
мініатюр для завіси балетних спектаклів Дягілєва, тут Аполлінарій Васнецов змальовував
із старовинних планів Москви зображення боярських теремів. Петро Іванович всіляко
прагнув популяризувати свої збори, охоче дозволяв користуватися його матеріалами
для виставок, організованих в інших містах. Він видавав ілюстровані тематичні каталоги
експонатів музею і так звані «Щукінські збірники», де повністю передруковувалися
найцікавіші із зібраних документів.

П.А. Буришкін писав: «У купецькому середовищі найелегантнішим вважалося
отримати генеральський чин, пожертвувавши свої колекції або музей Академії наук.
На моїй пам’яті таким шляхом став генералом П.І. Щукін». Немає сумніву, однак, що
дарувальник був спонукуваний також іншим: почуттям патріотизму, прагненням
забезпечити збереження колекції після своєї смерті.
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У статті охарактеризовано особливості етнокультурних ресурсів Київської
області, визначено основні центри трансляції етнокультурних програм, що
функціонують у цьому регіоні, доведено важливість етнокультурних ресурсів для
розвитку місцевого туризму.

Ключові слова: туризм, етнокультурні ресурси, музей, фестиваль, Київська
область.

В статье установлены особенности этнокультурних ресурсов Киевской
области, определены основные центры трансляции этнокультурных программ,
которые функционируют в данном регионе, доказана важность етнокультурных
ресурсов для развития местного туризма.

Ключевые слова: туризм, этнокультурные ресурсы, музей, фестиваль, Киевская
область.

In article the features of ethnocultural resources of Kiev region are established,
the main centres of translation of regional ethnocultural programs are defined, the
importance of ethnocultural resources for development of local tourism is proved.

Key words: tourism, ethnocultural resources, museum, festival, Kiev region.

В епоху глобалізації посилюється зацікавленість до цінностей культурного
різноманіття, національної творчості, традицій і ремесел окремих народів, що, у свою
чергу, є чинником економічного розвитку, збереження національної самобутності та
особистісного розвитку людини. Актуальність означеної теми полягає у наявності
великої кількості об’єктів матеріальної та нематеріальної етнокультурної спадщини,
які можуть бути залучені до туристичних маршрутів, а відтак сприяти поліпшенню
економічного розвитку території та посиленню позицій Київщини на туристичному
ринку України.

Увага до питань, що розглядаються в цьому дослідженні, викликана нинішньою
активізацією так званого процесу «етнічного ренесансу» української нації. Для
Київської області реальною можливістю розвитку є динаміка соціокультурного й
економічного чинників, основний акцент якого може здійснюватися за рахунок
використання етнокультурних ресурсів та їх реалізації в туризмі.

Мета статті – визначення особливостей етнокультурних ресурсів Київської області
як головного чинника розвитку туризму в цьому регіоні.

Питання використання етнокультурних ресурсів у туристичній діяльності
перебувають у центрі уваги багатьох культурологів, етнологів, істориків, філософів та
краєзнавців. Понятійний апарат «етнокультури» сформовано такими вченими як
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Петро Іванович навесні 1905 р. подарував Історичному музею «власне своє
володіння», «полягає в землі з будинком та іншими житловими та нежитловими
будівлями, із зборами старовинних російських та іноземних речей, східною колекцією,
картинною галереєю, зборами малюнків і гравюр, бібліотекою, рукописним архівом, з
меблями і всією обстановкою».

Дар був здійснений на наступних умовах: музей повинен був одержати статус
відділення імператорського Російського Історичного музею і офіційну назву «Музей
Петра Івановича Щукіна», якщо ж уряд коли-небудь побажав би продати землю і будівлі
(оцінені дарувальником у 500 тис. руб.), то всі частини колекції належало передати в
Історичний музей, а на виручену суму утворити в ньому ж іменний фонд П.І. Щукіна
«для придбання пам’яток старовини і на научні дослідження та видання музею»[8].

Перелік подарованої Історичному музею колекції налічував 23 911 номерів.
Причому під деякими з цих номерів значилися цілі комплекси предметів старовини і
документів. Щукінське зібрання збагатило практично всі відділи Історичного музею,
а одне з головних скарбів Петра Івановича – колекція срібних виробів – далеко
перевершувало і за обсягом і за якістю: той комплект російського срібла, яким володів
імператорський музей.

А сам дарувальник залишався хранителем музею, і продовжував нести всі витрати,
платити заробітну плату служителям і поповнювати фонди (для цього їм була призначена
щорічна рента в 20 тис. руб.).

У кінці життя Петро Щукін написав і опублікував у п’ятьох «Щукінських
збірниках» свої спогади, в яких можна почерпнути цікаві відомості про побут, звичаї та
людей старої Москви.

Після смерті П.І. Щукіна колекція на початку 1917 р. була перевезена в Історичний
музей (потім частково роззосереджена по іншим московським музеям), де вона
зберігається і сьогодні. А в будинках на Малій Грузинській, змарнілих і постарілих,
розміщується Державний біологічний музей імені К. А. Тімірязєва.

Отже, в своїй роботі ми розглянули П.І. Щукіна як яскраву особистість. Висвітлили
його любов до російської історії, до мистецтва різних країн і народів. Меценатська
діяльність Петра Івановича мала великий внесок у формування мистецьких колекцій і
культурний розвиток Росії. І зараз, коли відроджуються традиції меценатства та
благодійності, діяльність П.І. Щукіна є достойним прикладом для сучасних підприємців.

Література:
1. Линьков Александр. Фауст и Маргарита / Александр Линьков // Меценаты и

коллекционеры. Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры. – М. : Русская книга,1994. – С. 39–49. 2. Бурышкин П. А. Москва купеческая /
П. А. Бурышкин – М. : Высш. школа, 1991. – 352 с. 3. Щербатов С. А. Московские меценаты /
С. А. Щербатов // Памятники Отечества: альманах Всерос. общества охраны памятников
истории и культуры. – М. : Русская книга, 1993. – № 1/2. – С. 11–19. 4. Тарасенко Я. П.
Традиции российского меценатства, коллекционирования и благотворительности /
Я. П. Тарасенко // История России. – М., 1994. – С. 16–29. 5. Аронов А. А. Золотой век
русского меценатства / А. А. Аронов. – М. : МГУК, 1995. – 114 с. 6. Боханов А. Н.
Коллекционеры и меценаты в России / А. Н. Боханов. – М. : Наука, 1989. – 192 с. 7. Лопухина Е. М.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕТРА ЩУКІНА
У ФОРМУВАННІ СВІТОВИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКЦІЙ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

152

С. 101– 106. 22. Коненко П. Народна пожива у Скалатськім повіті / П. Коненко, Матеріали
до української етнології. Львів, т. ХУІІІ, 1918. – С. 70–85. 23. Костриця М. Ю. Природа і
матеріальна культура Житомирщини / М. Ю. Костриця, Н. С. Костриця – Житомир,
1990. 24. Кравчук Н. М. Проблеми культури харчування сучасного українця / Н. М. Кравчук //
Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. «Українська культура ХХІ століття: стан,
проблеми, тенденції», КНУКіМ, 2011 – С. 42–44. 25. Левченко М. Несколько данных о
жилище и пище южноруссов / М. Левченко // Записки Юго-Западного Отдела... – К., 1875. –
Т. ІІ – С. 135–151. 26. Ліпєц Ю. В. Розвиток і традиції харчування в українській культурі /
Ю. В. Ліпєц // Матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. «Українська культура ХХІ
століття: стан, проблеми, тенденції». КНУКіМ. 2011 – С. 51–55. 27. Маркевич Н.
Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян / Н. Маркевич – К., 1860. – 174 с. – Репринтне
перевид. 1991 р. – К. : «Час». 28. Милорадович В. Житье-бытье Лубенского крестьянина /
В. Милорадович // Киевская старина. – К., 1902. – Т. LXХVІІ. – Июнь. – С. 404. 29. Шпараги
Е. Ринок винного туризму Причорноморського регіону як перспективний напрям
тематичного туризму України // Е. Шпараги, В. Бойко // Географія та туризм: зб. наук.
пр. – К. : Альтерпрес, 2011. – Вип. 14. – С. 46–51. 30. Шухевич В. Гуцульщина // Матеріали до
українсько-руської етнології т. 2. 1899. – С. 110–144. 31. Яворський О. Народна пожива
лемків // О. Яворський // Матеріали до української етнології. – Львів, т. ХVІІІ, 1918. –
С. 6–12.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ



82

Самые знаменитые меценаты России / Е. М. Лопухина. – М. : Вече, 2003. – 384 с.
8. Думова Н. Г. Московские меценаты / Н. Г. Думова. – М. : Молодая гвардия, 1992. – 334 с.
9. Кириллов И. А. Прадва старой веры / И. А. Кириллов – Барнаул, 2008. – С. 376.
10. Шаляпин Ф. И. Маска и душа / Ф. И. Шаляпин // Новый мир. – № 5. – С. 205.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ МЕЦЕНАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕТРА ЩУКІНА
У ФОРМУВАННІ СВІТОВИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКЦІЙ (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

151

М. Жовнірова та Р. Дьяченко звертають увагу на те, що в останні роки
спостерігається тенденція звуження якісного розмаїття повсякденного меню за рахунок
недостатнього використання народних традицій українців у харчуванні [14].

Отже, всі вчені, які займались дослідженнями питань формування культури
харчування, констатують нагальну необхідність дослідження традиційної кухні
українців, що безпосередньо впливає на розвиток кулінарного мистецтва як на
місцевому, так і на світовому рівні.

Що стосується питань організації кулінарного туризму України, то розвиток його
в контексті туристської діяльності на теренах України в цілому ще мало досліджений.
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У статті досліджено поняття «туристична дестинація», його трактування
різними авторами, розкрито ресурси підсистем туристичної дестинації.
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В статье исследовано содержание понятия «туристическая дестинация»,
его трактовка разными авторами, раскрыто ресурсы подсистем туристической
дестинации.

Ключевые слова: дестинация, туристическая дестинация, ресурсы категорий.

The article axamines the concept of «tourist destination» interpretation by different
authors oils closed resources of subsystems tourist destination.

Key words: destinations, tourist destination, resources categories.

Застосування системного підходу до вивчення туризму сприяло формуванню
поняття «дестинація». Стало очевидним, що стратегічне управління є обов’язковим
забезпеченням розвитку туризму, а підходи до стратегічного управління туристичною
галуззю, визначення її ролі й місця в розвитку регіону повинні розглядатися в межах
розвитку туристичних дестинацій.

У вітчизняній науці про туризм поняття «дестинація» перебуває в стадії уточнення,
а його трактування вітчизняними й закордонними вченими зустрічається в дисертаційних
роботах і монографіях таких учених, як В. Альтхоф, Є. Аленова, В. Боголюбов,
Н. Костяєв, Н. Лейпер, Н. Лисенко, М. Морозов, С. Ніколаєв, П. Пірс, Г. Рябуха,
Т. Сєбєкіна, Т. Ткаченко та ін., які зробили значний внесок у вивчення цього поняття та
впровадження його в наукову практику.

Мета статті – виявити серед дефініцій існуючого різномаїття «туристична
дестинація» таке, що найбільш відповідає сутності та стратегії розвитку сталого
туризму.

Для інтеграції України у світову туристичну індустрію й зміцнення її іміджу у
світі необхідно враховувати міжнародний підхід до «територіальних зон туризму», що
сформувався внаслідок еволюції наукових поглядів і концентрації практичного досвіду
фахівців у країнах з розвинутою індустрією туризму й пріоритетами ринку, яка обумовила
новий погляд на них з управлінських позицій та сприяла формуванню поняття
«дестинація». Цей термін поступово впроваджують у вітчизняну професійну лексику,
що вимагає теоретико-методологічного обґрунтування [14].

Термінологію в сфері туризму варто скорегувати відповідно до документів
Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), а також прийнятими на їх основі
рекомендації Ради Європи з питань сталого розвитку туризму, а саме: «Генеральний
курс для сталого й екологічно-безпечного розвитку туризму», «Політика сталого
туризму на природоохоронних територіях», «Політика розвитку сталого й екологічно
безпечного туризму на прибережних територіях». Прийняття світових і європейських
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виробів і напоїв з викладом раціональних технологічних способів приготування їх.
Більшість з них готують із продуктів рослинного походження, без м’яса або з незначною
його кількістю. В книзі подані рецепти стародавніх страв і кулінарних виробів
закарпатських домогосподарок та нові рецепти, розроблені кращими кулінарними
підприємствами громадського харчування Закарпатської області і затверджені
обласними кулінарними радами [15].

На нашу думку, варто відзначити праці, присвячені Поліссю, оскільки в них поряд
з іншими науковими проблемами, пов’язаними з матеріальною та духовною культурою
поліщуків, порушено і питання традиційної поліської народної їжі, яка має виразні
локальні особливості, зумовлені способом життя та географічно-кліматичними
умовами краю [12; 19; 23].

Проблеми народної їжі цілком закономірно висвітлено в наявній науковій періодиці
[9; 18] та в інших дослідженнях, які характеризують особливості харчування різних
регіонів України.

Отже, як свідчать проаналізовані праці, формування культури харчування,
особливості народної їжі, напоїв та продуктів харчування були в полі зору вчених ще у
ХІХ ст., хоча перші системні описи цієї галузі народної матеріальної культури
опубліковані вже в ХХ ст. Особливо зацікавлення цією темою наявне в останні
десятиріччя ХХ ст.

Слід виділити дослідження, що вийшли у науковому збірнику «Географія та
туризм». Це статті молодих науковців І. Комарніцького, Т. Шпараги та В. Бойко. Стаття
І. Комарніцького «Кулінарний туризм в Україні: стан і перспективи регіонального
розвитку в контексті Євро–2012» присвячена розкриттю особливостей кулінарного
туризму як потенціалу кулінарної спадщини України. Автор звертає увагу на розвиток
основних видів кулінарного туризму. І. Комарніцький приходить до висновку, що
формування єдиного глобального простору обумовлює підвищення ролі і значення
туризму як провідника морально-етнічних, культурних цінностей. Отже, кухня, кулінарні
традиції країни уособлюють і відтворюють культуру, спосіб життя і темперамент народу [21].

Дослідження «Ринок винного туризму Причорноморського регіону як
перспективний напрямок тематичного туризму України» Е. Шпараги, В. Бойко об’єктом
дослідження визначає винний туризм (різновид кулінарного туризму). Аналізуючи ринок
винного туризму Причорномор’я, автори констатують перспективність розвитку цього
напряму [29].

У дослідженні Ю. Ліпєц розглядається розвиток і традиції харчування в
українській культурі, що значною мірою вплинуло на становлення національної кухні в
Україні [26]. Ю. Ліпєц вважає, що відродження української кухні поповнює кулінарну
спадщину та сприяє розвитку кулінарного туризму в країні.

Н. Кравчук у своєму дослідженні звертає увагу на проблеми харчування сучасного
українця і приходить до висновку, що ставлення молоді до харчування потребує
перегляду: «отримуючи освіту, молодь має усвідомити важливість регулярного,
збалансованого харчування, заснованого на традиціях народної кулінарії і моральних
засадах національної культури» [24].
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стандартів термінології й розвитку туризму може посприяти не тільки соціально-
економічному росту України, а й створенню передумов для сприйняття її світовим
співтовариством як рівноправного партнера [10].

Варто виділити концепцію Н. Лейпера, у якій розглядається система туризму, що
включає набір взаємодіючих елементів: географічний компонент; туристи; туристична
індустрія.

При цьому географічний компонент містить у собі три основні складові:
- регіон, що породжує туристів;
- транзитний регіон (транзитний маршрут туристів, які від’їжджають або

повертаються);
- регіон туристичної дестинації [18].
Дестинації займають центральне місце в ієрархічній структурі взаємозалежних

елементів системи туризму: від потреб, побажань і мотивації туристів до чинників, які
визначають ухвалення рішення про подорож. Н. Лейпер розглядає систему туризму як
процес, а дестинацію – як основний елемент цього процесу, її цільовий сегмент. Будь-
яка дестинація є системою засобів і служб, діяльність яких спрямована на задоволення
потреб туристів. Учені з Датської академії туризму О. Йоргенсен, К. Купер, Д. Флетчер
та їхні однодумці [4] вважають, що становлять собою сукупність категорій ресурсів, а
саме:

- атракції (attractіons) – об’єкти дозвілля й розваг, пам’ятники;
- доступність (access) – місцевий транспорт і транспортні комунікації;
- комфорт (amenіtіes) – інфраструктура туризму (засоби розміщення, об’єкт

ресторанного господарства, торгівлі тощо);
- посередники (ancіllary servіces) – маркетингові організації дестинацій, бюро

подорожей та екскурсій.
Поняття «дестинація» введено в обіг порівняно нещодавно, воно є запозиченим

з англійської мови (англ. destination). У закордонній літературі це поняття широко
застосовується з науковою і практичною метою. У вітчизняній науці про туризм воно
перебуває в стадії розробки, а його трактування вітчизняними й російськими вченими
зустрічається, зазвичай, у дисертаційних роботах і монографіях. Дослідження критеріїв
стабільності розвитку туризму, на думку Т. Ткаченко, нині ускладнено у зв’язку з тим,
що теоретико-методологічні основи поняття «дестинація», його розвиток недостатньо
досліджені у вітчизняній практиці [15].

У табл. 1.1 представлені визначення поняття «дестинація», пропоновані різними
вітчизняними й закордонними авторами. Із визначень, поданих у таблиці, видно, що
поняття «дестинація» трактується різними авторами неоднозначно, проте можна
виділити один, у межах якого формуються істотні ознаки, що характеризують
дестинацію – це територіальний аспект. Більшість авторів пов’язують дестинацію з
певним місцем у просторі, зміна якого неможлива й у напрямі до якого переміщаються
відвідувачі (В. Альтхоф, Є.Г. Аленова, В.С. Боголюбов, Н.П. Костяев, Н. Лейпер,
Н.М. Лисенко, М.О. Морозов, С.С. Ніколаєв, П.Пірс, Ю.А. Рябуха, Т.О. Сєбєкіна,
Т.І. Ткаченко) [17, 1, 2, 3, 18, 6, 8, 9, 19, 11, 12, 15]. У визначенні К. Каспара питання
просторово-територіальної прив’язки дестинації проглядається лише побічно.
В. Боголюбов, Н. Лисенко й В. Орловська логічно пов’язують поняття «дестинація» і
«туристичний регіон» [20, 2, 6].
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харчування народу на сучасному етапі. У своїй статті «Обрядовий хліб у символіці
культурно-побутової спільності народів» Л. Артюх охарактеризувала хліб не тільки як
продукт споживання, а як один з елементів культурно-побутової традиції, як форму
соціального спілкування, традиційну суспільну цінність, яка несе велике символічне
навантаження в багатьох обрядових діях (весілля, поховання, родини).

Хліб та його різновиди були предметом вивчення багатьох учених, зокрема,
Л. Артюх «Весільне печиво українців та росіян», В. Борисенко «Форми побутування
весільного короваю», Н. Здоровеги «Нариси народної весільної обрядовості на Україні»
та ін.

Варто відзначити дослідження В. Скуратівського «Русалії», у якому поряд з
іншими матеріалами представлено розділи про роль хліба в обрядах та святах, про
обрядові напої, які відображають частину матеріальної культури Полісся, вихідцем з
якого був сам дослідник. Важливо, що поряд з описом самих реалій, способом їх
приготування автор подає багато назв традиційного обрядового хліба, які мають виразне
локальне звучання (жайворонки, хресці, карачун, жиловники, балабушки та ін.). Серед
обрядових напоїв В. Скуратівський називає мед, варенуху, запіканку, калганівку, пиво,
ситу, узвар, квас, сирівець та ін., які використовуються у різних обрядах поліщуків.

О. Воропай у книзі «Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис» поряд з багатьма
народознавчими проблемами висвітлює і питання народної їжі, особливо пов’язаної з
різними обрядами, віруваннями населення тощо [6].

До питань повсякденної та святкової їжі звертаються автори ілюстрованого
довідника «Українська минувшина». Так, зокрема, вони розглядають особливість
харчування українців. У книзі зазначено, що традиційними способами обробки продуктів
для приготування їжі були переважно варіння і тушкування, меншою мірою – печіння
та смаження, пряження. Заготівлю продуктів на запас (харчі) проводили теж засобами
термічної обробки (сушіння), а також без термічної ферментації (соління, квашення
та в’ялення).

Кліматичні умови сприяли різноманітності рослинних компонентів, що
споживалися на Україні: досить велика кількість різних зернових – жито, пшениця,
гречка, просо, ячмінь, кукурудза, овес; бобових – горох, квасоля, боби; овочевих –
буряк, морква, пастернак, капуста, цибуля, часник, огірки, пізніше картопля тощо; а також
фруктів, ягід, грибів. Досить розвинене вже до кінця XIX – початку XX ст. тваринництво
сприяло збільшенню споживання м’ясопродуктів, здебільшого свинини, щоправда, у
щоденному побуті переважно у вигляді сала і смальцю.

Увага вчених зосередилась і на режимі харчування. Режим харчування
українського селянина великою мірою залежав від режиму робочого дня. Восени,
взимку й навесні було заведене триразове харчування. Три прийоми їжі мали традиційні
назви: сніданок, обід і вечеря або (на Поділлі та у деяких районах Східної Галичини)
обід, полудень (полуденок) і вечеря. Влітку, коли світловий день був найдовшим, а
робоче навантаження найбільшим, між обідом і вечерею з’їдали ще підвечірок
(полуденок).

В останні десятиріччя вийшли друком кілька кухарських книг. Так, тільки у виданні
«Закарпатські народні страви» є близько 700 рецептів найбільш поширених страв,
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Певний внесок у дослідження української їжі зробив відомий польський учений
К. Мошинський. Його фундаментальна праця «Народна культура слов’ян» містить розділ
«Приготування страв», де наводиться широкий порівняльний матеріал з народної
кулінарії та начиння слов’ян.

Харчування різних регіонів розглядаються у розвідках В. Милорадовича «Житье
бытье Лубенского крестьянина» [28], статті «Пища и питне крестьян-малороссов, с
некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами» [27], що написана
на матеріалі Харківської губернії, Купянського повіту, про харчування гуцулів писав
В. Шухевич. Б. Заклинський [16] та А. Онищук у праці «Народна пожива у
Надвірнянському повіті» описав страви, які поширені серед багатих і бідних жителів
села Зелениці, спосіб їхнього приготування та вживання, перелік харчових запасів та
умови зберігання, посуд, особливості приготування та споживання їжі. Особливості
харчування покуття описав І. Голубович [8] та О. Кольберг, бойківське харчування
згадував Д. Великанович, лемківську їжу досліджував О. Яворський. П. Коненко зібрав
матеріали Скалатського повіту (Підволочиського району Тернопільської області) [22],
А. Чичула – Дрогобицького повіту, В. Гнатюк – східної Галичини [7], про харчування
буковинців писав Р. Кайндль [17]. Ці роботи показують на прикладі різних регіонів
особливості і систему харчування українців.

Таким чином, наукові дослідження кінця ХІХ – початку ХХ ст. залишили в
спадщину лише окремі розвідки, що стосувалися проблем народного харчування. Не
було жодної узагальнюючої праці, спеціально присвяченої цій темі.

Новий етап дослідження харчування українців розпочався в останні десятиріччя
XX ст. Уперше з’являються дослідження про народну кулінарію різних народів.
Вивченням їжі та харчування займалися Л. Молчанова, І. Корзун (Білорусія), К. Мілю
(Литва), Л. Анохіна, М. Рабинович, Т. Станюкович, М. Шмельова (Росія), Д. Нікогло
(Молдова) та ін.

Зокрема, Л. Молчанова в «Очерках материальной культуры белоруссов ХVІ – ХVІІІ вв.»
ґрунтовно аналізує основні види та продукти харчування того періоду і страви
білоруської національної кухні, обрядове застілля, напої і способи їх приготування.
Важливо, що авторка провела відповідні аналогії і порівняння з російською та
українською кухнею. Заслуговує також на увагу і її праця «Їжа та домашнє начиння
білоруського селянства до революції», в якій досліджено способи випікання хліба,
печива, м’яса, виготовлення домашніх ковбас, приготування страв з овочів тощо.

Кількість праць, спеціально присвячених хоча б окремим аспектам їжі та
харчуванню українського народу, поки що не дуже значна. Проблема їжі і харчування
висвітлювалася також дослідниками українського побуту, які розглядали ці питання у
зв’язку з іншими проблемами (В. Борисенко, В. Горленко, О. Кравець, О. Кувеньова,
В. Маланчук, А. Пономарьов, Т. Стельмах).

Варто відзначити діяльність у цій царині Л. Артюх, яка опублікувала ряд праць, у
яких різноаспектно досліджено народну їжу [2, 3, 4]. Ґрунтовною працею вченої є книга
«Українська народна кулінарія», у якій здійснено спробу описати і класифікувати як
щоденну, так і святково-обрядову їжу українського селянства другої половини XIX –
початку XX ст., проаналізувати її соціальні функції, показати тенденції розвитку їжі та
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Цікаві матеріали збирача народного побуту С. Носа присвячені поширеним на
Полтавщині і півдні Чернігівщини стравам, характерних для поміщицького або
міщанського побуту. Подано перелік назв різноманітних страв (пісних і скоромних;
різновидів борщу, печень, соленого, холодного, сушеного, солодкого) і напоїв (хмільні,
меди, не хмільні), а також способи їх приготування.

Одним з перших систематичних джерел про українську народну їжу є розділ книги
відомого українського історика і етнографа середини ХІХ ст. М. Маркевича «Обычаи,
поверья, кухня и напитки малороссиян». Але, на жаль, ці відомості мають описовий
характер і зводяться до переліку різних страв [27].

До спроби висвітлення проблеми народної їжі й харчування можна віднести
замітку М. Левченка «Несколько данных о жилище и пище южнорусов», в якій
подається ґрунтовна характеристика харчування селянства під час постів і свят,
визначається залежність народного харчування від сезону і пори дня, що робить її
досить цінною [25].

Незначна кількість робіт присвячена темі хліба: стаття М. Дикарьова
«Малорусское слово «паляниця» и греческое « » [11], Р. Даньковської
«Етнографічне дослідження українських обрядових печив» [10] тощо.

З праць, що присвячені матеріальній культурі, можна назвати роботу українського
вченого Ф. Вовка «Студії з української етнографії та антропології», один з розділів
якої присвячений народній їжі. Це перша спроба типологічного аналізу української їжі,
і, крім того, автор звернув увагу на локальні особливості народної їжі. Таким чином,
дореволюційна етнографія залишила в спадщину лише окремі розвідки, що стосувалися
проблем народної їжі [5].

Значний внесок у розвиток досліджень культури харчування здійснило створене у
1845 р. Російське географічне товариство (РГТ), яке розробило і поширило по всій
території Російської імперії першу етнографічну програму, що охоплювала основні
складові народної побутової культури. Майже кожен рукопис, написаний за програмою
РГТ і присвячений питанням народної культури, більшою чи меншою мірою містить
цінний матеріал з даної проблематики і є важливим джерелом для вивчення харчування
українського народу.

Цінним джерелом також є матеріали експедиції етнографа П. Чубинського, в яких
зроблений опис народної їжі майже усіх регіонів України.

Багато етнографічних матеріалів, у тому числі про народну їжу, публікувалося
наприкінці XIX – на початку XX ст. у спеціальних етнографічних журналах
(«Этнографическое обозрение», «Живая старина»), різноманітних статистичних
земських збірниках, газетах і літературно-історичних журналах («Записки
Черниговского губернского комитета», «Киевская старина» та ін.).

Варто відзначити книгу З. Клиновецької, у якій авторка продовжує започатковану
вітчизняними етнографами тему, однак вона є першою справжньою кулінарною
(поварською) книгою в Україні, де зібрано більше тисячі рецептів національної кухні.
Авторка володіє широким матеріалом з різних регіонів України, і не лише селянської,
але й шляхетської кулінарії, не просто подає описи страв, але й дає розкладку вихідних
продуктів [21].
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Є. Машкович, розглядаючи етимологію терміна «дестинація», стверджує, що він
має яскраво виражений просторово-територіальний характер, тобто під дестинацією
завжди розуміють певне місце, у напрямкі до якого здійснюється переміщення [7]. В
«Оксфордському словнику понять і термінів» дестинація трактується так: «Destination
— the place to which a person or thing is going» (дестинація – місце, куди в цей час
прямують люди або речі) [7].

Цікаве часове забарвлення визначення: використовується «дійсний продовжений
час» (present continues), тобто дія по переміщенню розглядається як така, що
відбувається зараз, у цей момент. Далі Є. Машкович відзначає, що дестинацію можна
розглядати в наступних аспектах: територіальному, економічному, соціальному,
управлінському. Дане поняття може розглядатися з різних точок зору залежно від мети
дослідження [7].

Всесвітня туристична організація (UNWTO) подає таке визначення: «Місцева
туристична дестинація – це фізичний простір, у якому відвідувач проводить не менше
однієї ночі. Вона включає такі турпродукти, як допоміжні послуги й визначні пам’ятки,
а також туристичні ресурси, відвідування яких разом з дорогою «туди й назад» займає
не більше одного дня. Вона має фізичні й адміністративні гмежі, що визначають форму
її управління, а також імідж і репутацію, що визначають її конкурентоздатність на ринку.
Місцеві дестинації включають різні зацікавлені сторони, у тому числі (у багатьох
випадках) приймаюче співтовариство, і можуть частково збігатися й, тісно взаємодіючи,
утворювати більші дестинації» [14].

На нашу думку, туристичну дестинацію варто розглядати з позицій системного
підходу, що припускає розвиток діалектики внутрішнього і зовнішнього, включаючи
два аспекти – взаємодію системи із середовищем та ієрархічність систем, тобто
залученість будь-якої системи як підсистеми в більш складну систему.

Будь-яка система характеризується чотирма основними параметрами –
субстанцією, будовою, функціонуванням і розвитком [13; 81].

Система, яка характеризує туристичну дестинацію – це структурно-функціональна
цілісність, що розвивається, її можна розглядати як модель. Модель тут означає об’єкт,
що є представником системи, може заміщати її в дослідницькому або практичному
процесі, а одержані результати можуть переноситися на саму систему, що надає
відповідний орган управління, діяльність якою поширюється на всі складові системи [13].

Підсистеми (об’єкти) туристичної дестинації – категорії ресурсів, тобто
сукупність ресурсів, які охарактеризовані як «чотири А»: атракції, доступність, комфорт,
посередники [4], які у свою чергу, розпадаються на елементи: об’єкти дозвілля й розваг,
пам’ятники, місцевий транспорт, транспортні комунікації, засоби розміщення, об’єкти
ресторанного господарства, торгівлі, турагенти, туроператори тощо. Суб’єкти
туристичної дестинації – туристи, які споживають послуги, вироблені (надані) об’єктом.
Ресурси категорії 1 «А» «атракція» (attractіons) включають в себе: територію, населення,
адміністративно-територіальні одиниці, природно-ресурсний потенціал, пам’ятники
національного значення, пам’ятники місцевого значення, історичні поселення, природно-
заповідний фонд, заклади культури, спортивні заклади. Ресурси категорії 2 «А»
«доступність» (access) включають в себе: пасажирські перевезення залізничним
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Серед актуальних питань культурологічних досліджень багато уваги зараз
приділяється історіографії та формуванню культури харчування в Україні. Досліджуючи
особливості культури певного народу, потрібно вивчати його кухню, адже в ній
обов’язково відображена його історія та побут. Українська кухня не є виключенням,
кулінарна спадщина є частиною нашої культури, історії, вона багата на традиції,
вирізняється розмаїттям страв і високими смаковими й поживними якостями. Такі
українські страви, як борщ, пампушки, вареники та галушки, а також ковбаси, печеня,
гречаники, фарширована риба, шпиговане сало, напої з фруктів і меду відомі в усьому
світі.

Перші відомості про харчування наших пращурів були зібрані М. Аристовим у
науковій праці «Промышленность древней Руси» [1]. Ця робота певною мірою
висвітлює стан харчування наших предків ще за часів Київської Русі.

Однією з перших спроб висвітлити питання їжі і харчування українського народу
стала стаття А. Канівського «Народная пища в Золотоношском уезде», в якій чимало
уваги відведено питанню селянського господарства, подано перелік основних страв,
способів їх приготування і вживання, розглянуто звичаї і обряди, пов’язані з
харчуванням. Автор вказує на прояви класової нерівності в їжі і харчуванні українського
селянства. На жаль, докладний аналіз використання одержаних таким чином продуктів
не мав продовження, хоча автор планував продовжити дослідження.

Серед праць 50-х рр. ХІХ ст. слід виділити статтю відомого етнографа А. Димінського
«Быт крестьян Каменецкого и Проскуровского уездов Подольской губернии». Автор
детально показує поширення основних рослинних культур, характеризує тваринництво,
подає докладний опис народної кулінарії цього району, наводить деякі повір’я, пов’язані
з їжею [13].
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транспортом, пасажирські перевезення автотранспортом, пасажирські перевезення
авіатранспортом, експлуатація довжини залізничних шляхів, автошляхи загального
користування, друкована продукція, покриття території операторами мобільного зв’язку,
радіостанції, телеканали. Ресурси категорії 3 «А» «комфорт» (amenities) включають в
себе: готелі, підрозділи сфери сервісу готелів, об’єкти роздрібної торгівлі, об’єкти
ресторанного господарства, дитячі оздоровчі табори, санаторії й пансіонати з
лікуванням, будинки й пансіонати відпочинку, роздрібний товарообіг підприємств.
Ресурси категорії 4 «А» «посередники» (ancillary services) включають в себе: ліцензіати,
в’їзні, виїзні туристи, внутрішні туристи, екскурсанти, платежі до бюджету, середній
склад робітників ліцензіатів, обсяг наданих послуг.

Організація туристичної дестинації розглядається через її структуру, тобто
впорядкованість відносин, що пов’язують елементи системи й забезпечують її рівновагу,
спосіб організації системи, тип зв’язків. Для туристичної дестинації характерні прямі й
зворотні зв’язки на рівні підсистем та елементів системи та поліфункціональність, тобто
реалізація одночасно декількох функцій. Функції дестинацій ідентичні функціям
туристичного регіону (культурна, пізнавальна, політична, соціальна). Виходячи з
вищесказаного, туристична дестинація – це територія регіону, що має адміністративні
кордони, приваблива для тимчасового перебування туристів, включає ресурси категорій
«атракція», «доступність», «комфорт», «посередники», є метою подорожі й доступна з
погляду транспортних комунікацій. До складу туристичної дестинації входять райони,
області (середній рівень), одиницею базового рівня туристичної дестинації є населений
пункт, що перебуває на її території.

Отже, систему туристичної дестинації можна охарактеризувати як складну систему,
що складається з елементів різних типів і має різнорідні зв’язки між ними. Якщо
складність системи трактувати з погляду теорії множин, то можна стверджувати, що
дестинація інтегрує в собі природні й соціальні складові, природне й штучне. Система
туристичної дестинації логічно поєднує всі об’єкти системи туризму: населення,
комплеск послуг, територію. Послугами, що пропонує туристична дестинація,
вважаються суспільні блага або суспільні ресурси: ландшафти, заказники, що
охороняються. Місцева особливість надає їм яскраво виражену привабливість, а
специфічні атракціони й продукти є тією пропозицією, що відрізняє дестинації, робить
їх унікальними. На світовому ринку з’являються нові туристичні дестинації, які мають
перевагу від невикористаних або мало використовуваних ресурсів і від сприятливих
економічних умов, включаючи низькі доходи населення й неконвертованість валюти.
Туристи обирають ту дестинацію, що, на їх погляд, відповідає задоволенню їхніх потреб.
Вони готові платити за надані туристичними дестинаціями блага, причому готовність
платити зростає залежно від унікальності.
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Якщо ж аналізувати розвиток в Україні конгрес-туризму, то він прямо обумовлений
розвитком інфраструктури взагалі й туристичної зокрема, незважаючи на те, що наша
країна вдало розташована, з логістичної точки зору, на перетині міжнародних наземних
і повітряного транспортних коридорів. Отже, підсумовуючи викладене вище, необхідно
наголосити, що одними із головних завдань щодо розвитку спеціалізованих видів
туризму є оптимальна реалізація національних туристичних ресурсів і вирішення кола
економічних та соціальних проблем, які існують в Україні та гальмують ефективний
розвиток національного туризму в цілому та спеціалізованого зокрема.
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- природоорієнтовані (альпінізм, спелеотуризм, лікувальний, сафарі), тобто ті, що
орієнтовані на використання природних туристичних ресурсів, наприклад, лікувальних
джерел, гір, спелеоресурсів тощо;

- суспільноорієнтований (релігійний, етнографічний, конгрес-туризм, подієвий),
тобто ті, що орієнтовані на використання суспільних ресурсів матеріального та
нематеріального характеру, хоча подієвий туризм, використовуючи здебільшого
суспільні ресурси, може використовувати й природні, наприклад, такі природні явища,
як виверження вулканів, затемнення сонця, або північне сяйво тощо.

Згідно викладеному вище слід зробити наступні висновки. На сьогодні в сучасному
світі спеціалізований туризм є важливим суспільним явищем, що дозволяє ефективно
самореалізуватися людині під час відпочинку, раціонально використовувати природні
та суспільні туристичні ресурси, отримувати додаткові прибутки та створювати нові
робочі місця, урізноманітнювати та поглиблювати спеціалізацію сучасного
туристичного ринку, всебічно задовольняти попит сучасних туристів.

Щодо розвитку спеціалізованих видів туризму в Україні, можна констатувати, що
держава сприяє їх розвитку відповідно наявним туристичним ресурсам. Причому
більша увага приділяється саме тим видам, які використовують уже створену базу
(наприклад, релігійний, лікувальний), або не дуже затратні (сільський, спортивний).

Активно в Україні зараз розвиваються такі види туризму, як подієвий та етнотуризм,
але наша країна щодо цих видів туризму дещо відстає від світового рівня, оскільки
потребує більших затрат на організацію заходів, особливо тих, що претендують вийти
на міжнародний рівень. В цілому, безпосередні прибутки українського туристичного
бізнесу, від цієї величезної спортивноїх події, виявилися порівняно невеликими – значно
меншими за ті, про які писала більшість ЗМІ за рік до початку Євро-2012. Тим не
менш, певне пожвавлення в’їзного туризму все ж таки відбулося. В другій половині
2012 р. до українських міст приїхали на 20% іноземних гостей більше, ніж за аналогічний
період 2011 року.

А головне, пов’язані з Євро-2012 заходи, сам факт проведення змагань такого
рівня не лише сприяли будівництву туристичних об’єктів та іншої інфрастуктури, але й
збільшили увагу іноземних туристів до українських туристичних ресурсів. Після Євро-
2012 Україна вперше з’явилася в рейтингах Globe Spots, National Geographic, Trip Advisor
и Lonely Planet. В одному з ключових світових туристичних веб-порталів Київ посів у
2012 р. перше місце в Європі та третє в світі серед привабливих туристичних напрямів.
Журнал National Geographic поставив Крим на перше місце в рейтингу «20 місць, які
необхідно побачити в 2013 році».

В Україні існують всі умови для розвитку спелеотуризму, адже по кількості
спелеоресурсів наша країна займає провідне місце у Європі, але ці ресурси
використовуються недостатньо.

Щодо таких видів туризму як освітній, конгрес-туризм, слід зазначити, що вони
обумовлені колом соціальних та економічних проблем, які існують в нашій країні.
Наприклад, українська освіта мало інтегрована у світову. Вже досить помітною є
тенденція до виїзду молоді на навчання до країн Європи і не тільки в «мовні школи»,
але й до вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, де, до речі, подекуди
навчання дешевше ніж в Україні.
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У статті досліджується динаміка наукового цензу у вищих навчальних
закладах України за роки незалежності, аналізується значення наукових термінів у
різні історичні епохи.
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В статье исследуется динамика научного ценза в высших учебных заведениях
Украины за годы независимости, анализируется значение научных терминов в
разные исторические эпохи.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, научно-педагогические кадры,
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The article looks into the dynamics of the scientific qualification of the institutions
of higher education during the years of the Ukrainian Independence, analyzing of the
value of scientific terms during different historical eras.

Key words: institution of higher education, scientifically educational establishment,
scientifically educational staff, scientific qualification.

Із часів виникнення інтелігенція була творцем духовних цінностей, складовою
частиною якої є науково-педагогічна інтелігенція. В сучасній Україні науково-
педагогічна інтелігенція є важливою складовою інтелектуального потенціалу країни,
віддзеркалює наукову, культурно-освітню й педагогічну діяльність професорсько-
викладацького складу кафедр вищих навчальних закладів.

Мета статті – дослідити динаміку наукового цензу у вищих навчальних закладах
за роки незалежності України.

Новизна статті полягає у детальному аналізі кількісного складу науково-
педагогічних працівників з часів проголошення незалежності до сучасності,
дослідженні еволюції наукових термінів.

Окремі проблеми розвитку науково-педагогічної інтелігенції, сутність відповідних
термінів розглядають у своїх наукових працях М. Є. Главацький, Н. П. Гуменюк, Т. Г. Грица,
Н. П. Демченко, В. Кіпень, Г. Коржов, М. М. Кузьменко, О. Ю. Осмоловська, В. П. Пастухов,
В. М. Шейко та ін. Однак відсутній комплексний аналіз наукового цензу у вишах України
за роки незалежності.

Історія свідчить, що поєднання термінів «науковий» та «педагогічний» припадає
на початок 20-х рр. ХХ ст. Наукова література 20-х рр. зафіксувала декілька комбінацій
цих термінів, застосованих у різних інтерпретаціях: «науково-педагогічний», «науково-
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основною і домінуючою, саме за нею і визначається вид туризму. Дуже складно чітко
і остаточно поділити всі туристичні подорожі на окремі види, тому в світі немає єдиної
класифікації. Ті, що існують в спеціальній літературі, мають більші або менші
розбіжності, але в цілому узгоджуються між собою.

Оскільки спеціалізований туризм відрізняється крім іншого від звичайних видів
туризму, які не потребують спеціальної підготовки та мають більш пасивно-
споглядальний характер, рівнем теоретичної та практичної підготовки самого туриста,
наявністю в нього відповідних навичок.

За метою подорожі спеціалізовані види туризму поділяються на:
- альпінізм;
- релігійний туризм (паломництво);
- спелеотуризм;
- екологічний;
- етнографічний;
- освітній;
- конгрес-туризм;
- лікувальний;
- подієвий;
- екстремальний;
- круїзи;
- сафарі.
Залежно від засобу пересування та виду транспорту, що використовується туристом,

вирізняють:
- лижний – основним засобом пересування туристом на маршруті є лижі;
- кінний – подорож туристами здійснюється за допомогою коней;
- веломототуризм – основними засобами пересування є велосипеди, мопеди та

мотоцикли, ці транспортні засоби в багатьох країнах світу практикуються для поїздок
у вихідні та святкові дні;

- подорожі водними видами транспорту;
- подорожі на повітряних видах транспорту;
- подорожі на дельтапланах;
- космічні подорожі.
За рівнем організованості:
- самодіяльний спеціалізований туризм – мандрівка туристів, які не зв’язані

ніякими взаємними зобов’язаннями з туристською фірмою, самі розробляють маршрут
і програму подорожі;

- організований – подорож окремого туриста або групи за попередньо
розробленою туристичною фірмою програмою. Організовані туристи забезпечуються
необхідним туристським сервісом, що обумовлюється в заздалегідь придбаних турах.

Усі види спеціалізованого туризму передбачають спеціальну підготовку щодо
організації туру та наявність відповідних туристичних ресурсів.

За способом використання туристичних ресурсів спеціалізовані види туризму
поділяються на:
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педагогічне товариство», «науково-дослідна робота», «науково-педагогічна діяльність»
тощо. Наприклад, за дослідженнями М. М. Кузьменка, при УАН діяли науково-
педагогічні товариства, а в системі Наркомосу УСРР виникли спеціальні науково-
методичні комітети з функціями науково-педагогічних об’єднань. На той час визначення
«науково-педагогічний» мало теоретичний і прагматичний контекст, розкриваючи
науково-дослідну спрямованість кафедр вищих навчальних закладів, спеціальних
лабораторій і підрозділів Української академії наук [6; 8–9].

Словосполучення «науково-педагогічна інтелігенція», а також його синонім
«науково-педагогічні кадри» з’являються в літературі з середини 70-х рр. ХХ ст. – у
працях М. Є. Пастухова, В. П. Пастухова, М. Є. Главацького, В. Г. Чуфарова та ін. [2, 7].

Нині у законодавстві та науковій літературі використовуються поняття
«професорсько-викладацький склад» і «науково-педагогічні працівники». Розмежування
цих термінів довів у своїй статті Н. М. Демченко. За його твердженням, на практиці
термін «науково-педагогічні працівники» використовується для усіх працівників вищих
навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації; професорсько-викладацький склад
стосується працівників конкретної кафедри вищого навчального закладу [3].

Визначення терміна «науково-педагогічні працівники» надається у законодавстві
України. Так, виходячи зі статті 47 Закону України «Про вищу освіту», науково-
педагогічні працівники – це «особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних
закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною
діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю» [4; 179].
Відповідно до п. 10 ч. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
науково-педагогічним працівником є «вчений, який за основним місцем роботи
займається професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю
у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації»
[5; 541].

Останнім часом замість терміна «професорсько-викладацький склад»
використовується термін «науково-педагогічний персонал» кафедр вищих навчальних
закладів.

Отже, важливим чинником науково-педагогічних кадрів є поєднання педагогічної
і наукової діяльності. Основними посадами науково-педагогічних працівників є: ректор,
проректор, декан, завідувач кафедри, професор, доцент, науковий працівник бібліотеки,
директор бібліотеки, старший викладач, викладач, асистент.

Термін «науковий ценз» вищого навчального закладу означає наявність викладачів
з науковим ступенем (кандидат наук, доктор наук) і вченим званням (старший науковий
співробітник, доцент, професор).

Історія свідчить, що практика присудження наукових ступенів (інша назва – учені
ступені, також вживалося як академічні ступені, інколи як вчені титули) веде початок з
часів перших західноєвропейських університетів. Так, у ХІІ ст. вперше ступінь доктора
права було присуджено в Болонському університеті (1130 р.), а доктора медицини – в
Салернському інституті (Італія). У ХІІІ ст. Паризький університет запровадив ступінь
доктора богослов’я (теології). Спочатку титули доктора (лат. doctus – «науковець) і
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- з’являються перші туристичні кадри для спеціалізованих видів туризму,
наприклад, для альпінізму, спелеотуризму, сафарі-гіди та інструктори;

- починається видавництво спеціалізованих туристичних видань, наприклад у 1863 р.
у Лондоні почав виходити «Альпійський журнал»;

- з’являються туристичні об’єднання, клуби та організації аматорів спеціалізованих
видів туризму, наприклад, клуби альпіністів, спелеотуристів, любителів полювання тощо.

Третій етап – з другої половини ХХ ст. і до сьогодні – формування та
функціонування ринку спеціалізованого туризму. Для третього етапу розвитку туризму
характерним є:

- активне формування та функціоннування туристичної індустрії, яка орієнтована
на забезпечення спеціальних запитів туристів, комплектує та реалізує різні спеціалізовані
тури;

- з’являються національні та міжнародні туристичні організації та об’єднання
прихильників того чи іншого спеціалізованого виду туризму;

- розширюється географія спеціалізованих туристичних подорожей і з’являються
центри та маршрути спеціалізованих видів туризму світового масштабу;

- значний ріст добробуту населення та збільшення частки вільного часу
призводить до посилення тенденції самореалізації людини не тільки в професійній сфері,
а й під час дозвілля, що активно задовольняється сучасною туристичною індустрією;

- спостерігається постійна тенденція до поглиблення спеціалізації туризму,
туристичного ринку та появи нових спеціалізованих видів туризму.

Дослідження спеціалізованих видів туризму (або спеціалізованого туризму,
оскільки ці поняття у дослідників, як правило, є тотожними) передбачає відповідну
систематизацію. Класифікація спеціалізованого туризму має важливе значення для його
практики. Вона дозволяє вирішувати проблеми територіальної організації, визначати
попит і формувати ринок туризму, розробляти та реалізовувати туристичний продукт.

Спеціалізований туризм можна класифікувати за наступними критеріями:
- за метою подорожі;
- за способом пересування;
- за рівнем організованості;
- за способом використання відповідних туристичних ресурсів.
Всі види спеціалізованого туризму, як правило, переплітаються між собою, і

виділити їх у чистому виді не завжди можливо. Наприклад, відвідання релігійного свята
можна віднести як до релігійного туризму, так і до подієвого. Відвідання спортивних
змагань та участь у них можна віднести як до спортивного, так і до подієвого.

Альпінізм є видом спорту, але оскільки він є подорожжю, то його ми теж
відносимо і до спеціалізованого туризму, як правило, до спортивного, але коли рівень
навантаження передбачає екстремальні ситуації, то тут ми можемо вже говорити про
екстремальний туризм. Завданням туристських фірм є в цьому зв’язку надання клієнту
максимуму можливостей по суміщенню різних цілей під час однієї подорожі.

Критерій поділу туристичних подорожей згідно основної мети має вирішальне
значення, оскільки мета подорожі більш за все впливає на формування туру, вибір
маршруту подорожі, а отже, організацію туристського обслуговування. Турист,
мандруючи, може ставити перед собою декілька цілей, але одна головна з них буде
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магістра (лат. magister – «вчитель») були близькими та взаємопов’язаними. З поширенням
університетів наукові ступені запровадили у більшості країн Європи і поступово набули
специфічних рис у кожній державі. В Російській імперії наукові ступені вперше введені
у 1803 р. – кандидат університету, магістр і доктор. Після жовтневих подій 1917 року
наукові ступені були скасовані як пережиток старого режиму. Після широкого
обговорення у 20–30-х рр. ХХ ст. необхідності створення нової системи наукових
ступенів, у 1937 р. у СРСР, у т.ч. і в УРСР, було встановлено наукові ступені кандидата
і доктора наук. Після розпаду СРСР Україна успадкувала радянську систему наукових
ступенів кандидата і доктора наук. З приєднанням України до Болонської системи у
2005 р. постало питання і про наукові ступені і вчені звання. Зауважимо, що у більшості
країн світу ступеня «доктора наук» немає. Завершальним етапом закордонного навчання
є підготовка доктора філософії. У жодній країні Заходу не готують кандидатів наук, і
тому в світі не знають такої номінації. У країнах ЄС відсутня така організація, як ВАК;
науковий ступінь «доктора філософії» присуджують автономні університети; процедура
захисту дисертацій не передбачає існування постійно діючих спеціалізованих учених
рад тощо. Але майже єдиним на сьогодні кроком можна назвати лише той факт, що
ВАК України видає кандидатам наук підтвердження англійською мовою, що вони є
докторами філософії, хоча цей документ не діє на території нашої держави.

Аналіз статистичних даних свідчить, що в перші роки незалежності України і майже
до кінця 90-х років ХХ ст. спостерігався різкий спад наукового цензу у вищих навчальних
закладах, відтік молоді з науки, значне падіння престижу наукової діяльності серед
молоді, відбувалося послаблення довіри до наукових досліджень. Наприкінці 90-х років
ХХ ст., із швидкими темпами росту вищих навчальних закладів, в т.ч. приватних,
посиленням вимог до ліцензування й акредитації ВНЗ постала серйозна проблема і у
науково-педагогічних кадрах. Так, важливою вимогою ІІІ–ІV рівнів акредитації була
наявність 80 % наукового цензу професорсько-викладацького складу у вищому
навчальному закладі для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 90 % –
«магістр». Почалося зростання кількості нових кандидатів і докторів наук. За даними
Міністерства освіти і науки, наприкінці 90-х років ХХ ст. у вищих навчальних закладах
України ІІІ–ІV рівнів акредитації науковий ценз становив у середньому 58 %, у т.ч. у
приватних ВНЗ – 43,6 % [8; 113].

На початку ХХІ ст. спостерігається кадрова стабілізація у вищих навчальних
закладах України – як державних, так і приватних. Для цього етапу також характерне
послаблення негативних тенденцій у розвитку вітчизняної науки і посилення ролі
соціального управління діяльністю наукової інтелігенції. Особливо збільшення
наукового цензу спостерігається у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. Так, у 1997/98 н.р. у
них працювало 6,6 тис. докторів наук і 36,5 тис. кандидатів наук; у 2000/01 рр. –
відповідно 6,9 тис. і 39 тис., у 2003/04 рр. – вже 7,7 тис. докторів і 44,4 тис. кандидатів
наук [10; 438; 11; 450; 12; 480]. Варто зауважити, що вимоги до кадрового потенціалу
вищої школи зросли і з приєднанням України до Болонського процесу з 2005 року.

Динаміку росту викладачів з науковим ступенем і вченим званням з кінця 90-х рр.
ХХ ст. і до сьогодені можна прослідкувати за даними таблиці 1.
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Третій етап – з другої половини ХХ ст. до сьогодні – формування та функціонування
ринку спеціалізованого туризму.

А тепер охарактеризуємо кожний етап окремо і дамо пояснення чому саме таку
періодизацію має розвиток спеціалізованого туризму.

Отже, перший етап – з найдавніших часів – до другої половини ХVІІ ст. – це
початковий етап розвитку спеціалізованого туризму. Само собою зрозуміло, що
попередницею спеціалізованого туризму в сучасному розумінні цього слова була будь-
яка мандрівка, яку здійснювали наші предки, що ґрунтувалась на спеціальній мотивації.

Наприклад, відвідання релігійних свят, здійснення паломництва та відповідних
обрядів, цьому сприяли розвиток різних релігій і відповідної системи організації
прочанства, особливо в епоху Середньовіччя. Виконання віруючими релігійних
призначень, паломництво до святих місць сприяло тому, що для паломників
створювалися необхідні умови для проживання, харчування, транспортування та
ознайомлення зі святинями (своєрідне екскурсійне обслуговування). Тобто, це були ті
ж самі послуги, якими забезпечувалися в подальшому туристи. Прикладом цього може
бути організація обслуговування паломників у Києво-Печерській лаврі, яка мала для
обслуговування прочан у ХVІІ ст. аптеку, бібліотеку церковних книг, трапезну та «гостинні
будинки», своєрідні готелі для прочан. Також прочани були однією з найзахищеніших
категорій подорожуючих в плані збереження здоров’я та життя. Цьому сприяв сам статус
паломника та різні заходи, до яких вдавалися організатори паломництва (різні релігійні
ордени та місії, наприклад, організацією паломництва займався Мальтійський орден).
Це поклало початок релігійному туризму.

Розвиток науки, культури і мистецтва спонукав появу та розвиток освітнього,
подієвого туризму. Природно, що з’являються певні категорії подорожуючих з метою
ознайомитися зі звичаями, культурою та визначними пам’ятками мистецтва, відвідати
ярмарки, фестивалі, або карнавали, що, як правило, були присвячені релігійним або
народним святам. Інші категорії, особливо із заможних верств населення, здійснювали
освітні гранд-тури по Європі.

Відкриття місць з унікальним кліматом, цілющих якостей мінеральних джерел,
які можуть поліпшувати здоров’я людини, поклали початок лікувально-оздоровчому
туризму. Перші курорти виникають ще в античну добу в стародавній Греції та Римі.

Розвиток окремих видів спорту та долання перешкод, наприклад, поклали початок
альпінізму, спелеотуризму, а в подальшому й екстремальному туризму.

Другий етап – з другої половини ХVІІ ст. – до другої половини ХХ ст. – етап
становлення спецалізованого туризму. Для цього етапу є характерним:

- розвиток науково-технічного прогресу (на межі ХІХ–ХХ ст. з’являються нові
види транспорту, що призводить до появи круїзів, а вивчення лікувальних властивостей
цілющих джерел, морської води, грязей, спелеоаерозолю, гірського середовища
поклало початок спеціалізованих курортів, наприклад, Карлові Вари, Маріанські Лазні
(захворювання кишково-шлункового тракту), Яхімов (опорно-руховий апарат), Маргіт,
Біаріц (хвороби обміну речовин та дихальних шляхів), гірські курорти Швейцарії, що
спеціалізувались на лікуванні туберкульозу;

- створюється спеціальна туристична інфраструктура та виготовляється спеціальне
спорядження, наприклад, для альпіністів, спелеотуристів, любителів сафарі тощо;
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Отже, нині у вишах України працює 13,9 тис. докторів наук, 69,3 тис. кандидатів
наук. Разом з тим, у Києві у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації працює 40,0 тис. педагогічних
і науково-педагогічних працівників, з них 3,8 тис. докторів і 16,6 тис. кандидатів наук,
3,5 тис. професорів і 10,8 тис. доцентів [9; 307]. Загалом у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації
з кінця 90-х років ХХ ст. і до сьогодні кількість докторів наук збільшилася майже
вдвічі, кандидатів наук – на третину. Нині науковий ценз у середньому у ВНЗ України
становить приблизно 50 % [16; 14].

Основним осередком формування кадрового наукового потенціалу залишилися
вищі навчальні заклади, а також наукові інститути Академії наук України. Так, за даними
Державної служби статистики України, нині 524 організації мають аспірантури, 266 –
докторантури [15; 450].

Таким чином, всебічний аналіз матеріалів дослідження свідчить про
безпосередню залежність стану якісно-кількісної характеристики науково-
педагогічного персоналу, збільшення наукового цензу у вищих навчальних закладах
від політичних, економічних, соціальних, психологічних, технологічних та інших
чинників на різних етапах розвитку сучасної України. Пріоритетними напрямами
діяльності кожного ВНЗ, що визначають його науково-дослідницький потенціал та
імідж, є як підготовка власних науково-педагогічних кадрів, так і залучення кращих
викладачів з науковим ступенем і вченим званням.
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призвело до появи специфічних запитів та можливості їх задоволення в межах
спеціалізованих подорожей);

- географічний (вивчення та освоєння оточуючого простору, придатного для
подорожей та рекреації);

- мотиваційний (зміна пріоритетів щодо подорожей та ускладнення системи
мотивації щодо туризму);

- розвиток науково-технічного прогресу, що дав можливість з’явитися таким видам
туризму як круїзи, космічний туризм, арктичний або полярний і як противага
техногенному способу життя з’явився екологічний туризм);

- екологічний (у результаті екологізації свідомості населення в цілому та туристів
зокрема почали з’являтися природо-оріентовані види туризму).

Спеціалізований туризм, як і традиційний щоб підтвердити своє право на існування,
має виконувати відповідні суспільні функції:

- пізнавальну, яка дає можливість одержувати спеціальні знання, наприклад,
релігійний туризм – щодо сакральних об’єктів (природних та рукотворних), святинь,
обрядів тощо;

- економічну, що дає можливість урізноманітнювати ринок попиту та пропозиції,
створювати нові робочі місця, отримувати прибутки та віднаходити кошти на охорону
об’єктів (релігійних, етнографічних, природних, технічних), що задіяні та
використовуються в спеціалізованих турах;

- соціокультурну, що збагачує ментальність і культуру населення, сприяє
відродженню забутих традицій та обрядів, релігійних культів тощо), особливо це
стосується таких спеціалізованих видів туризму як релігійний, етнографічний, подієвий;

- рекреаційну та оздоровчу, яка допомагає людям під час спеціалізованих
подорожей не тільки одержувати нові враження, але й використовуючи унікальні
властивості відповідних природних ресурсів (бальнеологічних, кліматичних тощо),
лікувати певні захворювання;

- виховну, що дозволяє загартовувати тіло та дух (такі види спеціалізованого
туризму як спортивний, екстремальний, альпінізм, спелеотуризм), толерантно ставитися
до вірувань, обрядів та культів інших релігій (релігійний, етнографічний,
джайлоотуризм), дбайливо ставитись до охорони природи (екологічний, сільський).

Усі відомі сьогодні спеціалізовані види туризму можна умовно поділити на
традиційні та новітні. До традиційних слід віднести: релігійний, спортивний, лікувальний,
подієвий, освітній туризм та альпінізм. До новітніх: екологічний, екстремальний,
етнографічний, конгрес-туризм та спелеотуризм, інші види, кількість яких збільшується
з часом. Наприклад, космічний, джайлоо-туризм (проживання в племенах, які
знаходяться на більш нижчій стадії розвитку) тощо.

Всю історію розвитку спеціалізованого туризму можна розділити на три основні
етапи:

Перший етап – з найдавніших часів – до другої половини ХVІІ ст. – це початковий
етап розвитку спеціалізованого туризму.

Другий етап – з другої половини ХVІІ ст. – до другої половини ХХ ст. – етап
становлення спеціалізованого туризму.

ІСТОРИКО-СУСПІЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ



94

Література:
1. Вища освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.mon.gov.ua/ua//activity/education/higher-education/ 2. Главацкий М. Е. О формировании
научно-педагогической интеллигенции в СССР / М. Е. Главацкий, В. Г. Чуфаров // Из
истории советской интеллигенции. – Новосибирск, 1974. – С. 40–47. 3. Демченко Н. М.
Про розмежування понять «науково-педагогічні працівники» та «професорсько-
викладацький склад» / / Форум права. – 2007. – № 3. – С. 75–81. 4. Закон України «Про
вищу освіту» (від 17.01.2002 № 2984-ІІІ) // Нове законодавство України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. –
К. : Махаон, 2003. – С. 164–185. 5. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність
(від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ) / / Чинне законодавство України: За станом на 1 липня 2003 р. /
Уклад. Ю. П. Єлісовенко. – К. : Махаон, 2003. – С. 541–549. 6. Кузьменко М. М. Науково-
педагогічна інтелігенція в УСРР 20–30-х років: соціально-професійний статус та освітньо-
культурний рівень / М. М. Кузьменко. – Донецьк : НОРД-ПРЕСС, 2004. 7. Пастухов В. П.
Научно-педагогические кадры высшей школы / В. П. Пастухов. – К. : Вища шк., 1983.
8. Сидоренко О. Л. Приватна вища освіта: шляхи України у світовому вимірі / О. Л. Сидоренко. –
Х. : Основа, 2000. 9. Статистичний щорічник м. Києва за 2009 рік / [ред. Р. Г. Віленчук]. –
К. : Консультант, 2010. – 430 с. 10. Статистичний щорічник України за 1997 рік /
[ред. О. Г. Осауленко]. – К. : Українська енциклопедія, 1998. – 624 с. 11. Статистичний
щорічник України за 2000 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2001. – 599 с.
12. Статистичний щорічник України за 2003 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. – К. : Консультант,
2004. – 632 с. 13. Статистичний щорічник України за 2005 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. –
К. : Консультант, 2006. – 591 с. 14. Статистичний щорічник України за 2010 рік /
[ред. О. Г. Осауленко]. – К. : ТОВ «Август Трейд», 2011. – 560 с. 15. Статистичний
щорічник України за 2011 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2012. –
558 с. 16. Суліма Є. Вища освіта в контексті національної стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012–2021 роки / Євген Суліма / / Вища школа. – 2012. – № 3. – С. 7–15.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ:
ДИНАМІКА НАУКОВОГО ЦЕНЗУ

139

відповідних кадрів та готових до споживання туристичних ресурсів. Наприклад, печера
«Попелюшка», яку можна успішно використовувати для розвитку спелеотуризму,
оптимально не використовується на сьогодні. Усе це вимагає поглибленого дослідження
питань становлення та розвитку спеціалізованого туризму.

Уперше термін спеціалізований туризм з’являється в роботі М.П. Крачила, у якій
автор ототожнює його з пізнавально-діловим. Пізнавально-діловий, або спеціалізований,
туризм охоплює групи людей, об’єднаних єдиною метою або професійними інтересами.
Це можуть бути інженери, лікарі, педагоги, фахівці сільського господарства та інші
особи, котрі здійснюють туристичні подорожі за спеціальними програмами та
маршрутами. До них можна віднести туристів, які налагоджують ділові контакти, вчених,
фахівців, які беруть участь у роботі конференцій, конгресів, асамблей, симпозіумів,
семінарів, а також осіб, які приїхали до рідних на відпочинок [3].

Проаналізувавши вищенаведене визначення, враховуючи зміни та вимоги
сьогодення – ставлення до туризму як до галузі економіки, С.В. Дутчак та М.В.Дутчак
запропонували таке визначення поняття: спеціалізований туризм – це система окремих
сегментів туризму, в основу виділення яких поставлена певна мета подорожі [5; 121].

В. Бабарицька та О. Малиновська дали наступне визначення: «Спеціалізований
туризм – термін, що використовується для позначення туристів, які купують
спеціалізований тур і виїжджають з метою вивчення специфічних особливостей тієї чи
іншої місцевості, для отримання особистого досвіду, виконання спортивних нормативів,
активного відпочинку тощо» [2; 49].

Оскільки спеціалізований туризм як історико-культурне явище вивчено
недостатньо, не представлено повної, відповідної реаліям розвитку спеціалізованих
видів туризму класифікації, її основних критеріїв, є необхідність більш повно і детально
вивчити таке поняття і явище, як спеціалізований туризм, його теоретичні засади,
основні чинники появи й етапи розвитку в суспільстві та перспективи його
функціонування в сучасному світі.

Метою даної статі є дослідження історико-суспільних аспектів розвитку
спеціалізованого туризму.

Але щоб більше конкретизувати поняття, варто сказати, що спеціалізовані види
туризму відрізняються від традиційних більшими вимогами до організації турів,
потребою в наявності певних туристичних ресурсів (неможливо практикувати
спелеотуризм без спелеоресурсів). Отже, враховуючи вищесказане, можна
запропонувати наступне визначення поняття.

Спеціалізований туризм – це система видів туризму, які визначені окремими
сегментами, в основу виділення яких поставлена певна мета подорожі, а сама мандрівка
вимагає спеціальної організації та відповідних туристичних ресурсів.

Основними передумовами виникнення спеціалізованих подорожей у суспільстві
є чинники, подібні до загальних, щодо історії класичних видів туризму. Але, деякі з них
мають нове наповнення згідно часу появи та функціонування певних спеціалізованих
видів туризму. Отже, це наступні чинники:

- соціально-гуманістичний (розвиток суспільних відносин, збільшення частки
вільного часу, самореалізація особистості);

- економічний (розвиток економіки, підвищення рівня добробуту населення, що
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У статті проаналізовано розвиток стрілецької ідеології, що спричинила
зростання та широку популяризацію загальноукраїнської ідеї побудови власної
соборної української держави.

Ключові слова: духовна культура, духовність, нація, націоналізм,
націєтворення, національна ідеологія.

В статье проанализировано развитие стрелецкой идеологии, что привело к
большой популяризации украинской идеи построения собственного соборного
украинского государства.

Ключевые слова: духовная культура, духовность, нация, национализм,
национальная идеология.

The article deals with development of the Ukrainian Sich Riflemen idiology, which
led to the raide populariti of the Ukrainian idea of the formation Ukrainian state.

Key words: spiritual culture, spirit, nation, nationalism, nation formation, national
idiology.

У XXI ст. у період розбудови нації, держави та основних засад громадянського
суспільства дуже важливим стає відродження духовної культури України. Важливе місце
в системі духовного життя займає національна ідеологія. Тому досить актуально в
сучасних умовах розвитку національної духовної культури звернутись до культу
Українського січового стрілецтва і національної військової ідеології. В українській
історіографії досі не створено загальних праць у галузі теорії та історії культури,
культурології з духовної спадщини Українських січових стрільців, а саме – військової
ідеології. Маємо лише окремі опубліковані дослідження про різні форми національно-
ідеологічної, просвітницької, українознавчої, літературно-публіцистичної, мистецько-
художньої творчості. В останнє десятиліття XXI ст. вивченню історії стрілецького руху
присвятили свої монографії, статті, нариси сучасні автори: В. Бережинський,
Б. Якимович, С. Горєвалов, К. Науменко, М. Литвин, Т. Салига та ін.; дисертаційні
дослідження на ступінь кандидата історичних наук М. Лазарович, А. Каляєв та
М. Гуйванюк. Поряд з історією січового руху, вони певною мірою розкривають процеси
розвитку освіти, концертної діяльності стрілецьких музичних колективів, їхньої
просвітницької роботи. Тому набуває актуальності комплексне наукове дослідження
військової ідеології Українських січових стрільців як творців нових духовних,
культурних цінностей.

Відродження української ідентичності на основі спільної національної духовності
розпочалося в період загальноєвропейського процесу формування націй і держав ХІХ ст.,

«ВІЙСЬКОВА ІДЕОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ»
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РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ТУРИЗМУ

У статті розглядаються поняття та історико-суспільні аспекти розвитку
спеціалізованого туризму. Охарактеризовано основні етапи його розвитку.
Визначено суспільні функції спеціалізованого туризму. Представлено критерії та
класифікацію спеціалізованого туризму.

Ключові слова: спеціалізований туризм, історико-суспільні аспекти, етапи
розвитку, суспільні функції, критерії та класифікація спеціалізованого туризму.

В статье рассматриваются понятие та историко-социальные аспекты
развития специализированного туризма. Дано характеристику его основным
этапам развития. Определено общественные функции специализированного
туризма. Представлено критерии и классификацию специализированного туризма.

Ключевые слова: специализированный туризм, историко-социальные аспекты,
этапы развития, социальные функции, критерии и классификация
специализированного туризма.

Thе article present historical and social aspects of development of the specialized
tourism. The basic stages of development of the specialized tourism are described in the
world. The public functions of the specialized tourism are certain. Criteria and
classification of the specialized tourism are presented.

Key words: specialized tourism, historical and social aspects, stages of development
of the specialized tourism, social functions of specialized tourism, stages of development,
criteria and classification of the specialized.

Однією із важливих тенденцій розвитку сучасного туризму є забезпечення
всебічної самореалізації особистості під час відпочинку, що, в свою чергу, вимагає
від туристичної індустрії створення відповідного туристичного продукту, який має
задовольняти сучасні запити туристів. Світова практика розвитку туризму свідчить про
зростаючу сегментацію туристичного ринку, відповідно пропозиції та реалізації
спеціалізованих турів. Класичний, груповий туризм поступається місцем
спеціалізованому туризму, під яким розуміються індивідуальні подорожі туристів з
метою більш різнобічно та ефективно використати свій вільний час.

Для України, з її величезним невикористаним природним потенціалом, інтерес
становить реалізація саме нової тенденції – орієнтації туристів на спеціалізовані тури,
що складають альтернативу класичному туризму. Розвиток спеціалізованого туризму в
Україні ускладнений низкою причин: нестійкістю й неготовністю правового та
економічного простору до ділової взаємодії, слабкою інфраструктурою туризму;
відсутністю належної культури туристичного обслуговування, недостатністю
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увійшовши в українську історіографію під загальною назвою українського національно-
культурного відродження. Провідною складовою національного руху була культурно-
мистецька еліта, зокрема М. Максимович, М. Костомаров, Т. Шевченко, М. Куліш,
М. Драгоманов, В. Антонович, І. Франко, Леся Українка та інші. Вони заклали головні
елементи ознак української нації в історії, мові, етнографії, літературі, театрі, музиці,
врешті, дали історико-теоретичне обґрунтування національно-культурного руху,
відродження національної ідеї. Біля витоків нової української національної ідеї стояли
визначні українські постаті – М. Міхновський, Д. Донцов, М. Грушевський, В. Липинський,
які розглядали духовну культуру як основу національно-культурного відродження. Їхні
концепції набули практичного втілення в організації військових молодіжних організацій,
що згодом трансформувалися в Легіон Українських січових стрільців. Такі відомі
стрілецькі діячі як В. Старосольський, В. Кучабський, Д. Вітовський, Т. Мелень
сформували стрілецьку ідеологію, що стояла на засадах відновлення українських
збройних сил як головної передумови державного будівництва.

З початком Першої світової війни у Галичині більшість українського
громадянства, в тому числі і стрілецькі організації, підтримували конституційну владу
Австро-Угорщини, виявляючи неабияку лояльність до австрійської монархії. На думку
Я. Грицака, «Українська революція почалась не 1917 року, а 1914, де центральним
питанням було створення власної держави та позбавлення політичної залежності.
Початок визвольних змагань в Україні був пов’язаний з формуванням у перші місяці
війни національних комітетів та військових формувань, що прагнули скористатися з
воєнної кон’юнктури для здобуття цієї незалежності» [15; 104].

З організацією Легіону Українських січових стрільців відбувається широка
популяризація славного українського минулого. Звернення до козацьких традицій,
національних героїв та давніх українських символів, які вони вже використовували у
своїй організації і діяльності, чим створили історичний зв’язок соціалізації та
трансформації самобутніх ідей, християнської моралі, українського характеру,
військової самопожертви запорізького козацтва до Українських січових стрільців, які
продовжували славу минулих поколінь. У тогочасній пресі чітко простежується
пропаганда цих українських національних традицій у літературно-поетичній, пісенній
творчості. Українські поети, письменники, літератори, публіцисти, митці активно
включаються в цей загальний національно-патріотичний процес. Стрілецька ідеологія
набула поетичного звучання [18; 28–30; 22; 72].

У с. Горонда на Закарпатті 3 вересня 1914 р. остаточно сформовано Легіон
Українських січових стрільців. Після прийняття австрійської присяги за ініціативою
Д. Вітовського стрільці прийняли власну, яку першим прийняв відомий на той час
громадсько-політичний діяч О. Нижанківський. Вона була такого змісту: “Я, Український
Січовий Стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорозькій Січі, могилам
і всій Україні, що вірно служитиму Рідному Краєві, боронитиму перед ворогом,
воюватиму за честь української зброї до останньої каплі крові. Так мені, Господи Боже
й Архангеле Михаїле, допоможіть. Амінь” [14; 20]. Цю таємну присягу на вірність
України в подальшому складали всі новобранці, які вступали в ряди Українських січових
стрільців.
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(за результатами дослідження, проведеного у 2012 р.) [Електронний ресурс] / уклад.
О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 49 с. – Режим доступу: http://
knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Monitoring-YK-2012a.doc 3. Київський
національний університет культури і мистецтв у 2013 році : знаменні дати, славні ювілеї :
календар / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. О. О. Скаченко ; гол. ред.
М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Гурбанська. – К. : Вид. центр КНУКІМ, 2013. – 116 с.
4. Наукова бібліотека Державного інституту культури // Бібліотечна Україна : довідник. –
К. : Абрис, 1996. – С. 73. 5. Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2011 р. : бібліогр. покажч. /  М-
во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; уклад. І. Л. Маловська ;
наук. ред. А. І. Гурбанська. – К. : Вид. центр КНУКіМ 2012. – 102 с. 6. О создании
республиканских методических центров при библиотеках вузов искусства и культуры
УССР : наказ М-ва культуры Украинской ССР № 506 от 11 мая 1982 года. – К., 1982. – 1 с.
7. Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : (до 75-річчя від дня
народження) / уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук.
ред.: А. І. Гурбанська, П. Г. Павлюченко ; М-во культури України, КНУКіМ, Бібліотека. –
К., 2012. – 88 с. : іл., портр. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 1). 8. Сергій
Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народження) / уклад.:
О. О. Скаченко, І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; гол. ред.
М. М. Поплавський ; наук. редакція А. І. Гурбанська, Р. Д. Михайлова ; М-во культури
України, КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 253 с.
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Ідейний шлях, намічений під час цих подій, був причиною всіх труднощів, що
поставали перед стрільцями. На думку самих стрільців, він був такий: “Гордо і високо
держати стрілецький прапор боротьби за українську державність, боронити національну
честь і гідність перед усякими затіями і провокаціями, остаточно позбутись
австрійського патріотизму, що мусить безповоротно зникнути із стрілецьких сердець
та за всяку ціну зберегти Легіон УСС як першу формацію української армії новітньої
доби” [22; 35–36].

Австрійський уряд та військове міністерство у вересні 1914 р. перевели
Українських січових стрільців на фронт у Карпати, хоч ці “стрільці” не були ще достатньо
вимуштрувані [4, арк. 25]. На думку одного із учасників тих подій В. Кучабського,
„деякі з них, ідучи у свій перший бій, не вміли стріляти, що вони лише є “гарматне
м’ясо. Не диво, що стрілецтво 1914 року було живим проявом розчарування, зневіри ,
розпуки й невпевненості” [17; 51–52]. Проте, незважаючи на ці перепони, з боку існуючої
влади серед стрілецтва продовжували домінувати загальнонаціональні ідеали. Глибокий
патріотизм становив основну сутність стрілецької формації; так, на думку С. Ріпецького,
“уже в перших боях серед Українських січових стрільців відродилась лицарська традиція
України. Свіжі могили, бої під с. Сянками та Верецьками, хрести з написами “впав за
волю України” збагатили нашу націю та започаткували героїчний похід українського
народу до волі” [22; 85].

Вже саме існування українських військових частин та їх участь у бойових діях
позитивно впливали на формування загальнонаціональної, державницької ідеології.

Протягом 1915 р. Легіон УСС підтримує зв’язок з українськими політичними,
громадськими організаціями. За сприяння відомих політичних діячів, таких як
К. Левицький, Л. Цегельський, та перш за все, Д. Донцов, стрілецька ідеологія набула
цілісності та структурованості. У національно-політичній думці відбувається
формування основних ідеологічних аспектів національної ідеології. Клич самостійної
української державності набуває політичного звучання. Відбувається зближення Союзу
Визволення України (далі СВУ) та стрілецьких організацій. Так, за сприяння
В. Дорошенка у „Віснику СВУ” публікуються ряд творів стрілецьких авторів. В
історичних нарисах, щоденниках, повідомленнях, звітах формулювались ідейні позиції
стрілецької ідеології,  а провідну роль відігравали такі стрілецькі лідери:
В. Старосольський, Т. Мелень, Д. Вітовський, О. Назарук, І. Балюк, М. Опока,
В. Кучабський, М. Угрин-Безгрішний, В. Дзісковський, А. Лотоцький, М. Заклинський,
А. Баб’юк (М. Ірчан) та ін. [22; 138].

Саме у цей час Легіон УСС поступово почав перетворюватись на єдиний
військовий механізм, об’єднаний однією ідеєю соборної національної державності. У
своїх листах І. Балюк наголошував: “За тих кілька місяців, від осені до весни, пройшли
стрільці цілу психологічну революцію. Від найглибшого духовного упадку і
пригноблення, аж до того часу, коли стрільці зрозуміли власну вартість, своє значення
для народу. Війна навчила стрільців дуже багато, і це озветься в майбутньому
громадському житті. З весною цього року між стрільцями стала творитись група людей,
що пильно слідить за українським громадським життям, зайняли власну життєву
позицію, що буде тривати в майбутньому” [13; 77].
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розділом «Публікації про творчу діяльність кафедри», до якого включено відгуки та
рецензії про участь кафедри та її творчих колективів у концертах, Міжнародних та
Всеукраїнських фестивалях, конкурсах. Вищезгадані бібліографічні покажчики
друкуються у серії «Знаменні дати КНУКіМ».

Дослідження теми «Збереження бібліотечних фондів» проводиться двома
співробітниками бібліотеки. Науковий керівник: Ю. І. Горбань, заст. директора
бібліотеки. Виконавець: Л. А. Рибка, зав. відділу комплектування і наукової обробки
документів. За результатами дослідження до захисту підготовлена дисертація
«Зберігання книжкових пам’яток як культурних цінностей в бібліотеках України» на
здобуття наукового ступеня кандидата наук з культурології. Результати досліджень даної
теми викладені у публікаціях у фахових виданнях України.

Важливим напрямом наукової роботи бібліотеки КНУКіМ є участь у наукових
конференціях та семінарах. Так, протягом 2011–2012 рр. співробітники бібліотеки
виступали з доповідями на конференціях:

–Міжнародній науково-практичній конференції «Українська культура: виклики
сьогодення»: Х культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва, м. Київ,
31 травня – 1 червня 2012 р. (Ю. І. Горбань, Л. А. Рибка).

–Всеукраїнській науковій конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми,
тенденції», 26–27 квітня 2012 р. (Ю. І. Горбань, Я. А. Якубенко).

–Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотечне краєзнавство у
культурному просторі України», 22 листопада 2011 р. (Ю. І. Горбань).

–Всеукраїнській науково-практичній конференції «Києво-Печерська лавра –
провідний осередок книжкової справи Руси-України» (До 350-річчя першого видання
«Києво-Печерського патерика» (1661), 24–25 листопада 2011 р. (Я. А. Якубенко).

Таким чином, аналіз результатів наукової роботи бібліотеки КНУКіМ засвідчив
її активну діяльність з усіх наукових тем. Співробітниками бібліотеки досліджувався
науковий і творчий доробок викладачів, історія бібліотеки, історія університету загалом
та окремих кафедр зокрема.

Видано: календар «Київський національний університет культури і мистецтв у 2013
році: знаменні дати, славні ювілеї»; бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів
КНУКіМ за 2011 р.»; два персональних бібліографічних посібники: «Сергій Данилович
Безклубенко», «Павлюченко Станіслав Євстигнійович»; інформаційне видання
«Бібліотека – світ знань».

Підготовлено до друку біобібліографічний покажчик у двох томах про історію,
сьогодення, наукову школу, художньо-творчу діяльність кафедри фольклору,
народнопісенного і хорового мистецтва:«Об’єднані любов’ю до української пісні» (до
40-річчя кафедри народного співу); «Майстри хорового мистецтва» (до 45-річчя
кафедри хорового диригування).

Література:
1. Бібліотека – світ знань (до 55-річчя бібліотеки Київського національного

університету культури і мистецтв) / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К.,
2012. – 16 с. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1). 2. Бібліотеки вищих навчальних
закладів І–ІІ рівнів акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі :
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На думку В. Кучабського, “Українське січове стрілецтво прийшло нарешті в 1915
році до переконання, що головне його завдання прийде щойно наприкінці війни, коли
знесиляться обидві ворожі сторони й наявна українська збройна сила зможе вплинути
на майбутню долю України” [17; 53].

 Почуття патріотичної гідності глибоко вкорінилося у стрілецькому середовищі.
Їхня військова діяльність нерозривно поєднувалась з історичним минулим. Бойові дії в
Галичині за участю Українських січових стрільців спричинили до глибоких національних
переживань, що стало поштовхом для нових зразків стрілецької ідеологічної творчості.
У тогочасній українській пресі з’являються статті М. Опоки, І. Балюка, Д. Вітовського
та інших стрільців, у яких з глибоким патріотичним змістом звучали гасла про
переможний похід: “ Загримали кріси (зброя), здригнулися гори, кров плила широко, як
море. А Військо Січове – Стрілецької Чети, на Галич ішли, на багнети!..” [16; 176].

У листах І. Балюка є такі рядки: “Ми йшла на Галич, сходяче сонце вітало нас,
синів землі тої, окропленої кров’ю внуків Дажбога. Яким проміння стелило шлях наш
по лугах і нивах, ми йшли на зустріч сонцю золотому” [13; 177]. Такі глибоко поетичні,
емоційні слова є у статті М. Опоки: “Гей пташко-щебетушко, розспівай, рознеси,
розповідай по всіх усюдах по цілій соборній Україні, що зі сніжно-білих верхів Карпат
ступає гордо жовнір України з розмаяним синьо-жовтим прапором, опоясаний кривавою
малиновою стрічкою, з громоглосною трубою та трубить-кличе у бій за волю, щастя і
життя” [20; 190].

 На думку С. Ріпецького, “ідеологічні елементи стрілецької духовної творчості
тим характерні, що самі активні учасники боротьби є творцями і авторами своєї
визвольно-політичної ідеології та закріплюють її і надають їй особливої історичної
вартості своїм безпосереднім бойовим чином. Ідея і чин cпливаються в одне нерозлучне,
гармонійне ціле. І в подальшій боротьбі росла розвивалась і дозрівала стрілецька ідея.
Але за ідеєю і чином слідувало ще те найвище підтвердження всього ідейного змісту
Українських січових стрільців, – а саме жертва крові. Не тільки самим бойовим чином
стверджувалась сила ідеї, але також пролитою кров’ю її творців і носіїв” [22; 56].

Протягом 1915 р. Легіон УСС брав активну участь у бойових діях, у військових
операціях гинуло багато стрільців. Загибель товаришів спонукала стрілецтво до нових
ідеологічних творів: О. Назарука “Похорон одного з 37-ох”, Д. Вітовського “Пам’яті
дорогого товариша четаря І. Балюка”, “Похорон стрільця”, О. Навродського “Потутори”
та багато інших. Стрілецькі похорони, освячення їхніх могил, зведення пам’ятників
загиблим героям перетворювалися на масові маніфестації з яскраво вираженим
національно-політичним змістом, що було практичним вираженням стрілецької
ідеології. У 1915 р. з’являються грунтовні стрілецькі ідеолого-політичні твори
В. Старосольського “Національний і соціальний момент в українській історії”, “Думки
про демократію”, Т. Меленя “Український Легіон”, “Промова на шевченківськім святі”,
В. Щуровського “За волю України”. Вони доповнювалися пропогандстськими, націонал-
політичними творами Д. Вітовського, О. Назарука, І. Балюка, М. Опоки, В. Кучабського,
М. Угрин-Безгрішного, В. Дзісковського, А. Лотоцького, М. Заклинського, А. Баб’юка
та інших стрільців [22; 56–57]. У стрілецькому середовищі було вироблено головні
засади власної ідеології, яка спиралась на державотворчі позиції.
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філософа, історика, культуролога, мистецтвознавця, педагога, журналіста й літератора
С. Д. Безклубенка, проректора з наукової роботи КНУКіМ протягом 2001–2011 років
[8]. Матеріали покажчика відображають науковий доробок вченого за 1959–2011 роки
(всього 517 записів).

Персональний бібліографічний покажчик «Павлюченко Станіслав Євстигнійович»
підготовлено як данину пам’яті відомому українському хоровому диригентові,
народному артисту України, професорові та незмінному завідувачу кафедри
народнопісенного виконавства КНУКіМ протягом 1984–2010 років С. Павлюченку з
нагоди 75-річчя від дня народження [7]. Матеріали покажчика відображають публікації
за 1968–2011 роки (всього 117 записів). Обидва видання мають велику кількість
світлин, що ілюструють наукову і творчу діяльність митців.

З 2012 р. бібліотекою започатковано випуск зведених покажчиків-щорічників
«Наукові праці викладачів КНУКіМ за .... рік». Перший випуск містить перелік публікацій
викладачів, наукових співробітників КНУКіМ (монографії, підручники, навчальні
посібники, статті, методичні матеріали), які вийшли з друку в 2011 р. та
використовуються у навчальному процесі університету [5].

Подальша робота колективу бібліотеки над дослідженням внеску викладачів
КНУКіМ у розвиток культурно-мистецького дискурсу привела до розуміння
необхідності поділу основної теми на дві підтеми. Вирішено було, що дослідження
життєвого шляху і наукового доробку окремих осіб здійснюватиметься у межах підтеми
«Видатні постаті університету», а систематизація інформації про історію і досягнення
окремих кафедр та інститутів вишу – у межах підтеми «Знаменні дати університету».

Робота над дослідженням історії, наукової школи, художньо-творчої діяльності
кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва КНУКіМ у межах підтеми
«Знаменні дати університету» тривала протягом двох років. За результатами наукових
досліджень упорядковано та підготовлено до друку два біобібліографічні посібники.

У виданні «Об’єднані любов’ю до української пісні» зроблена спроба всебічно
розкрити наукову і творчу діяльність кафедри народного співу за 40 років її існування
(1972–2012 рр.). Покажчик складається із семи розділів, включає 1399 бібліографічних
записів. Вагому частину видання займає розділ, що містить біографічні довідки про
66 персоналій професорсько-викладацького складу кафедри та перелік їхніх основних
наукових публікацій.

Біобібліографічний посібник «Майстри хорового мистецтва» містить інформацію
про кафедру хорового диригування КНУКіМ та її досягнення за 45 років діяльності
(1968–2013 рр.). Складається із шести розділів, налічує 619 бібліографічних записів.
Зібрана біографічна інформація про 54 викладачів кафедри. Після біографічної довідки
(створювалась на основі інформації, наданої особисто викладачем, або його родиною)
подано перелік основних наукових праць і бібліографію про наукову і творчу діяльність.

Спільним для обох видань є наявність нарисів про історію та сьогодення, розділів
про розвиток наукової школи, художньо-творчу діяльність студентських колективів.
Уперше зібрані та оприлюднені відомості про кращих випускників кафедр, котрі досягли
вагомих результатів у професійній діяльності. Видання завершуються анотованим
переліком аудіо- та СD дисків, записаних студентськими творчими колективами та
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Сприятливі умови для духовно-культурної, мистецько-художньої творчості
Українських січових стрільців знову відкрилися в наприкінці 1915 – 1916 рр. У
сприятливих обставинах прифронтової зони в с. Соснова над річкою Стрипою, за лінією
фронту, у стрілецькому середовищі розвивалася пісенно-поетична, літературно-
публіцистична творчість. З’являються друком періодичні видання, розвивається
малярське мистецтво, а також фотографіка, скульптура, музика і навіть театр. На
стрілецьких зборах, вічах, лекціях, різних зібраннях приймалися різні виклади, дискусії,
реферати національно-виховного змісту. Описуючи ці події у своїх мемуарах, Н. Гірняк
згадує: “Ми часто збиралися вечорами на квартирі сотника Семенюка на гутірки на
стрілецькі теми, з нами були тоді В. Старосольський, А. Жила, Г. Дмитренко, не раз до
пізньої ночі ми розмовляли про актуальні проблеми нашого національного й
стрілецького життя та узагальнювали свої думки” [14; 48]. У листі в січні 1916 р. М. Опока
зазначав: “Горда впевненість у свої сили та святу справу, слава серед чужих і своїх,
почуття задоволення по відбутій праці звільнення рідних стін від ворога. На хвилину
спинилися Українські січові стрільці над Стрипою, щоб набрати віддиху до далекого
лету, до далекої дороги, до Золотоверхого Києва. Не понурі чорні думки, як минулого
року, але ясні, веселі, милі в них думи, високі, найгарніші думи вояка України” [21; 4].

 На думку Н. Гірняка, “Стрільці бачили, як під впливом їхніх подвигів на фронті з
дня на день росте зацікавлення чужинців політичними прагненнями українського народу,
як наша проблема набирає що раз більшого значення, тоді стрілецтво переконувалось,
що тільки тверда мова заліза має силу вибороти волю рідному народові” [14; 44].

 Важливим чинником у розвитку стрілецької ідеології була внутрішня національна
парадигма власного національного, самобутнього українського, яка виділялась ними
навіть у власній українській військовій атрибутиці. Незважаючи на суворе обмеження з
боку австрійського командування, стрільці самі у своїй уніформі використовували синьо-
жовті кокарди, які прикріпляли зліва, у військовому спорядженні на шаблях, багнетах
різні знаки козацької символіки. Навіть на різдвяні свята стрільці в подарунок від
Української Бойової Управи та жіночого комітету отримали кокарди та значки з такою
символікою [2, с арк. 56; 3 арк 436].

У грудні 1915 р. була вже створена спеціальна комісія по розробці власної
військової уніформи, яку очолили керівники стрілецьких загонів В. Дідушок,
Д. Вітовський, І. Іванць, В. Кучабський, Л. Лепкий. У січні наступного року було ухвалено
зразок стрілецької шапки за проектом Л. Лепкого, яка згодом серед Українських
січових стрільців одержала назву “Мазепинка”. Своїм зовнішнім виглядом вона
нагадувала шапки довоєнних січових стрільців, на яких також був кокардний щиток з
національним гербом. Того ж року, у квітні стрільці другої віденської сотні прямим
маршем на фронт пішли в новій уніформі. Протягом другої половини 1916 р. шапка
“Мазепинка”, як атрибут обов’язкової військової форми, була розповсюджена по всіх
стрілецьких загонах [5, арк.12].

Так, з весни 1917 р. стрілецькі військові частини мали власний однострій, тобто
військову уніформу з оригінальним самобутнім зовнішнім виглядом. Протягом цього
періоду було впроваджено у військові підрозділи спеціальні національні відзнаки, на
яких зображувався галицький лев як один з національних символів Галицько-
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архіву, став ряд інформаційних продуктів бібліографічного, наукового та науково-
популярного характеру.

З 2011 р. співробітники бібліотеки працюють над темою: «Історія КДІК–
КДУКіМ–КНУКіМ». Науковий керівник: заст. директора бібліотеки, кандидат
культурології Ю. І. Горбань. Виконавець: зав. сектору методичної роботи О. О. Скаченко.
Консультують: зав. відділу науково-методичної роботи І. Л. Маловська, зав.
інформаційно-бібліографічного відділу Т. В. Улятовська, головний бібліограф
Г. О. Стешенко.

У межах даної теми дослідження проводяться за двома напрямами: вивчення
історії університету та історії бібліотеки як структурного підрозділу вишу. Досліджено
історію бібліотеки з часу її заснування (1956 р.) до сьогодні. Упорядковано
інформаційне видання «Бібліотека – світ знань», що вийшло у серії «Знаменні дати
КНУКіМ» [1]. Триває робота над підготовкою історичного нарису «Наукова бібліотека
Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до сьогодення».

Перші результати дослідження історії університету викладено в іншому виданні
бібліотеки – календарі «Київський національний університет культури і мистецтв у 2013
році: знаменні дати, славні ювілеї» [3]. Мета календаря: розширити знання про Київський
національний університет культури і мистецтв; нагадати про пам’ятні події, знаменні
дати його історії; відзначити ювілеї видатних діячів освіти, культури, мистецтва України,
які свою наукову і творчу діяльність присвятили вихованню нового покоління
працівників культури у КНУКіМ.

Календар складається із двох частин: «Знаменні дати КНУКіМ» та «Викладачі
КНУКіМ – ювіляри 2013 року». Перша присвячена знаменним датам в історії
університету. Має інформативний характер, містить перелік основних знаменних дат
університету 2013 року. До кожної дати у розділі пропонується нарис, бібліографічний
список та світлини. До другого розділу включено біографічні довідки про викладачів-
ювілярів та основні публікації про їхнє життя, наукову і творчу діяльність.

2012 рік був ювілейним для двох видатних особистостей української культури,
наукова і творча діяльність яких пов’язана з КНУКіМ, а саме: філософа, журналіста,
мистецтвознавця С. Д. Безклубенка та українського диригента С. Є. Павлюченка. Крім
того, в університеті розпочата підготовка до святкування 40-річчя створення кафедри
народного співу та 45-річчя кафедри хорового диригування, що входять до структури
Інституту мистецтв КНУКіМ.

Зважаючи на вищевикладене, у бібліотеці університету було вирішено в 2012 році
зосередити зусилля на дослідженні теми «Вчені КНУКіМ в розвитку культурно-
мистецького дискурсу. Біобібліографічний аспект». Науковий керівник: кандидат
культурології Ю. І. Горбань. Над темою працюють укладачі: І. Л. Маловська, зав.
науково-методичного відділу та О. О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи.
Бібліографічне редагування здійснюють Т. В. Улятовська, зав. інформаційно-
бібліографічного відділу та Г. О. Стешенко, головний бібліограф.

Упродовж року було упорядковано та видано два персональні бібліографічні
посібники, присвячені відомим науковцям університету, триває робота над наступними.

Перший персональний бібліографічний покажчик «Сергій Данилович
Безклубенко» підготовлений до 80-річчя від дня народження відомого вченого –
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Волинського королівства Західної України, символ святого Архангела Михаїла, оберега
Наддніпрянської України на жовто-синьому тлі, що символізувало єдність всіх
українських земель. За час існування Легіону УСС тут було розроблено понад
15 варіантів національних символів, які використовувались і на стрілецьких прапорах.
Тривалий час у Легіоні УСС були свої довоєнні стяги молодіжних організацій “Січ” і
лише 1916 р. розроблено проект військового стрілецького прапора, автором якого став
І. Іванець. Його пошив львівський жіночий комітет і урочисто освятив 28 жовтня 1917 р.
у с. Розвадові митрополит А. Шептицький [16; 76]. Сам процес освячення головного
військового символу набув глибокого громадянського, патріотичного змісту як
публічна акція, на якій виступили організатори січового війська українською мовою.

Національна мова була основним засобом спілкування, і не тільки на публічних
акціях, а й у повсякденному житті стрільців. Вся необхідна документація, урядова чи
службова, велась українською. Українська мова була особливою гордістю стрілецтва,
постійне її використання призвело до формування і розвитку української військової
термінології, яка стала важливим здобутком майбутньої української армії.

Стрільці демонстративно відмовлялись від вживання німецької мови. Це
призводило до різних непорозумінь, а в деяких випадках – до кумедних ситуацій. Як
свідчать очевидці, “Навіть німецькі офіцери вчилися віддавати накази на українській,
бо стрільці ігнорували чужу мову” [6 арк. 1; 38 арк. 8, 9]. В своїх спогадах Н. Гірняк
стверджує: “Стрільці вживали в наказах тільки українську мову, бо це було таке
самозрозуміле, як і вживання нашого національного прапора. Так, під час непорозумінь
з німецькими інструкторами один із стрілецьких старшин заявив, що стрільців
зобов’язує українська мова, іншої вони не визнають” [14; 62]. У стрілецькому
середовищі вважалось неприпустимим говорити німецькою мовою, а із старшинами
австрійської армії, які за національністю були теж українцями, вони спілкувались
виключно українською [1, арк. 14].

Наступні події в Росії, а саме – лютнева революція 1917 р., дали нові надії і
сподівання. Події у Наддніпрянській Україні мали переломний вплив на весь ідейно-
політичний світогляд стрілецтва. Саме у перші дні цієї революції відновились та
легалізувались українські організації по всій Російській імперії. Відбувались загальні
процеси розгортання українського національного руху, логічним закінченням цього
процесу стало обрання Української Центральної Ради – головного органу
представництва українських громадських і політичних партій. Усі ці чинники істотно
вплинули на національно-політичну активність і Українських січових стрільців. У їхніх
виданнях з’являється ряд ідеологічних публікацій, які активно пропагують події, що
відбувались у Східній Україні. У стрілецьких військових частинах відбулися ряд
загальних зборів, на яких точаться дискусії про події української національної революції.
Так, 26 травня 1917 р. в с. Пісочній у стрілецькому осередку відбулась загальна нарада
старшин і підстаршин усіх стрілецьких формувань [15; 53]. Головним питанням було
подальше існування Легіону, порушувались питання про саморозпуск чи про підготовку
до боротьби за національну державу [7, арк. 77]. З 11 березня військові частини УСС
були розміщені біля с. Куропатники, де знаходились українізовані частини Південно-
Західного фронту, почалися зустрічі стрільців і солдат, які обмінювались інформацією,
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–виявляє та впроваджує у практику своєї роботи передові технології та сервіси;
–здійснює наукову діяльність в інформаційно-бібліографічному, науково-

методичному та книгознавчому напрямах.
Відповідно до наказу Міністерства культури УРСР № 506 від 1982 р. бібліотека

КДІК стала республіканським методичним центром для бібліотек культурно-
просвітницьких училищ [6]. Як методичний центр бібліотека брала участь у підготовці
і проведенні занять з підвищення кваліфікації завідуючих бібліотеками культурно-
освітніх училищ у республіканській школі передового досвіду; проводила семінари-
практикуми для зав. бібліотеками культурно-освітніх училищ УРСР та голів циклових
комісій бібліотечних дисциплін; здійснювала методичні виїзди, під час яких виявлялися
проблеми у роботі бібліотек училищ, надавалися методичні рекомендації та адресна
консультаційна допомога.

Організовуючи конференції та семінари, бібліотека сприяла розвиткові
бібліотечної професії, ознайомленню бібліотечної громадськості з сучасними
вітчизняними і зарубіжними теоретичними концепціями розвитку галузі. Це був внесок
у бібліотекознавство та розвиток безперервної бібліотечно-інформаційної освіти.

За тридцять років діяльності бібліотеки КНУКіМ як методичного центру (1982–
2012), її працівниками підготовлено понад 80 методичних рекомендацій, консультацій,
порад, інструктивно-методичних листів, пам’яток, зведених статистичних таблиць.
Щорічно (з 1988 р.) готується «Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України
за … роки», що містить аналіз бібліотечних фондів, заходів з популяризації літератури,
організації обслуговування читачів, довідково-бібліографічного апарату, кадрового
складу бібліотек.

Станом на 2013 р. до Методичного центру входить 26 бібліотек. З метою вивчення
сучасного стану, визначення пріоритетних напрямів діяльності бібліотек протягом 2012
року сектор методичної роботи проводив дослідження на тему: «Діяльність бібліотек
ВНЗ І–ІІ р. а. Міністерства культури України щодо інформаційного забезпечення
навчальної та наукової роботи вишу». У процесі дослідження вивчалися: стан
інформаційно-бібліографічного обслуговування, інформаційно-масової роботи, роль
бібліотек у соціокультурному житті навчального закладу, реклама бібліотеки та її послуг,
структура бібліотечних кадрів, джерела поповнення бібліотечних фондів. За підсумками
дослідження підготовлене видання «Бібліотеки вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі» [2].

До традиційних напрямів наукової роботи належать:
–Дослідження історії університету та бібліотеки.
–Біографічні дослідження, їх бібліографічне забезпечення.
–Збереження бібліотечних фондів.
–Співробітництво з університетськими кафедрами.
–Участь у конференціях.
–Видавнича діяльність.
Координує дослідницьку роботу бібліотеки проректор з наукової роботи КНУКіМ

доктор філологічних наук, професор А. І. Гурбанська.
Результатом наукових досліджень, що передбачали вивчення друкованих

документів з фондів бібліотеки та неопублікованих матеріалів з університетського
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періодикою та іншою українською літературою. Постійні братання стрільців з
українізованими частинами російської армії призвели до того, що акції за участю
Українських січових стрільців були заборонені австрійським командуванням. У таких
умовах в стрілецькому середовищі все більше виникає недовіра до існуючого уряду.
У Відні того ж 1917 р. було створено таємний український військово-революційний
гурток із старшин – українців австрійської армії, його ініціаторами були відомі
стрілецькі командири: Р. Заклинський, М. Опока, В. Свідерський та інші [22; 180–181].
Заходами його активістів було видано дві літографні відозви до вояків українців із
закликами ігнорувати та саботувати австрійські накази [8, арк. 93].

 У листопаді 1917 р. Центральна Рада видала третій універсал, у якому було
проголошено Українську Народну Республіку. З цієї нагоди Українські січові стрільці
провели велику загальнонаціональну маніфестацію. Після урочистої промови
В. Старосольського всі стрілецькі військові частини з оркестром і смолоскипами
вирушили в урочистий марш по місту дислокації, та по сусідніх селах [14; 66].

Наприкінці 1917 р. Українські січові стрільці почали шукати політичних та
військових зв’язків з Центральною Радою, почастішали випадки переходу стрільців на
бік української республіки [9, арк. 20; 10, арк. 32,41; 11 арк. 20].

Прискорено цю співпрацю підписанням Брестського мирного договору, внаслідок
якого Легіон Українських січових стрільців було відряджено на допомогу Центральній
Раді та Українській Народній Республіці. Протягом цього часу перебування легіону
УСС у Наддніпрянській Україні вони спромоглись провести широку національно-
патріотичну, українознавчу роботу, яка передбачала періодично-публіцистичну,
пропагандистську діяльність, а також безпосередню участь січових стрільців у створенні
державно-адміністративних органів місцевого самоврядування, що сприяло
налагоджуванню державного життя в Наддніпрянській України. Всі ці процеси тривали
до кінця літа 1918 р. Після такої активної національно-державницької діяльності Легіон
УСС було ізольовано переведенням на Буковину, до Чернівців. На місці свого нового
перебування січові стрільці дотримуються наміченого плану, готують плацдарм для
нової політичної акції – захоплення політичної влади в Галичині.

Так, намісник Галичини у своєму доносі австрійському уряду доповідав, що
Українські січові стрільці проводять громадсько-політичні акції серед сільського
населення Львівщини і Тернопільщини, узурпування місцевої влади [23; 246]. Як
наслідок такої роботи, у вересні 1918 р. було обрано Центральний Військовий Комітет,
ядром якого були офіцери-фронтовики, представники стрілецької еліти, такі як Д.
Вітовський, С. Горук, Д. Паліїв, В. Старосольський та ін. Головною метою, як і раніше,
було: „Провести серед доступних військових частин пропаганду на користь української
справи, й організувати українське вояцтво з різних формацій австрійської армії в одну
тайну військову силу, яка на випадок розвалу Австро-Угорської держави виступила в
обороні української землі” [19; 46]. І така нагода склалася внаслідок „Листопадового
зриву”, так званого військово-політичного перевороту, який спричинив утворення
Західноукраїнської Народної Республіки та Української Галицької Армії. Це стало
логічним завершенням національно-патріотичної, державницької ідеї, яка історично
сформувалась у стрілецькому середовищі. Більшість стрілецьких старшин і командирів
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В умовах стрімко зростаючого значення вищої освіти і науки у сучасному світі,
підвищенні попиту на різноманітну інформацію особлива роль відводиться
університетським бібліотекам. Доступ до глобальних інформаційних систем сприяє
перетворенню бібліотек вищих навчальних закладів у інформаційні центри, що
забезпечують розвиток науки, є базою науково-освітнього процесу університету.

Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв (далі –
КНУКіМ) – важливий бібліотечно-інформаційний підрозділ університету, що здійснює
формування, наукове опрацювання, зберігання документів; забезпечує створення та
використання інформаційно-бібліографічних ресурсів, проводить інформаційну та
науково-методичну діяльність, забезпечує користувачам доступ до традиційних і
електронних джерел інформації.

Історія бібліотеки починається 13 жовтня 1956 р. з бібліотечного кабінету при
Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства культури УРСР [4; 73].
Подальша діяльність книгозбірні нерозривно пов’язана з історією Київського
державного інституту культури (з 1999 р. – КНУКіМ).

Зазвичай, університетська бібліотека вважається науковою, тому головним
завданням книгозбірні КНУКіМ упродовж 55 років діяльності було інформаційне
забезпечення науково-дослідної та освітньої діяльності. У статусі «наукової»
Бібліотека:

–задовольняє універсальні інформаційні потреби користувачів;
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посіли важливі державні посади, які визначили основний зміст українського уряду та
українських військових частин у Галичині. Військові загони Українських січових
стрільців стали ядром новоутвореної Української Галицької Армії і завжди відстоювали
своєю боєздатністю національні інтереси як Західної, так і Східної частини України.

Підсумовуючи всю історію національно-патріотичної, ідеологічної діяльності
Українських січових стрільців, ми дійшли висновку, що національна ідеологія остаточно
сформувалась і загартувалась у процесі їхніх військово-політичних акцій та участі у
Визвольних змаганнях українського народу 1917 – 1921 рр. Цей процес розпочинався
з національно-виховної українознавчої роботи в молодіжних, спортивних, гімнастичних
товариствах і вдосконалювався з військовими операціями та боями, під час яких у
стрілецькому середовищі укорінилася духовно-національна сутність, відтворена у
почуттях, емоціях і оформлена як ідея побудови власної нації і держави.

У роки Першої світової війни та під час подій української революції Українські
Січові Стрільці своїм бойовим досвідом створили національно-теоретичні аспекти
національного відродження, які оформились в стрілецьку ідеологію, яка згодом
вплинула на західноукраїнську політичну думку першої половини ХХ ст. Вони вдавались
до різних форм і методів пропагандистської, видавничої діяльності у часописах
„Відгуки”, „Січові Вісті”, „Запорізькі вісті”, „Сокільські вісті”, „Вісті з Запорожа”, “На
соколиних крилах“, „Вісник Союзу Визволення України”, „Діло”, „Шляхи”, формуючи
головні засади стрілецької національно-державницької, патріотичної ідеології. Лідери
стрілецтва (В. Старосольський, В. Кучабський, Д. Вітовський, І. Балюк та ін.) у тісній
співпраці з відомим громадсько-політичним діячем, теоретиком українського
націоналізму Дмитром Донцовим сформували загальну позицію державного будівництва
на основі створення власних збройних сил.
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інституційних норм. Цей процес еволюції моральної регуляції у відповідь на ускладнення
і диференціацію суспільного життя виразно прослідковується в історичному русі
партикулярної моралі з невеликою частиною загальнолюдського змісту до
універсалізованої моралі доби Модерну і до пошуків ціннісних еквівалентів глобальної
етики в сучасних умовах пізнього Модерну, або постмодерну, за іншою класифікацією.

Концепція, що виводить універсальність базових соціальних інститутів із
універсалізму основних потреб, чітко обґрунтована у функціональній школі антропології
і етнології (Б. Малиновський, А.Р. Радклифф-Браун та ін.). На цій основі можна
передбачати, що наявність загальних потреб викликає до життя і деяку корінну
спільність у ціннісних перевагах людей. Системне впорядкування свого життя належить
до основоположного ціннісного вибору. Незважаючи на те, що універсальне, духовно-
етичне мислення прокладає собі дорогу на фундаменті деяких основоположних базових
характеристик в організації людського життя, виокремлення сфери універсальних
цінностей відбувалось поступово в процесі подолання дуже складних перешкод. З
усвідомленням спільної природи всіх людей пов’язана поява уявлень про універсальні,
загальнозначимі цінності. Ідеї загальнолюдської єдності вперше виразно проявили себе
на духовному горизонті людства саме в «вісьовий час» (К. Ясперс). Кожна цивілізація
– це унікальний внесок в єдину земну цивілізацію. К. Леві-Строс стверджував, що
«…світова цивілізація не може бути нічим іншим, як тільки коаліцією у світовому
масштабі культур, кожна з яких зберігала б свою оригінальність… Священний обов’язок
людини – захищати себе від сліпого партикуляризму, схильного приписувати статус
людства одній расі, культурі чи суспільству, і ніколи не забувати, що ніяка частина
людства не має формул, що можуть бути прикладені до цілого, і що людство, занурене
в єдиний образ життя, немислиме» [2; 116–117].

На початку ХХІ ст. універсалізація планетарного співтовариства на ґрунті
цивілізаційно-технологічних новацій та ознаки зростаючої транскультурації співіснують
з збільшенням уваги до багатоманітності соціокультурних кодів. Стає важливим
подальше розширення поняття «універсалізація», яке часто інтерпретується як
всезагальне нівелювання, різноаспектна конвергенція, стирання специфічних
особливостей всередині світового співтовариства. Багато народів, які знаходяться на
периферії у співставленні з західною цивілізацією, зберегли свою світоглядно-
психологічну монаду, яка, згідно Л.Н. Гумільову, залишається в принципі незмінного
до тих пір, поки той чи інший етнос існує як такий. Тому сучасне розуміння
«універсалізації» виключає постановку про уніфікацію і все більше включає питання
про партисипацію.

Особливості моральнісної регуляції як інтегруючого чинника інституційної
системи в традиційному і модерному суспільствах формується на основі відтворення
довіри і солідарності, уявлень про «спільне благо». На відміну від традиційного етосу,
кожний етап цивілізаційного розвитку пов’язаний з постійно зростаючим рівнем
виокремленості специфічно моральнісних механізмів регуляції поведінки,
продовженням яких є формування в сучасних умовах прикладної етики як відносно
самостійного чинника в діяльності соціальних інститутів.
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ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ
СУБ’ЄКТІВ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ МАРКЕТИЗАЦІЇ

У статті розглядаються особливості використання технологій маніпулювання
суспільною свідомістю з метою цілеспрямованого впливу на позиціонування
політичних суб’єктів в умовах багатопартійності й перманентної виборчої
боротьби.

Ключові слова: технології, виборчі технології, політичні суб’єкти, виборці,
політика, політичний маркетинг, технології прямого впливу, психотехнології,
індивідуальні політичні технології.

В статье рассматриваются особенности использования технологий
манипулирования общественным сознанием с целью целенаправленного влияния на
позиционирование политических субъектов в условиях многопартийности и
перманентной избирательной борьбы.

Ключевые слова: технологии, избирательные технологии, политические
субъекты, избиратели, политика, политический маркетинг, технологии прямого
влияния, психотехнологии, индивидуальные политические технологии.

The article discusses the features of the using of the technology to manipulate the
public consciousness with the aim of the purposeful influence on the positioning of the
political actors in the condition of the multiparty system and the permanent election
campaign.

Key words: technologies, electoral technologies, political actors, voters, politics,
political marketing, technologies of direct influence, mental technologies, individual
political technologies.

В організації соціально-політичного життя суспільства політичний ринок повністю
виявляє свої особливості в умовах лібералізму і демократії. Ця ситуація особливо
яскраво простежується у перебігові державотворчих процесів в Україні, соціально-
політичне життя якої, попри тривалі періоди бездержавності і тоталітарного гноблення,
зберегло народно-демократичні традиції суспільного життя. Практика народного віча
у Київській Русі, виборчі методи побудови державної влади у козацько-гетьманській
державі свідчать про глибоку прихильність українського народу до принципів народної
демократії, що само по собі є найголовнішою умовою формування певних складових
політичного ринку і політичних технологій [8].

З початку 90-х рр. ХХ ст. – в умовах побудови демократичного суспільства – в
Україні прискорюється процес маркетизації політичної діяльності. Позначений
новизною, складністю і масштабністю соціальної трансформації, цей процес здійснює
потужний вплив на перебіг інших політичних процесів, зокрема, на політичний маркетинг.
Останній, як і вітчизняна демократична система загалом, є вкрай недосконалим,
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інтеграції суспільства, більш правильною, на нашу думку, є підхід до інтегруючих
чинників соціальної системи через призму потреби в розвитку, появі нового, адаптації
до соціокультурної динаміки. Соціальна система зберігає рухливість і гнучкість не тільки
в протистоянні відверто деструктивними, не плідним процесам, а й у відкритості до
змін, потреба в яких викликана об’єктивними чинниками. Тому регулятивна функція
соціальної моралі, якій надається велике значення як у вітчизняній, так і зарубіжній
науковій літературі, починаючи з 70-х рр. ХХ ст., допускає певною мірою незалежні дії
по відношенню до соціальних норм, а також поряд з збереженням певних санкцій як
механізму соціального контролю допускає, а також передбачає певну єдність
нормативно-регулятивної функції моралі з культурно-інтегративною. Це особливо
проявляється в тих формах інституалізації моралі, які пов’язані зі зростанням
впливовості прикладної етики. Плідним для даного аналізу є виділення Р.Є. Парком
трьох форм соціального контролю: 1) елементарні (переважно примусові) санкції;
2) суспільна думка; 3) соціальні інститути. На думку Р.Є. Парка, суспільство є
«контроль» і «злагода», а соціальні зміни пов’язані, насамперед зі змінами моральних
норм, індивідуальних установок, свідомості, людської природи в цілому. Дослідження
соціальної і культурної мобільності дозволяють Р.Е. Парку сформулювати поняття
«маргінальної особистості». Воно є важливим для розуміння особливостей
нормотворчості в моральнісній культурі. Адже, з одного боку, фундамент моральнісної
культури у вигляді простих норм моральності є найбільш консервативною та
універсальною частиною культури, особливо на ґрунті звичаїв і традицій. А з іншого
боку, вони у єдності з історично віджилими звичаями і традиціями стоять на заваді
модернізаційним процесам, чому сприяє їх раціонально неусвідомлений характер,
зв’язок з ірраціональними глибинами підсвідомості. В роботі В. Соловйова
«Виправдання добра» відмічається, що особистість, яка виходить за межі традиційної
культури, наражається на відторгнення оточенням, фактично набуває маргінального
статусу, навіть якщо відстоює право на поведінку, перспективну в історичному
відношенні. Найбільш стійкими консервативними елементами є способи оцінки
реальності, що створюють «світовідчуття» даної спільноти, яке формується переважно
інститутом сім’ї. Джерелом еволюції соціальної системи можуть бути чинники, що
знаходяться як всередині інституційної системи, так і зовнішні чиники. Серед чинників,
які не є прямо породжені внутрішніми системними чинниками, особливе значення мають
впливи з боку культури, що ініційовані основним суб’єктом новаційних змін у культурі
– творчою особистістю. Зміни інститутів під впливом змін в культурі пов’язані,
насамперед, з накопиченням нового досвіду, нових знань, а також зі змінами в ціннісних
орієнтаціях. Творча продуктивність особистості є тим невичерпним джерелом новацій
внаслідок того, що людська особистість ніколи не вичерпується інтерналізованою в
ній системою соціальних ролей та інституалізованих цінностей. Внаслідок того, що
той чи інший інститут перестає відповідати меті чи інтересам певних соціальних
колективів і груп, виникає потреба його зміни. В таких випадках відбувається
переорганізація цих колективів і груп, найчастіше в вигляді подальшої диференціації
на більш спеціалізовані в функціональному відношенні частини. Перебудова
відповідних інститутів об’єктивно вимагає більш узагальнених і універсальних
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переживаючи важкий період свого формування і утвердження. Але завдяки глибоким
традиціям нашого народу, особливостям його менталітету, перспективи розвитку в
Україні принципів політичного маркетингу одержують оптимістичні прогнози.

Відомо, що цивілізований політичний маркетинг є складовою політичного життя
розвинутого суспільства. Формування його може відбуватися лише за певного рівня
демократії, розвинутого парламентаризму і сталої альтернативної виборчої системи.
Демократичне суспільство завжди має альтернативу політичного вибору, створюючи
таким чином сприятливі умови конструювання цивілізованого політичного ринку, де
ринок влади пропонує різні програми, ідеї і кандидатів, враховуючи інтереси електорату.

Питання політичного маркетингу розроблять українські вчені: В. Бебик, А. Бурега,
М. Головатий, В. Долгов, Е. Золотухін, К. Луценко, Н. Лютко, А. Пойченко та ін.

В умовах гострої конкурентної змагальності сучасних політичних партій і рухів,
зазначає А. Пойченко, широко застосовується тактика політичного маркетингу, тобто
діяльності, спрямованої на створення, підтримання або коригування поведінки людей
стосовно конкретних політичних лідерів, організацій та ідей громадського значення.
Здійснюється цілеспрямований вплив на різні соціальні й національні групи за їх
сегментації з метою нав’язування їм певної політичної партійно-вигідної інформації
про себе у найдоступнішій формі та найефективнішими каналами її трансляції [9; 38].

Аналізуючи ефективність політичної рекламної кампанії у контексті сучасних
комунікаційних технологій, В. Долгов підкреслює особливе значення презентування
уміння спілкуватися по телебаченню, засобами реклами, співпраці із засобами масової
інформації та використання новітніх PR-технологій, директ-маркетингових кампаній та
інших потужних засобів боротьби за привертання уваги виборців [3].

К. Луценко досліджує політичну рекламу як різновид політичного маркетингу,
спрямований на формування привабливого політичного іміджу певним державним,
соціальним та політичним інститутом, окремим лідером та особистостями, політичними
програмними ідеями і доктринами. Це комплекс інтегрованих маркетингових
комунікацій, покликаних на формування та просування запланованого політичного
товару на гостро конкурентний ринок. Політичне рекламування є завершальним етапом
політичного маркетингу, успішність якого вимагає залучення професіоналів з галузей
політології, політичної психології та соціології [5; 8–13].

Н. Лютко вважає особливим різновидом політичного ринку у демократичних
суспільствах вибори. Електоратом – сукупністю громадян з правом участі у виборах
головного органу, партії або конкретної особи продається свій політичний товар під
певний ангажемент – програму політичної партії чи харизму лідера. Тому між
політичними організаціями, зорієнтованими на завоювання влади, розгортається
боротьба за розширення свого електорату, яка стає головним змістом і метою участі
кандидатів у депутати і їхніх партій у виборчих кампаніях [6; 9].

Констатуючи вагомі здобутки у галузі дослідження політичного маркетингу,
правомірно вважати актуальним вивчення технологій впливу на позиціонування
політичних суб’єктів в умовах маркетизації політичної сфери України. Тому метою
даної статті є розкриття особливостей цих технологій.

Політичним менеджментом охоплена система управління політичною сферою
суспільства з використанням форм, методів і технологій правового менеджменту і
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«загальнолюдського». Концентрація в етиці смислів і цінностей свідчить про дійсне
виявлення людьми основних форм благ, що як в думках, так і в діях є дійсно
універсальними. Саме вони, на нашу думку, заслуговують на цілеспрямовану
організаційну підтримку і поширення засобами сучасної прикладної етики, що і свідчить
про те, що процес інституціалізації моралі розпочався. Проте цей процес, як і будь-
який результат діяльності людини, може бути або більше, або менше успішним. Наукове
обґрунтування інституційного запровадження прикладної етики вимагає врахування
етичного статусу дій і етичних можливостей інститутів самих по собі. В ідеалі кожна
дія і кожний інститут можна оцінювати в загальних термінах, таких як благо для індивіда,
що є частиною спільного блага. В діяльності деяких інститутів це є очевидним,
наприклад, такою є добре налагоджена суспільна система соціального забезпечення.
Прикладом таких конструктивних інститутів може слугувати монетарна система, процес
виробництва, правова система. З іншого боку існують і деструктивні інститути, які
найбільш суперечливі з етичної точки зору. Деякі з них створені з певною метою, по
прикладу злочинних об’єднань, такою є, приміром, система корупції в державі. Проте
деструктивні інститути можуть також бути прямим результатом функціонування
соціально-економічної системи. Таким є вимушене безробіття. Таким чином, кожен
існуючий інститут має етичну складову, кожен інститут або сприяє, або перешкоджає
належному функціонуванню системи в цілому з урахуванням універсальних, базових,
загальнолюдських цінностей. Люди, в процесі своєї безпосередньої буденної
життєдіяльності, багаторазово і багатоманітно оцінюють і себе, й інших людей, і
навколишню дійсність. Оціночна діяльність на основі критеріїв різних форм блага і
добра може бути історично віджилою, відносною і далекою від абсолютного змісту
моралі. Дуже часто під раціональними гаслами моралі ховаються примітивний егоїзм,
користолюбство, холодний розрахунок, партикуляризм, націоналістична нетерпимість,
шовінізм та інші уподобання. Реальний процес інституалізації моралі засобами
прикладної етики, як складний і неоднозначний, не може виводитись за межі критично-
аналітичного розгляду, апологетично позитивно оцінюватись лише через авторитетність
на рівні суспільної думки морально-етичної термінології.

Для ґрунтовного етичного аналізу найперше значення має співвідношення
основних понять системно-функціонального підходу до суспільного життя з різними
рівнями, формами і структурними елементами тих цінностей, які складають основу
сучасної суспільної й індивідуальної моралі, їх співвідношення з традиційними
цінностями та інститутами. Таким чином, в інститутах суспільства втілені його цінності,
а інституційні ролі, в свою чергу, інтерналізовані в мотиваційній структурі цього
суспільства. Від якості цього процесу залежить рівень інтеграції даної суспільної
системи, яка, в свою чергу, є свідченням значного співпадіння інтересів суспільства в
цілому і приватних інтересів окремих членів цього суспільства. Така ситуація є
сприятливою і для морального клімату суспільства. Незважаючи на завжди присутню
наявність аномічної поведінки аж до відверто асоціальних проявів, в цілому розлад
між сущим і належним є таким, що не загрожує функціонуванню соціальної системи.
Хоч в науковому дискурсі розглядаються ідеальні моделі повністю інституалізованих
систем, вони є, скоріше, аналітичними абстракціями. На відміну від прихильників повної
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політичного маркетингу. Політичний менеджмент займається безпосереднім розглядом,
ухваленням та втіленням у життя політичних рішень. Функціонально ці обов’язки
виконує спеціалізована група людей (правляча, політична еліта), яка управляє
поведінкою членів суспільства, застосовуючи правові норми, умовляння та
маніпулювання. Зазначені види соціотехніки управління по суті представляють собою
інструменти регулювання впливу на людину [4].

Впливаючи на суб’єкти і об’єкти політики із застосуванням умовлянь або погроз,
політичні суб’єкти намагаються таким чином переконати виборця у необхідності зробити
певний політичний вибір. При застосуванні техніки умовлянь практикуються залучення
раціональної і нераціональної аргументації з використанням прагматичних аргументів,
фактів, статистичних даних, а також результатів соціологічних й соціально-
психологічних досліджень. Нераціональна аргументація ґрунтується не на істинності
аргументів, а, як правило, особистісних якостях людей, які поділяють схожі думки, на
авторитетах, думці більшості громадян та ін. Використовується й техніка формування
емоційного компонента, суть якої – звернення до національних стереотипів та інтересів,
залякування, висміювання тощо.

Важливою особливістю виборчих технологій прямого маніпулятивного впливу
на свідомість виборців є безпосередній активний контакт кандидата або працівників
його штабу з учасниками голосування з метою визначального впливу на формування їх
світоглядно-електоральної орієнтації. З-поміж зазначених технологій у сучасній Україні
найчастіше використовуються наступні:

- агітація «від дверей до дверей» як динамічно-прозорий засіб попереднього
візуального визначення прихильників політичної програми певного кандидата та
вірогідної участі їх у виборах. Зазначена технологія є однією з найпоширеніших, не
виключаючи певні її обмеження: кримінальну обстановку у країні, заборону на втручання
в особисте життя тощо;

- зустрічі кандидата з виборцями як стереотип його масової презентації та
з’ясування електоральних симпатій населення. До цієї технології вдаються з метою
агітації за певного кандидата;

- телефонне спілкування з метою політичного аналізу й прогнозування,
ознайомлення з програмними положеннями певного кандидата або політичної партії з
акцентуванням симпатики до них;

- збір підписів, наказів та побажань. Завдяки зазначеним заходам політик має змогу
донести до електорату свою політичну програму й громадянську позицію, одержати
інформацію про очікування виборців та ставлення до себе. Обмеженнями при
використанні зазначеної технології виступає конкуренція між собою виборчих штабів
та сприйняття виборцями політичної агітації як вторгнення у приватне життя або
намагання сфальсифікувати результати виборів [2; 127].

До найпоширеніших індивідуальних політичних технологій належать: публічні
виступи, участь в актуальних ток-шоу та інтерв’ю кореспондентам радіо і телебачення,
підготовка матеріалів для друкованих засобів масової інформації тощо.

Теледебати як найпопулярніший різновид політичної технології дає змогу охопити
велику аудиторію, відверто викласти кожному, навіть байдужому виборцеві, свою точку
зору й громадянську позицію, вплинути на його уподобання та політичний вибір. Проте
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Задіяність суспільних наук в інституційну морально-етичну регуляцію була
очевидною для Аристотеля, Фоми Аквінського, Спінози та ін. класичних філософів.
Критика такого підходу розгорнулась в ХІХ – ХХ ст., коли зростала відмова від ціннісно-
нормативної складової в намаганні створити позитивні суспільні науки за взірцем
математики. На нашу думку, існує декілька причин, які не достатньо враховуються при
оцінці цього процесу. По-перше, це неспівпадіння динамічних економічних і політичних
процесів з відповідними їм культурними здобутками, по-друге, класична культура є
орієнтованою на канон, а релігія взагалі грунтується на догматиці, що призводить до
протиріччя з спрямованістю на творчу самореалізацію особистості і, по-третє, новаційні
процеси змін у ціннісних орієнтаціях мас форсовано і в ідеологічній, примусовій формі
нав’язувались в буржуазну добу. Поширення крайнього позитивізму в суспільних науках
опосередковано сприяє виникненню і функціонуванню, наприклад, права без правди;
букви закону без духу закону, особливо в тоталітарних державах. Про такі загрози
позитивного права ще на початку ХІХ ст. попереджав Гегель. Адам Сміт перед
написанням «Багатства націй» узагальнив у своїй «теорії моральних почуттів» ті моральні
передумови, які необхідні для того, щоб гарантувати справедливість в соціально-
економічному житті. Основним поняттям його концепції є «правильність» поведінки,
морально правильна комбінація «спільних інтересів» і «власної вигоди». Для нього
моральна філософія відноситься до регуляції поведінки індивідами, а не до організації
суспільства. Водночас, саме інституційний підхід є важливим на часі в сучасних умовах.
Мова йде не про суто неоконсервативний підхід, який хоч у певних питаннях, заслуговує
на увагу і з точки зору спадкоємності культури і її антропологічних основ, а також
правомірно ставить багато критичних питань до сьогодення, та все ж, на нашу думку, не
охоплює всього простору моральнісної культури. «Нова нормативність», яку
узасадничує трансцендентальна прагматика (К.-О. Апель, Ю. Габермас), відноситься
не тільки до приватної сфери. Вона охоплює, насамперед, якісно нові форми впливу на
індивіда через організаційні структури (мезарівень), підвищує функціональну задіяність
принципів і цінностей моралі в основних інститутах сучасного суспільства
(макрорівень). Ці процеси привели до виникнення прикладної етики, що суттєво
відрізняється від класичної академічної філософської дисципліни. Вона безпосередньо
підключається до політики, бізнесу, науки, медицини, відношення людини до природи
та ін. Ця нова соціальна функція етики, поворот її до конкретно-практичних проблем
сучасності стала яскравим явищем кінця ХХ ст. Причини виникнення різноманітних
етик вбачають у стрімкому рості людських знань і технологічних можливостей, в
багатьох глобальних проблемах (розподіл світових ресурсів, їжі та сировини, зростання
народонаселення, реальна можливість глобальних катастроф).

Важливість прикладної етики і пов’язаних з нею суспільних наук не в
обслуговуванні трансцендентальних фантазій на етичні теми без урахування їх реальної
закоріненості в житті, хоч на цьому шляху також можуть бути досягнуті культурно
значимі здобутки у вигляді моделювання потойбічного джерела «високого блага»
(Платон, Августин Блажений та ін.). Водночас, якщо рухатись за логікою Аристотеля і
«спільне благо» розглядати структуровано, то в межах людської реальності можна
виділяти різні рівні спільного блага, аж до найвищого «всезагального»,
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за низки обставин (безпосередня презентація зовнішності, культура мовлення, рівень
особистої переконаності тощо) теледебати можуть виявитися останнім виступом
політика перед виборцями.

Однією з ефективних технологій, що забезпечує політичній партії доступ до
політичних ресурсів, є брендінг. Політичний брендінг, за визначенням І. Недяк, – це
політтехнологічна система, яка будується на реалізації політичної популярності і
репутації та їх закоріненні у масовій свідомості у вигляді політичного іміджу [7; 269].

Політичний брендінг є похідним від «бренд» – нематеріального капіталу
політичного суб’єкта (лідера, партії, програми, ідеї тощо), цінність якого полягає у
його впізнаваності аудиторією й у виникаючих в її репрезентантів позитивних асоціаціях,
пов’язаних з ним.

Конструювання брендів політичних партій та їх лідерів дедалі виступає діючим
інструментом впливу на виборця, що дозволяє вирішувати низку важливих завдань,
пов’язаних із забезпеченням довготривалого політичного життя, а також легітимацією
партії у владних структурах. Капітал бренду політичної сили допомагає виборцям у
процесі одержання інформації і прийняття рішення.

За прогнозом соціологів, в майбутньому реально брати участь у політичному житті
країни зможуть лише партії з потужними брендами [11; 233]. У виборчих змаганнях
одержуватиме перемогу не той, хто запропонує виборцеві детально відпрацьовану й
ідеологічно обґрунтовану програму, а той, хто створить яскравий символ-бренд,
своєрідну привабливу торгову марку. Неологізм же «брендобудівництво у політиці» –
це діяльність, безпосередньо пов’язана з управлінням поведінкою споживача на
політичному ринку з метою спонукання підведення його до прийняття політичного
рішення та політичного вибору [11; 233].

У недалекій перспективі воно має синтезуватися також з технологіями
нейролінгвістичного програмування. Дослідники стверджують, що завдяки
цілеспрямованому впливу на підсвідомість людини можливе буде спрямування її
політичної поведінку у бажаному напрямі. Для цього образ будь-якої людини пов’язують
з певною емоцією, при згадці про яку виникає потрібне маніпулятору переживання [2;
132–133].

У політико-комунікаційному процесі політики й політтехнологи повинні
враховувати різноманітні культурологічні чинники. Такими, передусім, є особливості
національної свідомості, характеру, культури і мистецтва. Обов’язково слід звернути
увагу на характерні психофізіологічні чинники, настанови, очікування, упередження,
які зумовлюють специфіку національного політичного життя [10].

Стан політичної культури та свідомості громадян значною мірою детермінується
культурно-історичним минулим народу й інтегруванням у сучасному політичному
режимові прогресивних традицій. На відміну від тоталітаризму, навіть авторитарний
режим допускає існування обмеженого плюралізму в різних суспільних сферах,
погоджується з існуванням деяких фрагментів демократизму (парламентські вибори,
багатопартійність тощо). Він має відігравати перехідну роль, створювати демократичні
інститути, процеси й механізми, актуалізуючи можливості громадянського суспільства
та цілеспрямовано розвиваючи суспільні сфери до політично виправданого рівня.
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використати переваги “етики доброчинностей” порівняно з кантіанською нормативною
та утилітарною етикою. А.В. Прокоф’єв з цього приводу зазначає, що “аристотелівським
концепціям не можна відмовити в тверезому (а, можливо, навіть акцентованому) баченні
деяких найбільш гострих і болючих проблем сучасної соціальної етики. Серед них,
насамперед, проблема заповнення розриву між абстрактно теоретичними моральними
роздумами й повсякденною практикою, ... проблема визначення адекватного місця ідеї
морального вдосконалення людини у межах соціальної етики” [1; 62]. Можна вважати
визначними представниками цієї тенденції А. Макінтайра, Ч.Тейлора, М. Нессбаума, а
також, до певної міри, Г.Г. Гадамера. Якщо розглядати нормативні питання, то
продовження концептуальної соціально-етичної логіки Аристотеля сконцентровано в
ціннісному полі, який фіксується частково такими сучасними поняттями як «етос»,
«природна моральність», «соціальна мораль», «етика закону». Як генетично, так і логічно
цей вимір моральнісного життя пов’язаний з досвідом переживання і усвідомлення
всього простору діяльності і спілкування, що охоплюється категорією «благо».
Початковий зміст цієї категорії включає всі аспекти індивідуального «життєвого блага»
у його діалектичній пов’язаності з різними варіантами «спільного блага» людей аж до
загально-національного і глобально-загальнолюдського його масштабів. Важливою
ознакою збереження аристотелівської традиції у сучасному науковому дискурсі є
віддача певного пріоритету соціальності, представленій соціальними інститутами і
відповідно тим правилам, які регулювали б відносини між суспільством, державою і
громадянами. В межах такого підходу етична ціннісна категорія «спільного блага»
набуває відносної самостійності, а з часом вона утворює на теоретичному рівні
особливу проблематику «соціальної етики», яка не включає повністю персоналістичну
і перфекціоністську етику, але має з ними об’єктивну часткову спільність, яка
виявляється при теоретичному аналізі, при визначенні найвищих і взаємопов’язаних
етичних цілей – щастя людей і суспільного блага для спільнот.

Діяльність людини спрямована на досягнення індивідуальних або суспільних цілей,
корегується суб’єктивно прийнятими цінностями. В продовження лінії Аристотеля
можна виділити диференційовану і об’єктивно задану систему цінностей, яка є
присутньою в будь-якій сфері життя. Матеріальні цінності створюються в економічній
сфері, істина є визначальною в науці; краса в мистецтві, справедливість у праві, добро
в моралі. Ці цінності утворюють ієрархічну структуру, адже й індивіди, і суспільство є
багатовимірними утвореннями, що вирізняються специфічними особливостями при
збереженні спільної основи. Інститути є тими утвореннями, які дозволяють досягати
мети у нерозривному зв’язку з відповідними цінностями. Тому соціальна структура та
вся інституційна система створюють образ життя в даному суспільстві, що регулюється
системою цінностей, прийнятою в ньому.

Невід’ємність етичної складової від функціонування різних інститутів фіксує весь
комплекс суспільних наук – соціальна філософія, політологія, правознавство, політична
економія, соціологія, соціальна психологія, історія та ін. Внаслідок того, що кожна з
цих наук виходить з певного концепту суспільства в цілому, вони включають в своє
дослідницьке поле морально-етичну складову як важливий чинник, що визначає
поведінку людей.
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Можливості використання політичних технологій залежать від політичного
режиму: чим демократичніший він, тим ширшими є можливості для самостійного
політичного волевиявлення особистості, суб’єкти ж політичного процесу зацікавленіше
розраховують на допомогу політтехнологів, озброєних широким арсеналом засобів
політичної комунікації. Політичний режим визначає також ступінь користування
адміністративним ресурсом у процесі виборчої кампанії, доступність каналів
інформування й реалізацію громадянами прав і свобод.

Проте слід мати на увазі, що політичний режим виступає основою формування
певної політичної культури й свідомості громадян, які у подальшому можуть бути
використані для маніпуляцій. Соціальними психологами доведено, що невпевненість,
занижена самооцінка, заляканість, негативні очікування, підвищена вразливість,
слабкість логічного аналізу й відсутність здорового глузду в аналізі конкретної ситуації
є сприятливим ірраціональним ґрунтом для здійснення навіювання. Невипадково
напередодні важливих виборів певними політичними силами із застосуванням засобів
масової інформації робиться все, щоб такий стан свідомості був у більшості громадян.
Тоді їм можна навіяти найсумнівніші варіанти комунікації або особу політика як єдино
правильну і бажану для них.

В умовах тоталітарного режиму нерідко використовуються так звані «чорні»
(брудні) політичні технології, до яких відносяться різноманітні прийоми приниження й
дискредитації суперників та опонентів, збирання на них «компромату», нехтуючи
моральними та правовими нормами. Причому дискредитація інколи виражається не
тільки у створенні негативного образу опонента, а й у демонстрації виборцям його
неспроможності гідно протистояти наклепові. Це дає високий ефект від прихованого
впливу, оскільки при їх здійсненні відбуваються цілеспрямовані, добре зрежисовані
агітаційні або антиагітаційні дії. Специфіка цих технологій полягає також у спотворенні
методів соціологічних досліджень певних соціальних дій. Наприклад, телефонне
обдзвонювання можуть маскувати під опитування (з метою контрпропаганди) або під
офіційне повідомлення начебто від імені штабу опонента. Цією технологією зазвичай
послуговуються у період виборчих кампаній квазісоціологічні служби з доволі гучними
назвами, яких інколи насправді й не існує. Іманентною формою політичного
маніпулювання виступають спотворені стереотипи, іміджі й мовні штампи, які
спричиняють послаблення творчого потенціалу народу й блокують процес
демократизації суспільства.

У процесі конструювання технологій впливу на позиціонування політичних
суб’єктів у сучасній Україні неможливо нехтувати соціокультурними та гендерними
традиціями суспільства. Наприклад, при формуванні іміджу професійного політика слід
враховувати специфіку побудови комунікації з жіночою та чоловічою аудиторією. І, отже,
політичний лідер має будувати пропагандистсько-лекторські промови з врахуванням
належності до певної статі, щоб його адекватно сприймала аудиторія [1; 324].

На формування суспільних взаємин активно впливає взаємозв’язок релігії й
політики на рівнях духовно-культурних явищ, організацій та окремих людей. Проте у
політичній сфері життєдіяльності суспільства слід розрізняти роль релігії як світогляду
та церкви як соціального інституту. За сучасних умов створюються й функціонують
громадські об’єднання і партії, в основі яких є релігійні вчення або ідеї. Зазначені
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У статті розглядається сучасний процес інституалізації моралі, який
проходить завдяки запровадженню етичної інфраструктури в організаціях та
поширенню практики управління цінностями. Прикладна етика розглядається не
тільки як нормативна складова соціального простору, а й як ціннісно-орієнтаційний
механізм культури.

Ключові слова: соціальна мораль, інституалізація моралі, прикладна етика,
функції моралі.

В статье рассматривается современный процесс институализации морали,
который проходит благодаря внедрению этической инфраструктуры в
организациях и расширению практики управления ценностями. Прикладная этика
рассматривается не только как нормативная составляющая социального
пространства, но и как ценностно-ориентационный механизм культуры.

Ключевые слова: социальная мораль, институализация морали, прикладная
этика, функции морали.

The modern process of institutionalization of morality, which passes through the
introduction of ethical infrastructure of an organization, and the expansion of the practice
of control values is considered in the article. Applied ethics is considered not only as a
normative component of the social space, but also as a value-orientation mechanism
culture.

Key words: social moral, institualizaciya of moral, applied ethics, functions of
moral.

Остання третина ХХ ст. була відмічена широкомасштабним поширенням
прикладної етики, її зростаючим впливом на конкретні сфери соціальної практики та
професійної діяльності. Цей процес мав суттєвий вплив на моральну регуляцію
поведінки в напрямі зростаючої інституалізації моралі як у формі пошуку базових
універсальних ціннісних засад та досягнення консенсусу з приводу спірних питань, так
і в формі розповсюдження нових дискурсивних практик, поширення спеціальних
навчальних програм. Особливою прикметою часу стало прийняття міжнародних
декларацій, етичних кодексів різного масштабу, які мають певний вплив на соціальне
функціонування постіндустріального суспільства. Значною мірою ці процеси стали
відповіддю на втрату впливовості важливих для соціальної стабільності традиційних
цінностей і механізмів їх збереження.

Свідченням активізації традиційної етичної складової в етико-філософському
дискурсі в другій половині ХХ ст. став “аристотелівський поворот”, який прагнув
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інститути доцільно диференціювати на дві групи. В одній групі на передній план
висувається релігійна належність як ознака певного об’єднання. Для другої властиве
згуртування громадян з різними, навіть світськими, вільнодумно зорієнтованими
поглядами з визнанням християнських цінностей. Політичні й державні діячі, дбаючи
про зростання своєї популярності, звертаються за благословенням до церковних ієрархів.

Отже, для регулювання політичних процесів в Україні активно використовуються
технології правового менеджменту та політичного маркетингу. Сучасними політичними
партіями пропагуються масовані технології маніпулювання суспільною свідомістю.
Між політичними організаціями, зорієнтованими на завоювання влади, відбувається
наполеглива боротьба за розширення свого електорату, яка становить головний зміст
участі кандидатів у депутати та їхніх партій у виборчих кампаніях. Найвипробуванішою
політичною практикою є технологія безпосереднього впливу на свідомість виборців,
особливо сучасні психотехнології, володіння якими є необхідним чинником
функціонування політичної системи й розвитку держави у період докорінних змін у
громадсько-політичній сфері життєдіяльності суспільства.
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У статті розглядаються традиції  календарно-обрядової культури
українського народу, регулятивні механізми їх функціонування у соціальному
аспекті.

Ключові слова: культура, традиції, календарно-обрядова культура, обряд,
звичай, звичаєве право, фольклор, духовний розвиток.

В статье рассматриваются традиции календарно-обрядовой культуры
украинского народа, регулятивные механизмы их функционирования в социальном
аспекте.

Ключевые слова: культура, традиции, календарно-обрядовая культура, обряд,
обычай, обычное право, фольклор, духовное развитие.

The traditions of the calendar ritual of the Ukrainian people, the regulative
mechanisms of their functioning in the social aspect are investigated in the article.

Key words: culture, traditions, calendar ritual culture, ritual, custom, custom right,
folklore, spiritual development.

Пожвавлений інтерес до обрядово-звичаєвої культури нашого народу є
свідченням потужності процесів його духовного відродження. Невід’ємною складовою
соціокультурного досвіду українців на сучасному етапі є святково-обрядова сфера, в
якій акумулюються і реалізуються духовні надбання багатьох поколінь. Важливим
елементом культурної традиції є громадсько-побутові календарні свята та обряди, в
яких відображаються колективні уявлення ряду історичних генерацій українців про
зв’язок людини і природи, принципи організації господарської діяльності, матеріального
і духовного буття людей.

Народна обрядовість як соціокультурна форма функціонування стереотипів
звичаєвого права сприяє усвідомленню й закріпленню високих духовних цінностей
кожним наступним поколінням. Тому залишається актуальним подальше поглиблене
вивчення традицій звичаєвого права та його об’єктивації у календарно-обрядовій
культурі українців, що і є темою даної статті.

Дослідження календарної святково-обрядової культури населення України у другій
половині ХХ і на початку ХХІ ст. здійснювалося за кількома напрямами: історичним
(О. Курочкін, Л. Малоока, Л. Медушевська та ін.), етнографічним (В. Борисенко,
М. Гримич, Н. Жмуд, О. Івановська та ін.), світоглядно-культурологічним (В. Біляцька,
В. Куєвда, В. Скуратівський, В. Сапіга й деякі ін.). Причому особлива увага приділялася
циклічному характерові свят і обрядів, заглиблених у міфопоетичне світосприйняття
наших пращурів – східних слов’ян.

Широко відомим в Україні й українській діаспорі є етнографічний нарис
О. Воропая „Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис”, в якій ґрунтовно
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молодого, енергійного, підприємливого селянства, яке бажало працювати на власній
землі. Крім того, інтенсифікується процес "відходництва". Селяни, які, не пориваючи
зв’язку з сільським господарством, йшли на заробітки до міста і зберігали у своєму
побуті багато селянських ознак, дотримувалися багатьох традиційних звичаїв та обрядів,
хоча в побут їх сімей все більше проникали елементи міського, робітничого побуту.
Докорінні зміни способу життя, відокремлення їх від землеробства закладають
підгрунтя для вдосконалення старих і формування нових видів вітчизняної гостинності.
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внутренних дел, 1852. – 534 с. 23. Труды этнографическо-статистической комиссии в

НАРОДНА ПОБУТОВА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ЯК ОСНОВА ГОСТИННОСТІ УКРАЇНЦІВ



111

розглядаються народно-календарні звичаї, розподілені за порами року, а також вірування
і уподобання українців [4]. Ґрунтовним і важливим у монографічній праці О. Курочкіна
„Календарні звичаї та обряди” характеризується річний цикл календарних свят
українського населення середини ХІХ – початку ХХ ст., на основі реконструкції
архаїчних новорічних ритуалів українців простежуються їх генетичні джерела [6].

Сучасний український культуролог У. Хархаліс, досліджуючи звичаї, традиції,
обряди і ритуали як форми відображення суспільних відносин, виокремлює поняття
основного календарного обряду як головного ритуалу, вважаючи інші обрядово-
ритуальні стереотипи його численними трансформаціями. Причому у пізній традиції
цей домінуючий ритуал підноситься до рівня теоретичної версії. Найдосконалішими у
духовній культурі українців є обряди календарного та родинного циклів. Обряди
родинного циклу є більш чи менш однорідними у плані ритуалізації, тоді як календарні
обряди суттєво розрізняються між собою. Міра та специфіка цієї ритуалізації є
особливо помітною у регіональних звичаєвих традиціях, де завжди є кілька головних
свят (рідше – одне), а інші вважаються другорядними [9].

Об’єктом фахового дослідження Л. Малоокої є історична еволюція звичаїв та
традицій масових свят українців, в тому числі календарних. Авторка, аналізуючи
особливості сучасних календарних свят українців, звертає увагу на ремінісценцію давніх
„язичницьких” обрядів, що є звичаями, які втратили свою значимість і своє істинне
призначення і зведені до рівня звичайного масового гуляння з деякими атрибутами
давнього народного календарного святкування [7].

У мистецтвознавчому дослідженні В. Біляцької „Календарно-обрядова поезія і
народні свята. Вечорниці та досвітки” аналізуються календарно-обрядова поезія й
народні свята зимового, літнього та осіннього циклів. Розглядаючи основні річні народні
свята, а також супутні ним звичаї та обряди, дослідниця зазначає, що величальні різдвяні
пісні, петрівочні пісні, календарна поезія весняного циклу є самобутніми формами
народних розваг [3].

Стаття присвячується виокремленню мало досліджених раніше аспектів загальної
проблеми. Історичні й етнографічні дослідження культурного генезису й специфіки
народних українських свят і обрядів та їх вплив на формування національної свідомості
народу є фрагментарними у плані культурологічного аналізу звичаєвого права та його
значення для функціонування традиції календарно-обрядової культури. Це і зумовило
актуальність проблеми та мету даної статті – визначити культурні традиції календарно-
народної обрядовості в контексті звичаєвого права українського народу.

Звичаєве право як найдавніша форма функціонування правової культури зумовлене
історичною потребою суспільства у соціально-доцільних нормах людської
життєдіяльності. Воно об’єктивно зумовлюється наявністю соціальної неоднорідності
суспільства, його жорсткою диференційованістю за світоглядними орієнтаціями,
професійними й територіальними ознаками, етнічною приналежністю, майновими та
владними інтересами. З метою розв’язання зазначених проблем державні органи й
посадові особи санкціонували звичаї, встановлюючи санкції за невиконання чи
неналежне виконання вимог, закріплених у звичаї.

Елементи обрядовості надавали українському звичаєвому праву своєрідної
свіжості та публічності. Воно було спрямоване на врахування локального досвіду
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одноосібним господарствам. В селі толоку найчастіше влаштовували при будівництві
житла і господарських споруд, під час жнив, косовиці трав, вивезенні снопів з поля,
корчуванні і перевезенні будівельного лісу: "Часто бідні господарі, споруджуючи хату
та інші господарські споруди (клуні, повітки), скликали так звану "толоку", яка
підсоблялає господарю зробити те, на що потрібні були не одні робочі руки і чого
господар сам не в змозі був зробити" [23; 377].

Толока передбачала обряд запрошення, процес колективної праці, церемонію
пригощання у дворі господаря (селянин, якому допомогали, зобов’язаний був у цей
день щедро годувати толочан). "Сусіди і родичі, запрошені на толоку, працювали
звичайно не довго, але сумлінно і старанно. Толочани не отримували винагороди за
працю, крім пригощання. "Вечеря" для "толочан" готувалась різна, зважаючи на стан
господаря, який скликав "толоку". Бідні господарі готували "куліш" або "галушки" та по
чарці горілки – тим пригощання і закінчувалося; а заможніші господарі готували "борщ
з курятиною або гусятиною, вареники з сиром та зі сметаною, або млинці з салом". Але
при цьому пригощанні найважливіша роль належала горілці, якою зобов’язаний був
пригощати не тільки заможний господар, а й бідний" [23; 377].

Толока мала ознаки трудового свята, змагання у вправності, супроводжувалася
жартами та певними обрядами, гаданнями. Спільна праця одночасно сприяла
демонстрації працьовитості, хисту, витривалості, тобто саме тих рис, що цінувалися
селянами.

О. С. Афанасьєв-Чужбинський до форм колективної допомоги відносить, крім
толоки, ще й прибирання сіна – косовицю. Для цього господар завчасно домовляється
з косарями, а сам, відповідно, проявляючи гостинність, утримує їх на покращеному
харчуванні: "Кілька разів на день порція, сніданок, обід, полуденок й вечеря – необхідні
умови, без яких не можна найняти жодного працівника. Й умов цих суворо
дотримувались. В скоромні дні м’ясо, а в пісні риба неодмінно повинні бути вживані,
хоча б на обід та вечерю, а в деяких все це подається на сніданок та полуденок" [3; 35].

У громадському побуті першої половини XIX ст. чільне місце посідає свято
обжинок. Етнограф, історик М.А. Маркевич у праці „Обычаи, поверья, кухня и напитки
малороссиян” пов’язує громадську гостинність із традиційною трудовою обрядовістю
українців на прикладі свята останнього снопа: "В самий день закінчення жнив буває
сільське свято: «обжинки». Жниці ходять по ниві, збирають стебла жита, що випадково
лишилися, незв’язані в снопи, співають пісні і сплітають з жита вінок. Одна з дівчат
його надягає собі на голову по загальному вибору, і потім всі натовпом йдуть з піснями
до панського двору. Пан приймає вінок, вішає його під образами, а дівчат пригощає.
Іноді обжинки святкуються великим обідом, бочкою горілки посеред панського двору
для всього села" [16; 17]. Тобто власник поля зустрічав цю процесію у власній садибі.
Висловлюючи традиційні побажання здоров’я і достатку, прославляючи господаря та
його родину, йому передавали символічний сніп і вінок. У відповідь господар
запрошував селян до святкового столу. Так свято обжинок набувало характеру
гостинності.

Таким чином, в українському селі протягом ХІХ ст. відбуваються процеси
трансформації патріархального способу життя, пов’язані з виходом на історичну арену
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життєдіяльності спільноти, в тому числі й стосовно сільськогосподарської праці. У
свою чергу громадський характер традиційної обрядовості традиційно зумовлювався
специфікою сезонних сільськогосподарських робіт. Завдання календарної обрядовості
здавна відповідали насущним потребам хлібороба: забезпечити добробут і щастя
родини, вдалий шлюб, високий урожай та плодючість худоби, відвернення певного зла,
передбачення майбутнього тощо. Протягом тривалого часу за допомогою свят і
обрядів старші покоління передавали молоді свою любов до праці, волелюбність,
гостинність й життєвий оптимізм. Календарна обрядовість є одним з найдавніших видів
традиційної народної творчості. Приблизно до Х ст. в основному склалися календарний
обрядовий фольклор, відповідний річним циклам, й позакалендарний, пов’язаний з
вузловими подіями родинного побуту (весілля, народження, похорон тощо). Відтоді ці
стереотипи культури доволі міцно трималися у селянському побуті упродовж багатьох
століть.

Словесним оформленням обрядів, пов’язаних з річним циклом хліборобських
робіт та зміною пір року, слугувала звичаєво-обрядова поезія. Календарні пісні є
високохудожніми творами, образність та поетичні засоби вироблялися протягом
тривалого часу. Культивування розгалуженої системи календарно-аграрних свят і обрядів
було передусім детерміноване землеробським типом господарювання, традиційним для
східнослов’янських етносів. Календарна обрядовість трансформувалася у складний
фольклорний комплекс, в якому раціональний досвід та позитивні знання з’інтегрувалися
з релігійно-магічними віруваннями, а високо естетичні традиції переплелися з
архаїчними уявленнями і звичаями.

Всі календарні звичаї і обряди українців узгоджувалися з річним літургійним
циклом православної церкви, в обрядовій практиці якої домінували дванадесяті свята і
пости. Фундаментальною ж основою «побутових святців» був трудовий
сільськогосподарський календар, який регулював різноманітні аспекти взаємовідносин
хлібороба з природним довкіллям. У другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. ця сфера
(принаймні її морально-етичний аспект) регулювалася звичаєвим правом. Наприклад,
господарем, власником („хазяїном”) вважався той, хто працює на землі, вільно
розпоряджається вирощеною на ній продукцією й дає раду своєму господарству.

Православними святцями називають церковну книгу, в якій містяться тексти
сакральних піснеспівів і молитов, подано списки святих з метою їх ушанування й перелік
церковних свят у календарному порядку. У церковних виданнях святців або місяцесловів
до списків святих додаються особливі статті для визначення днів так званих рухомих
свят. Такими, наприклад, є «Пасхалія зріча» (вона визначає на певний рік дати свят,
залежних від часу святкування Великодня), «ключ обертання індіктріона», «місячна
течія» [2; 528]. Засвоюючи елементи православного віровчення та християнські обряди,
простолюд пристосовував їх до насущних потреб господарювання та повсякденного
побутового вжитку. Одночасно православ’я густо насичувалося дохристиянськими
міфорелігійними уявленнями та образами, а також відповідними обрядодіями, які
регулювалися звичаєвим правом.

Протягом віків християнська обрядово-звичаєва сфера перероблялася, набуваючи
нового змісту та соціального призначення. У переосмисленому вигляді вона включалася
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для буття українського народу, коли боги займаються землеробською працею. Українці,
буття яких значною мірою визначалось їх землеробською працею, не могли собі уявити
більш почесної для богів діяльності, ніж ця. Ще з часів трипільської культури почало
формуватись властиве українцям особливо дбайливе і доброчесне ставлення до землі.
Любов до землі є однією з характерних рис українського народу.

Праця українського селянина на землі набула символічно-сакрального смислу. Не
випадково в його уявленнях («навіть Господь оре ниву і сіє хліб») ідея справедливості,
відірвана від реального життя, не могла пробудити до активних дій і повести за собою.
Селянин прагнув, аби «та земля, на якій він плідно працював, викохував і плекав її,
належала саме йому» [2; 6–8].

Для українського селянина, переважно суворого прагматика, індивідуаліста й
консерватора, праця на землі вкорінена в землю не тільки способом господарювання, а
й духовним життям.

Принциповою ознакою хліборобства є його обрядово-ритуальна частина, яка
визначала гостинність селянина, залежала, передусім, від природних умов, що і знайшло
своє відображення в магічних діях, ритуалах, обрядах. Випікання свіжої хлібини,
«хрестиків», ритуальних коржиків, частування робочої худоби – все це не що інше, як
продовження дещо зміненого ритуалу жертвопринесення.

Для українців характерна схильність до громадських організацій, заснованих на
обопільній згоді учасників: "Не визнаючи нічого стихійного, такого, що пригнічує
особистість, ...малорос в той же час схильний до громадських організацій, заснованих
на обопільній згоді та придатності співчленів" [19; 111].

І тому найбільшого поширення в середовищі селян набула громадська гостинність,
оскільки громада сформувалася в період раннього середньовіччя як сільська
територіальна община. На всіх етапах свого існування сільська громада здійснювала
функцію збереження і передавання традицій, у тому числі громадської гостинності,
що спиралася передусім на спільну общинну працю і громадський побут.

Працьовитість завжди вважалася серед українського селянства ознакою
доброчинності, що забезпечувала матеріальний добробут і була основою поваги
односельців. У зв’язку з цим однією з визначальних норм поведінки у селян вважалася
взаємодопомога, до якої вдавалися тоді, коли селянин власними зусиллями не міг
виконати певний обсяг робіт. Етнограф, історик, письменник О. С. Афанасьєв-
Чужбинський у нарисах "Поездка в Южную Россию" з цього приводу зазначає, що в
Малоросії існує звичай взаємної допомоги в роботах, яка виконується безкоштовно, і
за яку дякують годуванням та пригощанням працівників: "....в кого нестача робочої
худоби, той відшукує товариша й орють разом... Само собою, господар повинен добре
годувати й пригощати добровільних працівників, які завжди сумлінно виконують свої
обов’язки" [3; 34].

Трудова взаємодопомога здійснювалася з ініціативи громади чи когось з її членів
з благодійною метою, на запрошення поміщика або як почергова взаємодопомога.
Найбільш поширеною формою колективної взаємодопомо ги в середовищі населення
України була толока – звичай сусідської трудової взаємодопомоги селянських
господарств при важкій або спішній роботі, виконання якої було не під силу дрібним
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до системи християнського культу, й такий стан речей окремими фрагментами зберігся
до наших днів.

Головною соціальною базою календарної святково-обрядової культури стала
патріархальна селянська громада, яка виробила звичаєві норми, що регламентували
суспільну поведінку. Народний хліборобський календар українського селянина є
своєрідною енциклопедією народної мудрості й неписаним розпорядком повсякденної
життєдіяльності.

Це уявна модель світу як знакової системи, в котрій міститься сукупність знань
про природне й соціальне довкілля. Народно-календарні звичаї за порами року
охоплюють усі ділянки громадського, родинного і суспільного життя як своєрідні
неписані закони життєдіяльності суспільства. “Практично все господарське життя в
недавньому минулому, – справедливо зауважує В. Скуратівський, – чітко
регламентувалося календарно-святковою структурою” [8; 7]. У багатовікових
календарних звичаях і обрядах своєрідно поєднуються раціональний досвід й архаїчні
ритуали.

Жителі певного села замовляли хресний хід і молебень у полі до початку оранки
й сівби, а також на перший вигін худоби та перед початком жнив. Приводом для
церковних відправ слугувала знакова подія, закладки громадської будівлі.
організовувались з нагоди храмових свят, тобто на честь святого, ім’ям якого було
названо місцевий храм [5; 36].

Фрагменти звичаю закликання успіху при оранці й сівбі спостерігаємо у сучасних
обрядах різдвяного циклу: на Маланку у групі щедрувальників орач носив із собою
чепіги від плуга і співав відповідну пісню. На Новий рік посівальники зерном доречно
примовляють: щоб уродило краще, ніж торік. Ритуали, супутні першій оранці й сівбі, є
несуттєвими за варіаціями на теренах України, але вони повсюдно урочисті, просякнуті
молитвами до Бога і до ближнього, сповнені почуттям поваги до чесної праці.
Трансформоване, це свято збереглося до наших днів.

Проводи на полонину худоби й пастухів (полонинський хід) є традицією, що
склалася на основі давніх звичаїв карпатських гуцулів та бойків. Він здійснювався у
вищій мірі урочисто, супроводжуючись виконанням відповідних обрядів, пісень і танців.
Зокрема, дівчата-гуцулки співали й журливу обрядову пісню – полонину – з приводу
розлуки з парубками до осені [1; 466]. Поширене в селах Наддніпрянської України
прислів’я „Як віл да коса, так і грошей киса” стверджувало побутування усталеної
морально-звичаєвої норми: володіючи знаряддями сільськогосподарської праці, навіть
безземельним, можна якось дати собі раду, а то й досягти значного матеріального
благополуччя.

Запропонована державою концепція духовного розвитку українського народу
передбачає подальший розвиток його святково-обрядової культури. Урівні зі статусом
Днів державної незалежності (24 серпня) та Конституції (28 червня) Верховою Радою
України офіційними святами проголошені Різдво, Великдень й Свята Трійця.
Збагачується громадський досвід святкування Нового року, Масляниці, Купала,
обжинків тощо. Процес відродження народної звичаєвості органічно вливається у
загальний процес відродження української національної самосвідомості, мови і
культури.
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1861 р. ліквідувалося кріпосне право: особиста залежність селян від поміщиків і
земельний устрій селян. В той же час за поміщиками зберігалося право власності на
всю землю, що розподілялася між селянами та надавалася їм у безстрокове
користування.

Згадувана реформа поряд з іншими реформаторськими проектами цього періоду
спричинила докорінні структурні зміни в суспільстві, що не могло не позначитись на
соціальному статусі селянина як представника найбільш численного стану суспільства.
Цей статус визначався передусім особистою свободою і значною мірою коригувався
поширенням капіталістичних відносин на аграрний сектор економіки. Селянські
господарства виявилися втягненими у сферу товарного виробництва, що активізувало
розвиток продуктивних сил на селі.

З другої половини ХIХ ст., після скасування кріпосного права в Російській імперії
українське селянство з його чорноземами, з традиціями духовного зв’язку із землею i
гармонійними взаємовідносинами з природою, з приватним індивідуальним
господарством набуло визначних здобутків у землеробській праці. Українські зернові
культури (жито, пшениця, ячмінь, овес, кукурудза) складали 2/3 експорту Російської
iмперiї. З губерній вивозяться селітра, хліб, овочі, тютюн, гаряче вино, рогата худоба,
коні, вівці, сирі шкіри, овчини, смушки, свине сало, мед, віск, коров’яче та овече масло,
сир, заячі шкіри, пір’я. Ці продукти купують більшою частиною на ярмарках
великоросійські купці й відправляються до інших губерній сухопутним шляхом, а з
Кременчуга до Херсону й до Миколаєва річкою Дніпром" [17; 27] .

Хліборобство виступає як спосіб економічного забезпечення життя сеянина і
однією з форм творення традиційної народної культури, що органічно пов’язана з
матеріальною та духовною сферами життя, зокрема гостинністю.

Родючість українського чорнозему впливала на розвиток селянського
господарювання. Специфіка менталітету українського селянства полягає в тому, що
земля розглядалась як одна з найбільших цінностей: "селянська сутність українця
виявлялася.... в одному напрямку – землеробському" [7; 169].

Возвеличення, своєрідне обожнення землі, любов до батьківської ниви
передавалися селянами від покоління до покоління. Для кожного селянина Земля-Мати
— Земля-Годувальниця. Земля народжує хліб, майбутній врожай, від якого залежить
завтрашній день – це особливо хвилювало хлібороба: "українські землі від віків
хліборобська країна" [9; 359]. "Україна, як ні одна інша країна Європи, – країна степів, і
лісостепу, які дуже добрі для хліборобської культури" [4; 2].

При цьому варто враховувати також самобутню психологію українських селян, на
яку впливали не лише особливості природно-кліматичних умов, а й несприятливі
громадсько-політичні обставини. Така історична детермінанта й стала однією з основних
причин формування специфічної землеробської «душі» українського хлібороба [9; 382] .

Традиційній селянській побутовій культурі і гостинності були властиві спільні
етносоціальні та етнокультурні ознаки. Саме традиційність селянської культури і характер
її функціонування забезпечили збереження в гостинності цілого пласта архаїчних
елементів.

Народну свідомість українців визначає повага до селянської праці – «Сам Господь
за плужком ходить, Пресвята Діва їстоньки носить» [15]. Це є надзвичайно показовим
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Нині спостерігається цілеспрямоване надання родинно-побутовій обрядовості
релігійної забарвленості та символічності (іконографічне фіксування покуття з
оздобленням українськими рушниками тощо). Синкретизуються елементи святкування
Різдва Христового з Колядою, Купала – зі святом Іоанна Хрестителя та ін. Напередодні
Різдва готують традиційну родинну вечерю з дванадцяти пісних страв, головною з яких
є солодка кутя. Вживається вона зазвичай із солодкою підливою з маку, горіхів та
меду. У давнину кутя вважалася жертовною їжею, своєрідним приносом за покійного.
Вживати її слід з узваром, оскільки пити воду до Святвечора неможна [1; 324]. Вечеряти
в цей день сідають, коли на небі з’являється перша зірка, взаємно вітаючись “Христос
рождається!”. У наступні дні українці ходять у гості й діляться радістю з ближніми,
виконуючи колядки, що оспівують народження Ісуса.

Соціокультурна практика засвідчує, що найжиттєздатнішим й продуктивним для
подальшого розвитку календарної народної обрядовості виявилися стереотипи,
започатковані ще у дохристиянський період історії – щедрування, водіння кози, обмін
крашанками та писанками тощо. Донині побутує звичай благословення молодят
короваєм – великим круглим пухким здобним хлібом з прикрасами з тіста, який
спеціально печуть на весілля. Сонцеподібний за формою (ритуал істика кола), він
виступає символом багатства і щастя. Протягом століть коровай поступово втрачав
своє магічне забарвлення, виконуючи у сучасній системі весільної та трудової
обрядовості пізнавальну, соціалізуючу, комунікативну та естетико-виховну функції. За
традиціями української народної символіки коровай звичайно прикрашається шишками,
жайворонками, голубками й колоссям з тіста, а саме весільний коровай – зеленню
барвінку, ягодами калини, червоними стрічками, а іноді й гілками плодових дерев,
обплетеними тістом.

Помітне місце у системі народної обрядовості належить молодіжним розвагам
та гулянням, а також шлюбні традиції, пов’язаними з календарними святами (Успіння,
Різдва Богородиці, Покрови, Дмитра тощо). Наприклад, в Андріївський вечір
влаштовували «кусання» калити. Підвішений, густо намазаний медом пшеничний круглий
корж хлопці, верхи по коцюбі, намагалися ухопити зубами з приказуванням: «Їду, їду
калиту хапати!». Таке кусання супроводжувалося звичайно сміхом і жартами. По забаві
сідали їсти вареники, але обережно, оскільки дівчата в один з них клали неїстівну начинку,
наприклад, вовну. Потім з’їдали і рештки калити [1; 14]. Для свята Андрія була
характерною й певна “карнавальна свобода”. В Андрієву ніч, як і в новорічну, негласно
дозволялися деякі прояви антигромадської поведінки, які за інших обставин гостро
засуджувалися та підлягали покаранню за звичаєвим правом.

Давньослов’янське свято проводи зими і зустрічі весни – Масниця – було
пристосоване християнською церквою до тижня перед Великим постом (за вісім тижнів
до Пасхи) й асоціюється зі стародавнім звичаєм веселитися, влаштовувати ігрища,
готувати і їсти певні смачні страви (гречані або пшеничні млинці, вареники з сиром і
сметаною). Звідси й приказка: «Почекайте, варенички, прийде на вас Масниця». Сучасна
Масниця проводиться наприкінці лютого – на початку березня у місцях масового
відпочинку людей: у парках, на площах та стадіонах. Розважальну основу свята
складають цікаві ігри та змагання: катання на санках, біг на лижах і ковзанка, катання на
трійках коней, конкурси на кращу снігову скульптуру, перетягання канату тощо.
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У Правобережній Україні та Волині новопризначена місцева влада керувалася
наказом царя "привести у відповідність з великоруськими губерніями всі західні землі
в усіх галузях життя". На новоприєднаних українських землях були створені губернії:
Київська, Подільська і Волинська [25; 482].

Втративши рештки української державності, Україна перетворилася на провінцію
великої імперії. За таких умов українська культура наприкінці ХVІІІ ст. опинилася в
глибокій кризі і зберігалася передусім як народна, уособленням і творцем якої було
селянство. Історик І. Крип’якевич зазначає: "Під кінець XVIII ст. Україна стала остаточно
хліборобською країною" [10; 164].

Юридичне оформлення кріпосницьких відносин у підросійській Україні загострили
соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми, серед яких селянське питання
залишалося найважливішим. В той же час, царизм, не руйнуючи підвалин існуючого
ладу – кріпосне право, поміщицьке землеволодіння, намагався пристосуватись до нових
капіталістичних елементів господарювання, вийти з кризової ситуації, в якій опинилася
країна. Однак модифікації в межах системи не приводили до кардинальних зрушень, до
вирішення селянського питання [9; 321]. Розвиток товарно-грошових відносин,
посилення експлуатації селянства зумовив зростання соціальної напруженості та
селянського руху.

Незадоволення, крім економічних причин, мало ще й національне підгрунтя,
оскільки серед сільського населення переважали українці, тоді як поміщики та урядовці
були, як правило, представниками інших національностей. "Перша половина XIX ст. в
українській історичній науці не випадково розглядається як період піднесення суспільної
активності, важливою складовою якої було зростання селянського руху" [9; 336].

Вітчизняна війна 1812 р. викликала загальнонаціональне піднесення народів, що
населяли Російську імперію. Так, селяни справедливо вважали, що заслужили від царя
винагороди – звільнення з кріпацтва. Крім того, під час закордонних походів російської
армії росіяни і українці, солдати і офіцери, спілкуючись з народами західної Європи,
розширювали власний кругозір, знайомились з їх культурою і побутом, дізнавались про
відсутність кріпацтва та особисту незалежність селян у цих країнах [6; 78].

Заможні селяни з колишніх кріпаків розширювали і сферу своєї господарської
діяльності: займалися вже не тільки рільництвом та продуктивним тваринництвом, а й
торгівлею (деякі – лихварством), і навіть промисловим підприємництвом. На середину
XIX ст. багато з них були вже власниками промислових підприємств з найманими
робітниками: ґуралень, цукроварень, олієнь, цегелень тощо. У власність купців та
багатих селян перейшла більшість вітряних і водяних млинів, яких у кожній губернії
налічувалося по кілька тисяч [20; 92; 13; 336].

Економічні чинники, що стали одними з головних причин реформи 1861 р., виявили
всі недоліки кріпосницького ладу. Попри всі заходи, продуктивність праці селян до
1860 р. була дуже низькою і, незважаючи на дешевизну, не виправдовувала себе
економічно.

Селянська реформа 1861 р. визначила характер аграрних відносин і стан
сільськогосподарського виробництва в другій половині XIX ст. На цей час сталися
докорінні зрушення в розподілі земельної власності. Згідно з Положенням 19 лютого
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Програму свята збагачують ярмарки народних промислів і ремесел, розпродаж
популярних страв народної кулінарії. За стародавньою обрядовою традицією
практикуються символічне спалення опудала Зими, виступи ряджених, веснянки й
хороводи. У театралізованих масничних виставах спектаклях беруть участь герої
фольклору й популярних творів літератури та кіно.

На Благовіщеня, одним із символів якого є Дух Святий, й донині в Україні
випускають з кліток на волю птахів (східні слов’яни у минулому вважали, що в цей
день пробуджуються сили природи, й дух світла благословляє землю й усе живе на
ній).

Високе виховне значення мають звичаї та обряди, пов’язані із „зеленими святами”
(інші назви — клечальна неділя, Трійця), а також із святом Купала. На „зелені свята”
заквітчують свою домівку квітами, підлогу встеляють рогозою, любистком, духмяним
чебрецем та іншим зіллям. З понеділка після «зелених свят» починається Петрівка, у
перший день якої в минулому не радили працювати, зважаючи на церковний регламент.

У клечальну неділю вшановували рідну природу, „зелений дім”, в якому живе
людина. З цим святом асоціюється залучення дітей до саджання молодих дерев, а,
отже, культивується дбайливе ставлення до природи. У такий спосіб молодь глибше
усвідомлює, що затишок, зручність, краса у гармонійній єдності з природою є справою
їх сумління й умілих рук.

Календарно-обрядова культура українців базується на давніх ритуалах і традиціях,
позначених звичаєвим правом, і поєднаних з офіційними церковними святами та
обрядами в них, окреслених церковним, або канонічним, правом. Календарна
обрядовість реалізуються через систему народних календарних свят і обрядів, які
об’єктивують соціокультурні цінності нашого народу. Важливим моментом духовної
культури є безцінні мистецькі скарби календарно-обрядових пісень (зимові колядки та
щедрівки, веснянки, купальські, троїцькі й обжинкові пісні тощо), в яких у художньо-
поетичній формі втілюються здобутки творчого генія нашого народу.

Література:
1. Жайворок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. / В. В. Жайворок –

К. : Довіра, 2006. – С. 14. 2. Барсов Н. И. Святцы / Н. И. Барсов // Христианство:
Энциклопедический словарь: В 3 т.: т. 2 : Л – С / Ред. кол.: Р. С. Аверанцев (гл. ред.) и др. – М. :
Большая Российская энциклопедия, 1995. – С. 528. 3. Біляцька В. П. Календарно-обрядова
поезія і народні свята. Вечорниці та досвітки / В. П. Біляцька — Дніпропетровськ,
Дніпропетр. нац. ун-т, 2001. – 104 с. 4. Воропай О. Звичаї нашого народу (етнографічний
нарис) / О. Воропай – К. : Оберіг, 1993. – 589 с. 5. Культура і побут населення України:
навч. посібн. для вузів / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко и др. – К. : Либідь, 1991. –
230 с. 6. Курочкін О. Календарні звичаї та обряди / О. Курочкін // Українці: Історико-
етнографічна монографія у 2-х кн. – Кн. 2. – Опішне : Українське народознавство, 1999. –
С. 297–332. 7. Малоока Л. В. Історична еволюція масових свят українців : автореф. дис…
на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 17.00.01 „Теорія та історія культури” /
Л. В. Малоока. – К., 2005. – 19 с. 8. Скуратівський В. Український народний календар /
В. Скуратівський – К. : Техніка, 2005. – 384 с. 9. Хархаліс У. М. Звичай, традиція, обряд,
ритуал як форми відображення суспільних відносин / У. М. Хархаліс // Мультиверсум.
Філософський альманах. – К. : Центр духовної культури, – 2004. – № 44. – С. 22–34.

КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ КАЛЕНДАРНО-НАРОДНОЇ ОБРЯДОВОСТІ

118

якої розглядає й українську гостинність. Так, у праці "Культура і побут населення України"
він виводить специфіку національної гостинності з природно-географічних, соціально-
економічних та історичних умов різних регіонів України [12; 105, 136].

Дослідниця А.Ф. Кувеньова в історико-етнографічному нарисі "Громадський побут
українського селянства" розглядає пореформене українське село другої половини ХІХ ст.,
що все ще перебувало під значним впливом феодально-кріпосницьких відносин.
Сільська територіальна община як основна форма організації аграрного суспільства,
на думку автора, зумовлює і традиції сусідської трудової взаємодопомоги селянських
господарств, серед яких, зокрема, "толока" як специфічна форма об’єднання селян для
виконання невідкладних господарських робіт, що завжди завершувалася щедрим
частуванням у садибі господаря [11; 28]. Поряд з цим охарактеризовано і обряд
"обжинків", який А.Ф. Кувеньова розглядає як урочисту подію в селянському житті,
пов’язану із завершен¬ням жнив, як велике громадське свято хліборобів другої
по¬ловини XIX — початку XX ст. [11; 46].

У роботі "Українське народознавство" під загальною редакцією українського
вченого-етнолога, історика С.П. Павлюка розглядається календарно-побутова
обрядовість, яка відтворює прагнення українського народу до толерантних взаємин з
природою і навколишньою дійсністю. Своєрідним апофеозом річного календарного
кола були обжинкові звичаї та обряди: господарі вижатої ниви частували женців
святковою вечерею [24; 159].

В. М. Сироткін у праці "Традиції колективної трудової взаємодопомоги" показує
звичай "толоки" як специфічну форму об’єднання селян, засновану на принципі
безкоштовної гуртової добровільної роботи. Як правило, завершувалася толока
пригощанням як необхідний атрибут толок, у дворі господаря, яке мало бути щедрим
[21].

Український вчений-історик, етнолог А.П. Пономарьов у праці "Етнічність та
етнічна історія України" розкриває особливості традиційно-побутової культури,
культури соціально-побутових відносин, систему традиційних взаємин, а серед них –
звичай взаємодопомоги ("толоку"), звичаєві норми спілкування й проведення дозвілля,
осередки громадського дозвілля, колективні громадські трапези [18].

Проте у згаданих, як і в інших публікаціях з цієї тематики, недостатньо
акцентується увага на такому явищі, як гостинність, що становить важливу нішу
побутової культури українців. Мета даної статті якраз і полягає в тому, щоб висвітлити
гостинність як феномен побутової культури українського селянства.

Специфіку української культури та особливості її розвитку на початку ХІХ ст.
спричинили соціально-політичні події кінця XVIII – початку ХІХ ст. Українські землі,
на яких сформувався український етнос, були поділені між двома імперіями –
Російською та Австрійською (Австро-Угорською), життєві умови в яких суттєво
відрізнялися. Імператорський указ 1796 р. про уніфікацію місцевого адміністративно-
політичного управління шляхом поділу всіх підвладних Російській імперії земель на
губернії фактично законодавчо закріпив колонізаторську політику царизму, спрямовану
на повне знищення самобутніх елементів української державності і культури. На місці
автономно-самостійних українських регіонів – Слобожанщини і Лівобережжя –
з’явилися Харківська, Чернігівська і Полтавська губернії.
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Розуміння народної побутової культури та процесу її формування, функціонування
і трансляції, знання реального стану вітчизняної культури забезпечує органічну
взаємодію традицій і тих інновацій, які відбуваються в культурному середовищі в
перехідні періоди суспільного розвитку. Народна побутова культура як предметна та
інституціональна об’єктивація специфічної людської діяльності визначається
національними особливостями, адже саме в національній культурі на соціально-
побутовому рівні виявляється самобутність світосприйняття, своєрідність моральних
устоїв, традицій, звичаїв, обрядів, художнього бачення і відтворення світу в
повсякденному житті.

Породжена об’єктивними соціально-економічними умовами і тісно з ними
пов’язана, народна побутова культура є динамічною системою, в межах якої постійно в
процесі трансформації відбувається взаємодія традицій та інновацій, що зумовлює
появу нових і змішаних культурних форм, забезпечує культурний зв’язок поколінь.

Народ є творцем побутової культури, її різноманітних форм і традицій, у тому
числі і гостинності, яка в свою чергу закладає основу народної мудрості, впливає на
особливості світобачення, комплексу уявлень народних мас про самих себе і тим самим
визначає подальший духовний розвиток культури.

На початок ХІХ ст. Україна була селянською країною, що зумовило сталий інтерес
українських істориків до проблем народу, його минулого, побуту, свідомості, творчості,
культурних традицій, гостинності.

Вітчизняний історик О. І. Гуржій дослідив соціальну структуру і дійшов висновку,
що на кінець ХVІІІ ст. селяни становили основну масу населення України: «місцева
шляхта становила 7,7% всього населення, духівництво – 1,5; купці – 0,14; міщани-
християни – 1,7; міщани-євреі – 3,5; селяни – 78,7» [8; 273].
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Серед описово-статистичних матеріалів велике інформативне значення мають
“Описи Лівобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.” та “Статистическое
описание Киевской Губернии”, видане в 1852 року київським цивільним губернатором
І. Фундуклеєм. У цих статистичних матеріалах детально описується стан сільського
господарства, подається загальний огляд "землеробських класів", оцінюються
землеробські роботи, прибутки та витрати з хліборобства, повинності селян перед їх
власником, описуються різні види панщини. Є відомості про стан і господарство
поміщицьких селян: кількість селянських господарств та кількість землі в їх володінні
[22]. Статистичні матеріали підтверджують факт, що українські зернові культури (жито,
пшениця, ячмінь, овес, кукурудза) складали 2/3 експорту Російської iмперiї. Тому
Україну тоді вважали «…житницею Європи…» [17; 27].

В унікальній праці з географічного українознавства В. Кубійовича "Географія
українських і сумежних земель" розкриваються особливості господарювання та
географії окремих галузей сільського господарства – зернової, картоплярства,
буряківництва, вирощування технічних і кормових культур, городництва, садівництва,
тваринництва [4]. На думку В. Кубійовича, "в продукції українських земель сільське
господарство займає перше щодо вартости значіння". Автор висловлює об’єктивні і
глибокі судження про роль селянина в створенні української народної культури: "Із усіх
шарів суспільности селянин найбільше тривкий елемент, він найбільше звязаний із
землею і природою, він найбільше дорожить рідною землею, боронить її, він нелегко
її покидає. Із взаємновідносин між ним і при¬родою витворилася багата українська
народня культура" [4; 358].

Я. Головацький, професор „руської” мови і літератури Львів¬ського університету,
автор „Граматики русского язика", член товариства "Галицько-руська матиця”,
заснованого у 1848 р., здійснюючи дослідження культури й побуту українського народу,
подорожуючи по Галичині 1832 р., детально описує господарську діяльність українців:
«Мешканці цих земель з огляду на неурожайність землі й гористу місцевість, мало
займаються землеробством, …переважно випалюють ліси, а потім… мотиками
перекопують попелом покрите згарище й сіють овес, трохи жита, садять картоплю.
…найголовнішою галуззю господарювання є годівля худоби, овець і кіз» [5; 53].
Вчений розкриває матеріальну культуру та визначає спосіб життя місцевих горян:
«Промисел, домашній побут, сплавлювання на плотах крокв, пнів, дошок, дахівок з
лісистих гір Стрийського краю, те, чим жваво торгують місцеві горяни. …бистрі гірські
потоки постачають достатньо води для лісопилок і тартаків» [5; 54]. Щодо гостинності
„тутешнього українця”, Я. Головацький зауважує: "Кожний господар намагається
якнайкраще прийняти гостя" [5; 80].

Російська дослідниця К.А. Авдєєва, автор „Записок о старом и новом русском
быте”, здійснюючи свою подорож Катеринославською та Полтавською губерніями,
захоплюється природним багатством цих країв, красою природи, родючістю землі,
сприятливою для розвитку хліборобства і стверджує: "Благословенна сторона!" [1; 83].

Саме ці умови проживання і господарювання мали безпосередній вплив на
формування народної побутової культури та гостинності.

Вчений, етнограф В.І. Наулко, автор численних публікацій з питань історії і теорії
української культури, зосереджує увагу на особливостях побутової культури, в межах

НАРОДНА ПОБУТОВА КУЛЬТУРА ХІХ СТ. ЯК ОСНОВА ГОСТИННОСТІ УКРАЇНЦІВ




