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Інна АЛЕКСАНДРОВА
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЧЕРЕЗ ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Серйозною проблемою сучасності є недостатнє розуміння історії, традицій, культури, мови
нашої держави. Сьогодні як ніколи нам потрібно повертатися до наших витоків, духовного
відродження, національно-патріотичного усвідомлення хто ми є. Ми задаємося питанням хто такий
патріот сьогодні? Академічні словники подають тлумачення цього слова як, «той, хто любить свою
батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги» [7, 97]. Але не можна
забувати і про те, що особистість, яка сформована на духовних надбаннях предків, пам’ятає свою
культуру, зберігає її та передає своїм нащадкам і є патріотом. Саме на нематеріальній культурній
спадщині виховується справжній патріот з почуттям належності до свого народу і нації.
Клубні установи Обласних центрів народної творчості України проводять низку заходів
направлених на збереження і популяризацію нематеріальної культурної спадщини через патріотичне
виховання.
У 2015 році у Волинській області відбувся обласний фестиваль патріотичної пісні «У піснях
мого народу – доля України», в якому взяло участь 23 різножанрові авторські колективи (біля 400
осіб). Гостями фестивалю був зразковий театр української пісні «Джерельце» з міста Моршин
Львівської області (керівник – з.п.к. України І. Король). У програмі звучали козацькі, повстанські,
стрілецькі та сучасні патріотичні пісні (авторські, сучасних українських композиторів). Діти в
національних обладунках та з бутафорською зброєю проілюстрували славні сторінки історії
становлення держави посередництвом мистецьких засобів [1].
У Запорізькій області протягом 2015 року проводилися такі заходи, як: літературно-музична
композиція до Дня Гідності та Свободи «Наш дух не зламати, свободу не вбити» (Гуляйпільський РБК),
благодійна акція «Створи оберіг для бійців» (Василівський ЦКД), виставка-продаж на підтримку воїнів
Української Армії «Ми єдина сім'я» (РБК, ЗККТ Куйбишевського р-ну), фотовиставка «Нас прикривають
власними грудьми герої України − наші земляки» (Підгірненський СБК Новомиколаївського р-ну), парад
вишиванок (Приморський р-н), фестиваль української пісні «Ця пісня чарівна, що лине до зірок» − методична
служба Якимівського РБК [3].
У Хмельницькій області широкомасштабно і своєрідно проходило у Віньковецькому районі
свято «Хай живе звитяжна слава! Слава Україні! Слава Героям!», приурочене Дню захисника України
та Дню Українського козацтва. Розпочалося воно на площі Слави з вшанування ветеранів Другої
світової війни, далі продовжили ходу до Алеї українських патріотів, де вшанували воїнів АТО. Дійство
продовжилось на центральній площі. Тут розмістилися козацькі курені, лунали патріотичні, козацькі
пісні та пісні про Україну. Аналогічні заходи пройшли в інших районах області. В Ізяславі на святі
вишиванки відбувся загальноміський флеш-моб «Ізяслав вишиваний». На нього зібралися тисячі
жителів міста та району. Справжньою окрасою свята став розгорнутий 62-ох метровий «Рушник
єднання», який вишили та виготовили майстрині-вишивальниці кожної сільської ради. Учасників свята
щиро привітали керівники міста та району [6].
У Кіровоградській області відбулися вулична акція «Музика миру і єднання», флеш-моб «На
крилах музики»Вільшанський район; акція «Подаруй солдату вишиванку» Голованівський район; мініфест «Ой заграйте, музиченьки», естафета пам’яті, хода єдності, флеш-моб «Єдина Україна»
Новомиргородський район; акція-ярмарок «Моя країна – Україна», фестиваль-конкурс «Козачий гурт»,
Устинівський район, культурно-мистецька акція «Мистецтво рідного краю», дитяче «Я люблю Україну»
Долинський район, районне свято талантів, презентація «Кулінарні курені», молодіжне свято «Пан
козак», Новоукраїнський район, молодіжний етно-диско- та арт-майдан; Онуфріївський район [2].
У Рівненській області пройшов XVIII Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні «Встань
козацька славо! Засвіти знамена!», в якому взяло участь близько 200 учасників. У селі Сварицевичі
31 травня проходив обласний відкритий фестиваль народної творчості «Водіння куста». Метою
фестивалю є відродження та збереження багатовікової спадщини Поліського краю, народних звичаїв та
обрядів, автентичного фольклору в піснях. «Водіння куста» – це обряд, який відбувається у свято Трійці за
традицією, що збереглася в селі Сварицевичі. У цей день доросле населення йде до храму. Після служби
на могили рідних приносять лепеху – «клечання» і оплакують померлих – «голосіння». А молодь готує
«кусти» – гурти дівчат, які ходитимуть від хати до хати з привітаннями та обрядовими «кустовими
піснями». Обряд «Водiння Куста» триває три дні, беруть у ньому участь лише жiнки та дiвчата. Вони
збираються у лiсi i прикрашають «клечанням» найвродливiшу поміж себе дівчину. За крайку затикають
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гiлля широколистих дерев, лепеху, а на голову одягають пишний вінок, сплетений з кленового листя, квітiв.
Кустовий гурт обходить оселі і співає пісні, а наприкінці виголошує побажання: «Вийди, господаре, з нового
покоя, винесь Кусту, хоч да пуд золотого!», «Водимо Куста, щоб другого року дождати і поспівати…»,
«Щоб йшов дощ і всьо було зелене…». Відкрився фестиваль виступом народного аматорського ансамблю
сім’ї Чудиновичів с. Сварицевичі Дубровицького району, учасники якого відтворили цей прадавній обряд.
З метою урочистого відзначення 73-ї річниці утворення Української Повстанської Армії, Дня
Українського козацтва та Дня захисника України, 14 жовтня в урочищі Гутвин Костопільського району
відбувся обласний фестиваль патріотичної пісні «Героям Слава!».
Метою фестивалю є сприяння розвитку аматорського мистецтва, активізації національнопатріотичного виховання молоді, пропаганди серед молодого покоління кращих зразків пісенної
спадщини Української Повстанської Армії, сучасної Української патріотичної пісні, що звучали під час
Революції Гідності [5].
На початку березня 2015 року відмічалось і 150-річчя першого публічного виконання Гімну
України, і День народження Тараса Шевченка. Ці події співпали з проведенням VI Обласного конкурсу
читців «Співець українського слова»,в якому взяли участь 25 читців з різних районів та міст області,
організованого Одеським обласним центром української культури. Розпочався захід флешмобом на
виконання Гімну України, який підхопили всі учасники конкурсу та глядачі в залі, а це, переважно,
студентська молодь [4].
Тематичні масові заходи з питань національно-патріотичного виховання збагачують зміст роботи
національного відродження України. Адже ці дієві форми, які відтворюють у слові, пісні та виставці нашу
історію, минуле української держави і народу, допомагають виховувати в молодого покоління почуття
патріотизму і відповідальності за долю своєї Батьківщини, а це все і є складовою частиною нематеріальної
культурної спадщини нашого народу.
Використані джерела
1. Звіт Волинського обласного науково-методичного центру культури за 2015 рік.
2. Звіт Кіровоградського обласного центру народної творчості за 2015 рік.
3. Звіт обласного методичного центру культури і мистецтв Запорізької обласної ради за 2015 рік.
4. Звіт Одеського обласного центру української культури за 2015 рік.
5. Звіт Рівненського обласного центру народної творчості за 2015 рік.
6. Звіт Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва за 2015 рік.
7. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. — К. : Наукова думка, 1970–1980. — Т. 6.
— 832 с.

Олена АРАБАДЖИ
ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ ЯК ВАЖЛИВОГО
ЕЛЕМЕНТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КАРАЇМІВ
Караїми (караї) – один із найдавніших народів, що проживає на території України, є нащадком
тюркського племені узунів та аборигенного населення півострова Крим, що входило у VІІІ–X ст. до
складу Хазарського каганату. Після розпаду каганату більшість караїмів залишилася в Причорномор’ї,
із часом – у ХІІІ ст. частина народу була переселена до Галича і Луцька, а наприкінці XІV ст. – до
Литви. Сьогодні караїми переважно проживають на території України, а також Литви, Польщі, Росії,
Туреччини, Ізраїлю, Єгипту. Демографічна проблема караїв видається дуже складною. Вагомим є той
факт, що наприкінці ХІХ ст. у світі налічувалося понад 16 тис. караїмів, а зараз – лише 2 тис., при
цьому в Україні проживає 1100 осіб. Караїми – один із найменш чисельних народів світу і знаходиться
на межі зникнення. Народ, історична та культурна спадщина якого сягає глибини тисячоліть, потребує
порятунку і збереження. Необхідно зберегти духовну і культурну спадщину караїв як фрагмент
загальнолюдської етнокультури.
У 1991 році в місті Мелітополі (Україна) було організовано караїмське національно-культурне
товариство «Джамаат», діяльність якого спрямована на збереження, вивчення і відродження духовної
та культурної спадщини караїв. Спільними зусиллями його представників створено етнографічний
культурний центр «Кале», що об’єднує караїмський музей і кафе караїмської кухні «Чир-Чир». При
центрі працює недільна школа з вивчення караїмської мови та фольклорний молодіжний ансамбль.
Також товариством видано історичний нарис «Караїми Мелітополя», ведеться активна правозахисна
діяльність щодо визнання караїмів малочисленим корінним народом України.
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Одним із найважливіших завдань етнографічного караїмського центру «Кале» є вивчення
особливостей національної кухні караїмів як елемента культурної спадщини народу. Кожен народ має
неповторну національну кухню і, поряд із іншими елементами, вона є суттєвим показником
приналежності до певної родини народів, дозволяє відновити історичне середовище проживання і
спосіб життя. Національні традиції харчування найповніше виявляються у святковій і ритуальній їжі,
зберігаються у повсякденному родинному побуті. Прихильність до національної кухні – найбільш
стійка і витриваліша особливість, оскільки, навіть не зважаючи на втрату багатьох національних рис
(одяг, ремесла, посад, домашній інтер’єр), прихильність до їжі предків, особливо до святкових страв,
продовжує жити у віках.
Результати проведених досліджень кулінарного мистецтва караїмів неодноразово
висвітлювалися на науково-практичних конференціях і семінарах, що проводилися Українським
центром культурних досліджень (Київ, Дніпро, Запоріжжя; 2015, 2016 рр.). У відповідних доповідях і
презентаціях наголошувалося, що караїмська національна кухня узагальнює досвід багатьох поколінь,
спираючись на давні традиції. Національна їжа караїв містить у собі і давньотюркські традиції, і
міжнаціональні риси. Поєднання страв, властивих скотарям-кочівникам і хліборобам, відтворює
особливості походження, способу життя та історії караїв, а характерні реліктові національні страви –
повертають до стародавніх періодів історії, слугують наочним прикладом матеріального і духовного
зв’язком епох, своєрідним мостом з минулого в сьогодення.
З огляду на історію та витоки національної кухні на особливу увагу заслуговують цікаві
реліктові страви, успадковані з кочового періоду і збережені в меню до наших днів. Це перш за все
сушене і в’ялене м’ясо, яке нещодавно відігравало головну роль в харчуванні караїв. Переживши
століття, лише зараз ці страви швидко зникають з раціону караїмів. Велика прихильність караїв до
вищезазначених страв пояснюється не стільки їх смаковими якостями, скільки національною
традицією, що отримала своє відображення у прислів’ї: «Їжу, яку не споживає мій батько, і я не
споживаю».
До теперішнього часу зберігається найбільш стійка традиція до споживання ритуальних страв.
Насамперед, це три різновиди халви: акалва – біла, солодка, святкова, кара (олюм) алва – темна,
траурна, солодкувато-гірка і хазар къатмагъи – хазарська халва (халва розради). Білосніжна та
солодка акалва з горіхами супроводжує радісні події. Її готують до свят, їдять у дні народжень і весіль,
на дружніх зустрічах, при остаточному виході з трауру. Вірять, що вона приносить радість і
благополуччя [2, 21].
У дні Великодня їли тонкі (къабуртикъ) та товсті (тимбил) перепічки. Зимово-весняне народне
свято Киниш відзначали однойменними солодкими пиріжками з маком. На весіллі подавали листкову
нареченську катламу – кийувкъатламу. Обов’язковою святковою їжею також є пиріжки з різною
начинкою – із сиром, вишнею, сливою, шовковицею, горіхами. Високими смаковими якостями
вирізнялися маленькі листкові пиріжки з медом і мигдалем (горіхами) – бала-бадем. У караїмській
родині неможливо було відмовитися від частування, оскільки їжа караїмів завжди вражала
оригінальністю реліктових страв і була дуже смачною.
Караїми пронесли крізь століття та зберегли вірність національній кухні з її давніми
традиціями. Сотні унікальних і різноманітних рецептів приготування страв караїмської кухні
передавалися з вуст у вуста, дійшли до наших днів. І сьогодні в Україні в пошані відомі караїмські
пиріжки, знані в Литві як кибіни, користується популярністю сарма (голубці у виноградному листі),
кубете (пиріг із сирим м’ясом) та інші національні страви.
Кухарське мистецтво у караїв завжди було в пошані. Повага до професії кулінара, до його
майстерності знайшла відображення у прізвищах: Бозаджі (бузник), Къаймакъчи (каймачник), Пастак
(кашовар), Екмек-чи (пекар) та ін. Кулінарне мистецтво посідає чільне місце у фольклорі караїмів.
Показовими з цього приводу є «слова батьків» – прислів’я і приказки: «Пригощати – добра справа», «Ніж
гарна їжа залишиться, нехай краще вже поганий живіт лусне», «Нехай син не їсть базарного обіду, а дочка
– нехай не ночує у сусіда» тощо. У героїчному епосі «Гулюш-Тота» також міститься опис того, як
майстерно приготовані караїмські страви допомогли нагодувати ворога і відстояти родову фортецю
караїмів «Джуф-Кале» [1, 51].
Із приготуванням їжі у караїмів пов’язана низка прикмет і забобон. Уважається, наприклад, що
чим частіше готують святкові страви, і чим більше людей їх спробує, тим господиня буде щасливішою.
Пригощати слід будь-якого гостя, навіть ворога, але разом із останнім не їдять. Частину їжі, особливо
святкової, необхідно віддати сусідам і нужденним. При повернені взятого в борг посуду, до нього
обов’язково треба покласти що-небудь смачне.
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Етнографічний караїмський центр «Кале» планує продовжувати вивчення особливостей і
популяризацію караїмської національної кухні, працюючи за наступними напрямами: - вивчення та
запис сімейних кулінарних рецептів; - вивчення культури харчування; - відеозапис процесу
приготування традиційних караїмських страв в караїмських родинах м. Мелітополя; - проведення
майстер-класу приготування караїмських страв у м. Мелітополі із запрошенням представників
караїмських громади Дніпра, Бердянська, Миколаєва, Одеси; - проведення тижнів караїмської кухні в
ресторані «Крим» і кафе «Чир-Чир» м. Мелітополя; - проведення фестивалю караїмської кухні «Усе
найкраще для гостя дорогого» із запрошенням представників караїмських громад України; - підготовка
та видання посібника караїмської кухні «Рецепти моєї бабусі»; - відеозйомка телевізійного проекту для
регіонального телебачення «Секрети караїмської кухні».
Підсумком проведеного дослідження, на наш погляд, повинно стати оформлення заявки щодо
внесення караїмської кухні до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової
охорони.
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Олександр БОСИЙ
МАНДРІВНІ ВИСТАВКИ «ЗЕМЛЯ МАМАЇВ» ТА «ЕВАКУЙОВАНА КОЛЕКЦІЯ»
В КОНТЕКСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ
«СКАРБИ РОДОВОДУ УКРАЇНИ»
Нині про цю унікальну мандрівну виставку традиційного слобожанського одягу з Луганщини,
можна дізнатися як із української преси, так із десятків сайтів інтернет-простору. Вона стала
притягальним центром для численних відвідувачів у музеях, бібліотеках, школах та університетах
України.
Першопричиною народження цього проекту стало те, що айдарівець Микола Павлюченко
викупив декілька зразків традиційного народного одягу ХІХ ст. – поч. ХХ ст. у відомої майстрині та
колекціонерки Єлисавети Главацької зі Старобільська, адже це була прифронтова зона, тож була
велика небезпека що вони в будь-який момент могли потрапити під окупацію. У айдарівця виникло
бажання врятувати ці речі і показати їх мистецьку цінність жителям всієї України. Тож Микола з
радістю відгукнувся на пропозицію друзів – однодумців родини етнографів Любові та Олександра
Босих розпочати, передусім, такий маршрут з Києва, презентувавши її у Національному музеї
народної архітектури та побуту України, який щодня відвідують тисячі гостей із різних куточків України
та зарубіжжя. І вже 19 травня 2015 року у Всеукраїнський День музеїв відділом народного мистецтва
та фольклору НМНАПУ (завідувач О.Г. Босий) у рамках Всеукраїнського проекту «Скарби родоводу
України» на музейній садибі із села Ольховчик Шахтарського району на Донеччині було урочисто
відкрито виставки: «Земля Мамаїв» – присвячену воїнам захисникам нашої землі усіх часів, втілених у
образі козака Мамая та «Евакуйована колекція» – народний одяг Луганщини початку ХХ ст.
В основу концепції виставки «Земля Мамаїв» покладена ідея образного втілення українського
воїнського духу в невмирущій соборній постаті козака Мамая, А Земля Мамаїв – це благословенна і
щедра природними ресурсами територія сучасної України, де з незапам’ятних часів жили і живуть
мирні землероби, а бажання яких жити вільно – час від часу породжує героїв-велетів міфічних
масштабів. В українців таким захисником-воїном і мудрецем є козак Мамай. Перед відвідувачами
проходять реальні постаті українських героїв від часів гайдамаччини і до сучасності які звалися
Мамаями або ж мали псевдо «Мамай»: передусім це гайдамацькі ватажки Марко Мамай і Максим
Залізняк (зображений в образі Мамая на картині). Це атаман Холодноярської республіки Яків Щириця і
командир УПА Роман Шухевич які мали підпільне псевдо «Мамай». А також сучасні Мамаї з
Київського Майдану та добровольці ЗСУ в час чергової агресії Росії проти України.
В експозиції виставки відвідувачі побачили власну фотохроніку М. Павлюченка, коли він після
Майдану в лавах перших добровольців-«айдарівців» захищав Україну на Сході. Серед них – фото
героїв-захисників України та зруйновані російськими окупантами і сепаратистами села, музеї, церкви
та бібліотеки Луганшини. Особливо увагу привертає бронежилет М. Павлюченка, у кишені якого під
час усіх бойових дій зберігалась книга П. Чубинського «Мудрість віків», яка дивом уціліла із
розбомбленої бібліотеки села Новосвітлівки. А поруч фото з експозицій сільських етнографічних
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музеїв Луганщини, які засвідчують українську традицію народного розпису, гончарства, вишивки в
цьому краї.
Деякі відвідувачі були дуже здивовані, коли розглядали велике групове фото 1913 р. молоді зі
Старобільська в українських строях. Ряд експонатів з виставки розкрили різні сторони українського
життя давньої і сучасної Слобожанщини. Але найдовше відвідувачі затримувалися біля вишуканого
українського народного одягу Луганщини ХІХ початку ХХ ст., який представлений жіночими сорочками,
майстерно вишитими технікою «білим по білому» та червоно-чорними орнаментами. Милують око
традиційні українські «юпки» та «керсетки», прикрашені оксамитовим декором, а поруч вже присутній
уніфікований жіночий костюм міщанки поч. ХХ ст.
Невелика сама по собі ця просвітницька виставка показує справжній світ українського Сходу,
про який ми ще мало знаємо, а її експонати – живі свідки присутності українства у слобідському краї,
де унікально переплелися традиції Полтавщини, Сумщини, Київщини. «Книга відгуків» красномовно
засвідчує високий інтерес глядачів до цієї виставки. Неможливо без щему в серці читати відгуки
відвідувачів, особливо тих, які через свою українську позицію, стали вимушеними біженцями в Україні:
«Спасибо, людям которые пытаются донести, что на востоке Украины, живут украинцы и не
хотят в Россию. Ми не сепаратисты. Ми все одна нация. Слава Украине!!! Владимир из Донецка».
І вже через кілька днів після відкриття виставки на цій садибі зібралися молоді люди з
Донецька, за власний кошт упорядкували територію та зовнішній вигляд будинку, ще й запропонували
установити банер «Донецьк – це Україна».
Далі ідею Всеукраїнської подорожі вишиванок зі Сходу України підхопили однодумці з
громадської організації «Спільна дія» на Кіровоградщини. Колекцію презентували на День
Незалежності України в обласному художньому музеї, а 1 вересня для школярів міста в експозиції
виставки були проведені перші уроки «Ми – нація єдина!» Таким чином ця подія стала ще одним
духовним містком взаєморозуміння між жителями Сходу і Заходу України.
У цілому експозиція «мандрівної колекції» досить своєрідна: вишуканий традиційний одяг
Луганської землі на тлі захисної сітки, над нею – фото молоді початку ХХ ст. в українському
народному вбранні, а на передньому плані експозиції − бронежилет з книгою П. Чубинського
«Мудрість віків», яка дивом уціліла в розбомбленій «Градами» дитячій бібліотеці села Новосвітлівки.
Поруч − фото бійців-айдарівців і напис: «Ми обов’язково повернемось!» В символічному просторі
виставки динамічно пульсує минуле і сьогодення та незламна віра у те, що ніхто не знищить наші
етнічні духовні скарби, і наш звитяжний козацький рід.. Тому так і бояться нашої духовної
нематеріальної спадщини вороги. Бояться мови, пісні,… символів. Бояться вишиванки, тому що
народний костюм зберігає в собі для нащадків безцінну інформацію про традиції українців з
найдавніших часів.
Одна з відвідувачок виставки Людмила П. про побачене висловилася так: «У цьому дивосвіті
сорочок, юпок, керсеток Луганського краю – зворушлива мелодія української пісні, козацької гідності і
жіночої любові, сила любові до рідної землі. І сьогодні, у час війни, наші пращури разом з нами на
захисті українства». Традиційне вбрання в експозиції – це не тільки мистецькі витвори, це водночас –
незаперечне свідчення належності населення Слобожанщини початку ХХ ст. до українського етносу»,
в противагу придуманій одним із новітніх «археологів»-сепаратистів» абсурдній теорії про зовсім
непричетний до українців «особливий суворий луганський етнос».
На фоні витонченої вишивки «білим по білому» з фотопортрета на відвідувачів дивиться
напружене і суворе обличчя бійця добровольчого загону «Айдар» Миколи Павлюченка, – який у
страшному вогні війни після чергової вогненної атаки «братських «Градів» на слобожанські села,
рятував скарби духовної спадщини українців Луганщини – бібліотечні книги, церковні та музейні
цінності. Відтак і народне вбрання для нього – це особливо значущий маркер українства, саме тому
окупанти, як середньовічні інквізитори, в руїни перетворюють музеї і нищать ці речі-носії культури. І в
час боротьби народу за свою свободу народний одяг стає ще й потужною духовною зброєю,
символом нашої ідентичності, самосвідомості та незламності. А мистецько-досконалі жіночі сорочки
прикрашені класичним настилуванням «білим по білому», вирізуванням, мережкою, керсетки та юпки з
«евакуйованої колекції» свідчать про вміння жінок цього краю творити довершене за кроєм і
декоруванням вбрання, орнаментика та охоронні символи якого через віки донесли до сучасника коди
пращурів: Дерево Життя знаки землі, води сонця.
Багатим декоруванням характерні юпки та керсетки, вони мають вільний силует, фігурну
спинку та 7–8 клинів – «вусів», прикрашені нашивками з плису (оксамиту) узорами «квітка» та
геометризованими мотивами Дерева Життя.
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Загалом об’єднана з фотовиставкою в одну експозицію виставка народного одягу з окупованої
Луганщини, врятована патріотом Миколою Павлюченком, – це пересторога ворогам: не можна
перемогти народ, який вміє так цінувати і берегти свою культуру?
Майже рік ця оригінальна виставка з наростаючим успіхом мандрувала по містах Центральної
та Західної України: Київ, Кіровоград, Бобринець, Ковель, Коломия, Косів, Львів – це досить неповний
перелік міст, жителі яких мали змогу глибше познайомитися з традиційним українським мистецтвом,
історією та культурою Луганщини. При цьому кожна наступна виставка Всеукраїнського мандрівного
громадського проекту «Скарби родоводу України» − «Евакуйована колекція» засвідчувала все більшу
й більшу зацікавленість небайдужих людей до цього унікального вже явища народної дипломатії,
реалізованого закоханим в українську культуру патріотом-айдарівцем Миколою Павлюченком.
Зоя БОСИК
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
НА ПРИКЛАДІ ФОЛЬКЛОРНИХ КОЛЕКТИВІВ СУМЩИНИ
Глобальні впливи на сферу культури та реалізація пунктів Конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини актуалізують питання в царині збереження та популяризації
нематеріальної культурної спадщини України фольклорними колективами.
Мета – дослідити аматорські фольклорні колективи Сумщини в контенті збереження та
популяризації нематеріальної культурної спадщини України.
Фольклорні колективи за своєю суттю є носіями, зберігачами та популяризаторами
нематеріальної культурної спадщини України. Часто, для репертуару, вони черпають інформацію від
жителів своєї місцевості.
За анкетними даними про фольклорні колективи, наданими КЗ Сумської обласної ради
Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв, чітко простежуємо аматорські
фольклорні колективи Сумщини в контенті збереження та популяризації нематеріальної культурної
спадини. Наприклад, народний аматорський обрядово-фольклорний колектив «Рябинушка»
Рябинівського сільського будинку культури (далі – СБК) Великописарівського району систематично
збирає пісенний фольклор від старожилів, вивчає як раніше проводились обжинки, весільні обряди,
вечорниці, колядки, щедрівки, масляна. На цій основі проводять реконструкцію згаданих обрядових
дійств.
Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Вечорниці» Тарасівського СБК
Великописарівського району створений з представників громади села Тарасівка, а колектив «Щегольок»
Верхньопожнянського СБК Краснопільського району – сіл Верхня Пожня та Порозок, «Рябинушка»
Дернівського СБК Тростянецького району села Дернове – носіїв культурної традиції етнічних росіян, що
компактно стали проживати, в зазначених селах, починаючи з ІІ половини 17 століття. Колектив
«Вечорниці» презентує обрядові та побутові пісні, які перейняли від старших представників громади:
колядки «Ходють, блудють колядовнічки», «Шо й на рєчкє, на Йордані», «А в Акімушки да умная жена», «А
до Аннушки да подружки прішлі», «В Ніколаюшки весь двор на помості», весільні «Нікалаюшка шагальок»,
«Ой коваліки, ковалі», «Да гулі гуселячки», жартівлива «А в нас нонче суботєя», зразки української
побутової лірики «Туман яром по долині», «Пливе качурець», «Ой ти коваль, коваль, коваленко» тощо.
Оскільки найдавнішими носіями фольклору є старші учасниці колективу, то й репертуар наповнюють
зразками елементів нематеріальної культурної спадщини (різдвяні звичаї, весільні обрядодії, замовляння,
традиційне народне вбрання), які зберігають у пам’яті ці носії. Щодо учасників колективів «Щегольок»,
«Рябинушка», то вони презентують обрядові та побутові пісні, які перейняли від найстарших місцевих
жителів. Нагадаємо, що зараз у селах залишилися лише поодинокі носії культурної традиції населення,
тому спостерігається тенденція до часткової втрати пісенного репертуару, передусім весільного, побутової
лірики, діалектних особливостей говірки. Також втрачається співоча манера, спрощується мелодія,
фактура, зникає варіювання. Колективи здебільшого відтворюють російські версії побутових, солдатських,
українських ліричних пісень із вкрапленням у текстах «суржика» чи адаптованими до місцевої говірки.
Народний аматорський фольклорний колектив «Червона калина» Некрасівського СБК від
місцевих жителів та власних згадувань записали весільний обряд, святкування Нового року, Різдва,
вечорниці та досвітки, побутові танки, що побутували в селі в середині минулого століття. Вивчили
понад 40 весільних пісень та наспівів, козацьку баладу «Із-за гори гор», колядку «Рай розвився», низку
ліричних пісень. У різні роки молоді учасники колективу переймали від учасників старшого покоління
репертуар, співацьку манеру та специфічні виконавські прийоми, музичні особливості (зокрема
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характерне для культурного ландшафту ритуальне гукання), чим сприяли неперервному
функціонуванню традиції пісенного виконавства. Сьогодні з побутування місцевого населення майже
вийшли традиційні календарні та родинні обряди, однак учасники колективу відтворюють їх,
популяризують зі сцени.
Народні аматорські фольклорні колективи – «Вербиченька» Обложківського СБК
КЗ «Березівський центр культури і дозвілля» Березівської сільської ради Глухівського району постійно
поповнює репертуар обрядовими піснями, записаними від старожилів села (зокрема у 2015 році
записано побутові пісні від Заруби Зінаїди Іллівни, 1919 р.н. та Михайленко Марини Іванівни,
1922 р.н.). Учасники фольклорного колективу передусім старшого віку, успадкувавши від односельців
співочу манеру коляди, щедрівки, весільних, козацьких, ліричних пісень, передають їх молодшим
виконавцям. «Самбірянка» Великосамбірського СБК Конотопського району має в репертуарі
переважно побутові, ліричні пісні пізнішого походження, записані від літніх респондентів села. Вони
намагаються відтворювати традиційну співочу манеру та особливості місцевої говірки. На жаль,
пісенна традиція Великого Самбору на деякий час була перервана, але нині активно відновлюється цим
колективом.
Зразковий аматорський обрядово-фольклорний колектив «Весняночка» Сім’янівського СБК
Конотопського району відтворює частково перервану традицію пісенного мистецтва села Сім’янівка.
Доцільно додати, що пісенний фольклор відображено тільки в сольних версіях деяких зразків весільних
наспівів, ліричних пісень. Оскільки сільська громада зберігає інформацію про окремі весільні та календарні
обрядодії, дитячі ігри, то колектив узяв цей фольклор для свого репертуару. Крім того, що учасники
колективу реконструювали окремі весільні обрядодії, дитячі ігрові дійства, вони репрезентують і зразки
нематеріальної культурної спадщини записані В. Дубравіним у сусідніх з Конотопським районом селах.
Народний аматорський фольклорний колектив «Берегиня» Шаповалівського СБК створений з
представників громади села – носіїв пісенного фольклору (весільна лірика, колядки, давні побутові,
жартівливі пісні). Впродовж творчого життя колектив переймав від односельців та учасників колективу
самобутню виконавську манеру, забезпечуючи неперервність пісенних традицій. На сьогодні
спостерігається часткова втрата як обрядових, так і побутових пісень більш раннього походження.
Звернемо нашу увагу на те, що цей колектив є носієм живих традицій виконання весільної лірики
локального побутування, якій притаманна специфічна фактура, прикінцева гуканка, глісандуючі з’їзди,
мелізматика, варіювання. Зараз є загроза втрати цього самобутнього репертуару, співацької манери,
оскільки колектив не поповнюється молодшими учасниками, які б достовірно переймали виконавську
манеру. На противагу цьому, аматорський фольклорний колектив «Реутинчанка» Реутинського СБК
Кролевецького району не переймав від односельців та учасників колективу самобутню виконавську
манеру, виконує здебільшого побутові ліричні, жартівливі пісні пізнього часу та новотвори авторського
походження. Зазвичай при цьому, втрачається співоча манера в цілому. Це пов’язано з частковою
руйнацією традиції, наявністю лише поодиноких її носіїв, котрі не можуть повноцінно відтворити всю
пісенну фактуру, демонструючи пісні переважно в одноголосному викладі.
Учасники ж колективу «Журавка» Вільшанського СБК Недригайлівського району є носієм
безперервної локальної традиції виконання весільних пісень, козацької балади, чумацької, побутової
лірики. А колектив «Калинові роси» Недригайлівського РБК унаслідував пісенну традицію манери
виконання обрядових пісень села Холодний Яр Недригайлівського району від місцевої учасниці цього
колективу Коренєвої Наталії Павлівни. Щодо колективу «Комишанське надвечір’я» Комишанського
сільського будинку культури, то він унаслідував, від старших жителів села, і зберігає пісенну
безперервну місцеву традицію виконання зразків календарно-обрядових, весільних, жартівливих,
козацьких, солдатських, ліричних пісень. Учасниці колективу «Перевесло» Лантратівського СБК, хоч
безперервно зберігають пісенну традицію виконання колядок, щедрівок, веснянок, троїцьких,
купальських, жнивних, весільних пісень села Лантратівка, разом з тим, у них спостерігається
інтенсивне скорочення архаїчного репертуару, стирається виразність співочої манери.
Аматорські фольклорні колективи «Маківка» та «Слобожани» КЗ «Охтирський районний
будинок культури» використовують репертуар записаний в інших селах Охтирського району. Обрядові
пісні зимового, весняного і літнього календарних циклів, весільні пісні, дитячі забавлянки, які
виконують колективи, представляють традиційну пісенну культуру Охтирщини. Із-за відсутності
локальних носіїв живих традицій співочу манеру можна вважати перерваною.
Варто згадати й про народні аматорські фольклорні колективи «Колос» Новослобідського
сільського будинку культури, «Горюночка» Линівського СБК, «Берюшок» Руднівського СБК
Путивльського району. Перший створений з представників громади села Нова Слобода, другий –
Линове, третій – Руднєве представляють пісенну творчість жителів сіл – носіїв традиційної культури
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локальної етнічної групи «горюни». Хоча колективи вивчають говірки «горюнів» – у весільних,
троїцьких обрядах і піснях, разом з тим простежується тенденція скорочення обрядового репертуару.
Натомість, набули поширення російські та українські пісні пізнього походження, які популяризують
засоби масової інформації. Колектив «Ярославна» Путивльського районного будинку культури
репрезентує весільні, масляничні, троїцькі та інші пісні, зокрема обряд хрещення «кокушки». У пісенній
культурі Путивльщини, яку поширює цей колектив, спостерігається тенденція до втрати співочої манери
пісенного репертуару, діалектних особливостей говірки.
Доречно додати, що Путивльський район представляє культуру етнічних росіян. Пісенна
культура даної місцевості позначена впливами російської традиційної музики, тому фольклорні
колективи «Берегиня» Ширяєвського сільського клубу, «Сива зозуленька» Юр’ївського СБК виконують
переважно російські народні пісні. Позитивним є те, що колектив «Сива зозуленька» від своїх
учасників старшого віку та найстарших жителів села вивчив весільні, танкові, родинні пісні. А також від
носіїв української культури взяв до репертуару окремі обрядові та побутові пісні («На Івана купала
вінок надівала», «Повій, вітре, та повій, буйний», «Ой із-за гор». «Жульман» та ін.).
Народний
аматорський
фольклорний
колектив
«Надвечір’я»
Великобубнівського
СБК Роменського району представляють учасники молоді та середнього покоління. Вони не
перейняли локальної пісенної традиції й тому зараз записують від старожилів інформацію про
традиційні колядки, щедрівки, веснянки, Івана Купала, обжинки, весілля, вечорниці, а також пісні, що в
даний час побутують в селі Великі Бубни. Це переважно ліричні та жартівливі пісні пізнього
походження – «Посіяла огірочки». «Ой ти, вишенько», «Ходила-бродила Галя по саду», «Червоная
калинонька», «Чорна хмара», «Поза лугом зелененьким», «У полі тополя» та інші. За допомогою
місцевих респондентів учасники колективу реконструювали звичай «Побратчини» і намагаються
відтворити традиційну співочу манеру ліричних пісень.
Не можливо лишити поза увагою народний аматорський фольклорний колектив «Деснянка»
Очкинського СБК, репертуар якого сформований з пісенних зразків записаних від жителів села та
учасників колективу старшого віку. Нагадаємо, що село Очкине знаходиться в Подесенні, поліській
природно-географічній зоні. Це територія давнього заселення, де проживає локальна етнічна група,
яку науковці називають «литвини». Культурну традицію литвинів дослідники вважають безперервною,
принаймні з часів Київської Русі, про що свідчать реліктові елементи пісенної творчості різних жанрів
календарного циклу (весняно-троїцькі, жниварські, масляничні пісні та досить різноманітний весільний
репертуар), їх архаїчні вузькооб’ємні звукоряди, нерозвинена фактура, гукання, діалектні особливості.
На жаль, поступово скорочується їх репертуар, особливого господарчого та й весілля циклу,
втрачається співоча манера в цілому (спрощується мелодія, фактура, мелізматика, змінюється тембр,
зникає варіювання). Проте, пісенну традицію села можна вважати безперервною, в чому є певна
заслуга учасників фольклорного колективу «Деснянка», який зберігає в архаїчних обрядових піснях
діалектні особливості місцевої говірки, прикінцеві гукання.
Народний аматорський фольклорний колектив «Криниченька» Миронівського СБК постійно
поповнював репертуар пісенними записаними від місцевих старожилів, найбільше від Довбиш Олени
Володимирівни, 1913 р.н., Пищик Наталії Назарівни 1940 р.н., Цікало Пелагеї Володимирівни,
1920 р.н., від власних батьків. На сьогодні колектив поповнює репертуар від носіїв Лунько Ніни
Петрівни,1940 р.н. та учасниць колективу Матвєєвої Гани Павлівни, 1938 р.н., Орел Ганни Василівни,
1949 р.н. Пісенне мистецтво села Миронівка донині зберігає неперервність традицій. В різний час
співачки колективу старшого віку та окремі жителі села передавали зразки нематеріальної культурної
спадщини та особливі виконавські прийоми молодшим співакам. У даний час старші співачки
колективу та окремі жителі є носіями пісенного фольклору села, зокрема, весільних пісень-гукалок.
Оскільки учасниці колективу ще продовжують пісенні традиції, то загроз для їх втрати немає.
Фольклорний колектив «Вишиванка» Шевченківського сільського клубу безперервно вивчає від
старожилів села побутові ліричні та жартівливі пісні. Ними записано від місцевих респондентів і
фрагмент старовинного весільного обряду, що зберігає діалектні особливості місцевої говірки. А
фольклорний колектив «Паліївчанка» Паліївського сільського клубу, крім того, що є носіями
неперервного пісенного фольклору села, ще передають співацькі традиції та репертуар колективу
учасникам дитячого фольклорно-дослідницького колективу «Світава» Ямпільської загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів №2. Добра традиція в аматорського фольклорного колективу «Гарні молодички»
Усоцького СБК, бо він поповнює репертуар та фіксує інформацію про традиційну обрядовість
переважно з власних спогадів, знань, інформації, пісень, досвіду, отриманих від батьків і старожилів
села. Учасники колективу села Усок є носіями нематеріальної культурної спадщини. Проте, без
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підхоплення живої традиції молодшим поколінням з часом може виникнути загроза функціонуванню
традиції.
Фольклорний колектив «Проліски» Шосткинського районного будинку культури представлений
сольним виконанням окремих обрядових та побутових пісень. Колектив «Народні обряди» Собицького
СБК Шосткинського району спрямовує свою діяльність на відновлення пісенної традиції села. У зв’язку з
цим, репертуар колективів дещо обмежений (жартівливі пісні, побутова лірика пізнішого походження) і
не включає в себе пісні давнього пласту. Зазвичай, при такому виконанні поступово скорочується
репертуар, спрощується манера співу (мелодія, фактура, мелізматика, змінюється тембр, зникає
варіювання тощо). Співочу традицію таких сіл можна вважати перерваною.
Цікавим для нашого дослідження є народний аматорський фольклорний колектив
«Криниченька» Духанівського СБК зберігає і популяризує весільні пісні (коровайні, посад молодої,
прощання молодої), календарно-обрядові пісні (щедрівки), побутову лірику (ліричні, балади,
жартівливі), весільні обряди – «прикрашання короваю», «вільце», «розплітання коси», форми дозвілля
молоді «вечорниці», «досвітки», «ворожіння». Фольклорний колектив за час творчої життєдіяльності
перейняв від найстарших жителів села пісенний репертуар, виконавську манеру, записав інформацію
про традиційну обрядовість та звичаєвість, реконструював манеру щедрування, окремі весільні
обрядодії, вечорниці, ворожіння, жнивні звичаї, які активно популяризують під час сільських, районних,
обласних культурно-мистецьких заходів села, району. Учасники колективу є носіями пісенного
фольклору села, які забезпечують неперервність традиції. В той же час є загроза втрати репертуару,
співацьких традицій, оскільки колектив не поповнюється молодшими учасниками, які б достовірно
переймали виконавську манеру, прийоми, інші особливості гуртового співу.
Вищенаведені приклади дають підтвердження тому, що є загроза для збереження
нематеріальної культурної спадщини України, оскільки її носії переважно літнього віку, а саме, із
34 фольклорних колективів, у яких 233 особи учасників – 1924–1939 років народження (77–92 роки –
30 осіб); 1940–1949 років народження (67–76 років – 54 особи); 1950–1959 років народження (57–
66 років – 30 осіб); 1960–1963 років народження (53–56 років – 2 особи). Як бачимо, середній вік носіїв
живих традицій 67–76 років.
Всі види мистецтва нематеріальної культурної спадщини України, що репрезентують
фольклорні колективи Сумщини на різних культурно-мистецьких заходах, висвітлюють на сайтах –
КЗ Сумської обласної ради Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв,
Управління культури і туризму Сумської ОДА; Великописарівської, Глухівської, Конотопської,
Краснопільської, Кролевецької, Недригайлівської, Охтирської, Роменської, Путивльської, СерединоБудської, Тростянецької, Шосткинської, Ямпільскої РДА; місцеві ЗМІ (телебачення, радіомовлення,
преса). Популяризують на Сумщині нематеріальну культурну спадщину у збірниках сценаріїв до
народних свят весняно-літнього циклу та збірниках за матеріалами фольклорно-етнографічних
досліджень, конференцій тощо.
Підсумовуючи, можемо констатувати, що фольклорні колективи є носіями локальних живих
традицій. Вони своєю манерою виконавського мистецтва зберігають нематеріальну культурну
спадщину (говірки, народний театр, весільні, календарно-обрядові, родинні, чумацькі, жартівливі пісні
та обрядовість, козацькі балади, звичайну лірику, святково-обрядову та побутову ігрову культуру,
традиційне народне вбрання) України. А завдяки участі у фестивалях, конкурсах та інших культурномистецьких заходах місцевого, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів її популяризують.
Олександр БУЦЕНКО,
Валентина ДЕМ’ЯН
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
ЯК ПОТЕНЦІАЛ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ
Нематеріальна культурна спадщина є не тільки фактором духовного та економічного
відродження територій її поширення і збереження, а й елементом відновлення та зміцнення
соціальної злагоди. Сучасним викликам, які загрожують зруйнувати наш світ, світ нашої духовності,
здатне протистояти наше колективне «Я», втілене в нашій культурній спадщині, яка є носієм нашої
пам'яті, здатної поєднати різні покоління.
Одним із головних завдань, які стоять сьогодні перед місцевими громадами, однією з
можливостей їхнього ефективного розвитку є вивчення, використання й популяризація елементів
нематеріальної культурної спадщини для подальшого розвитку. Це особливо важливо в періоди
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політичної напруженості й економічної/фінансової кризи, коли соціальні конфлікти, як правило,
пояснюються етнічною і/або культурною відмінністю, а скорочення видатків на культуру необхідністю
розв’язувати інші нагальні проблеми, що сприяють соціально-економічному розвитку. Україна,
реалізуючи положення Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини (НКС),
почала загальнонаціональний процес опису всіх елементів НКС, пов’язаних з її територіями та живою
культурою.
Новий підхід у використанні нематеріальної культурної спадщини дозволяє створювати нові
робочі місця − особливо важливо створення робочих місць у депресивних районах, пов’язаних з
постіндустріальними зонами, зокрема, навколо колишніх заводів, шахт або інших виробничих об’єктів.
Крім того, цей підхід закладає міцне підґрунтя для міжкультурного діалогу та обміну творчого
потенціалу громади. Навички і знання, які зберігаються в місцевих поселеннях, можуть стимулювати
розвиток творчих галузей, здатних залучити відвідувачів і туристів, а також інвестиції, необхідні для
відродження постіндустріальних та історичних просторів і середовищ. Це особливо важливо сьогодні,
коли в Україні зростає число так званих внутрішньо переміщених осіб, які внаслідок анексії Криму та
збройного конфлікту в східній частині України втратили свої домівки й робочі місця.
У статті розглянуто три тематичні напрями, що демонструють потенціал нематеріальної
культурної спадщини в активізації та реанімації місцевих громад.
Мелітополь, місто на південному сході України, за радянської доби промисловий і машинобудівний
центр, сьогодні опинилося на кордоні збройного протистояння між проукраїнським (тобто,
проєвропейським) і промосковським/російським (тобто, прорадянським) мисленням і modusvivendi. Цей
постпромисловий район біля від Азовського моря втратив свою колишню славу, зберігаючи, однак, свої
спогади, традиційні навички і знання. Населення міста складається з 157 тис жителів, які представляють
близько 100 національностей (97 за даними останнього перепису населення в 2012 році). Основними
етнічними групами є українці (55,1%) і росіяни (38,9%). Інші численні (проте не настільки великі) групи, які
історично живуть там, це — болгари (1,8%), білоруси (0,8%), вірмени (0,3%), греки (0,2%), євреї (0,2%),
кримські татари, німці, чехи і т.д. Однією з етнічних громад цього багатонаціонального міста є громада
караїмів, яка намагається зберегти, вивчити й оновити культурне і духовне середовище, притаманне цій
етнічній групі, через кухню, традиції, мову, ритуальні простори і навіть нові об'єкти, такі, скажімо, як приватна
кав’ярня-музей «Кале», культурний центр, відкритий для всіх місцевих культур і етнічних груп. Незважаючи
на свою нечисленність (всього 87 осіб в Мелітополі й 1300 осіб в Україні), караїмська громада дуже активно
діє, подаючи гарний приклад для інших етнічних груп і асоціацій. Необхідно відзначити, що біля міста
Мелітополя є археологічна пам’ятка міжнародного значення, Кам’яна Могила, священний простір і місце
зустрічі різних культур та цивілізацій. Кілька експозицій місцевого музею в Мелітополі присвячені саме цій
темі, демонструючи ефективну і мирну взаємодію різних культур. У видатках на культуру, що складають
0,8% усіх видатків міського бюджету (близько 596 млн. грн., або $ 28 млн., за даними 2014 р.), передбачена
окрема сума на гранти для спільних проектів різних етнічних груп або спільнот.
Другий напрямок − це місто Запоріжжя, відоме в другій половині XX століття, як промисловий
центр завдяки Дніпрогесу, річковому порту, фабрикам і заводам, залізничному вузлу і т.д. Місто
славилося також багатою культурною спадщиною, пов’язаною з історією козацтва, усними міфами,
легендами, піснями, танцями та ремеслами. Населення цього обласного центру становить
761 993 жителів, його складають українці (70,3%), росіяни (25,4%), білоруси (0,7%), євреї (0,4%),
вірмени, грузини, кримські татари (0,3%), албанці, греки, німці і т.д. Різноманітна і багатокультурна
спадщина стає сьогодні основою для ефективної реанімації цієї постіндустріальної зони, в тому числі
на історичному місці, острові Хортиця на Дніпрі, де є заповідна зона, використовувана як місце для
різних культурних і святкових заходів. Відновлення древніх ритуалів і старих козацьких традицій
привертає багато талановитих майстрів і підприємців з усього регіону, дарує нове життя цій історичній
області. Розвиваючи цю лінію, обласна влада ініціювала ряд регіональних і всеукраїнських фестивалів
на острові Хортиця і в місті Запоріжжя, активізуючи туристичну діяльність.
І, нарешті, останній напрямок пов’язаний з місцевістю вздовж річки Дунай, в південній частині
України, біля Чорного моря, в місті Ізмаїлі та його околицях з населенням понад 80 тис., що
складається з росіян (43,7%), українців ( 38%), болгар (10%), молдаван (5%), євреїв, гагаузів, румун та
ін. Тут є десяток заповідних територій регіонального і національного значення, на які сьогодні місцева
влада звертає увагу, намагаючись ефективно використати місцевий бюджет (близько 240 млн. грн.,
або $10 млн.) для місцевого розвитку на основі економічної та культурної реабілітації. Реконструкція
цієї території з кількома населеними пунктами і селами ґрунтується на збереженні національних
традицій і звичаїв, доповнених іноетнічними елементами (наприклад, шлюбними традиціями,
обрядами). Така політика стимулювала розвиток так званого «зеленого туризму», забезпечення
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новими робочими місцями та послугами. Річка Дунай є вододілом в окремих селах, проходячи водним
кордоном між країнами і виступаючи символічним мостом між різними культурами.
Підбиваючи підсумок, дослідження пропонує певні ідеї щодо використання нематеріальної
культурної спадщини як рушійної сили місцевого відродження і розвитку, визначаючи кілька основних
елементів, необхідних для успішного процесу. Стаття посилається на низку важливих документів і
досліджень у сфері НКС і робить у них внесок, зокрема, що стосуються культурної безпеки, коли
нематеріальна культурна спадщина, її дослідження, збирання, поширення і використання, може
виступати інструментом реалізації прав людини, культурних прав на місцевому та національному
рівнях в часи нестабільності та збройних конфліктів, які виправдовуються як зіткнення культур. Стаття
досліджує та демонструє потенціал НКС для розвитку місцевих громад, його можливих «спін-оф»
впливів на творчу економіку і ринок праці. Нарешті, в документі наголошується на ролі культури і
культурної (нематеріальної) спадщини в розвитку суспільства, досягнення соціальної солідарності та
злагоду в часи «моральної сліпоти та плинного зла».
Петро ВОВЧЕНКО
ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
(ТРАДИЦІЯ ВКРИВАННЯ ДАХІВ М’ЯТОЮ СОЛОМОЮ НА ПОЛТАВЩИНІ)
Колорит українського села в минулому, крім природного ландшафту, створювала народна
дерев'яна архітектура. Це, насамперед, хати, господарчі та виробничі будівлі.
На Україні в селах відомі рублені, каркасні, глинобитні і кам’яні будівлі. У лісових районах
покрівлі дахів були переважно дерев'яні (з дощок, драниці, гонту), в лісостепових районах переважали
покрівлі з соломи, очерету та подекуди з рогозу (болотної трави).
У такому регіоні, як Полтавщина та Слобожанщина, де вдосталь є орних земель, на яких
вирощували жито і пшеницю, покрівельним матеріалом була переважно солома, а зрідка очерет.
Традиційне покриття дахів у кожному регіоні України протягом століть мало свої особливості.
На жаль, техніки і технології з цієї галузі будівництва мало зафіксовані в літературі. А сьогодні майже
немає респондентів, а тим паче майстрів, від яких можна довідатись і перейняти це «мистецтво».
Працюючи понад сорок років у Національному музеї народної архітектури та побуту України на
посаді архітектора, автор цієї статті з-поміж інших найбільший інтерес мав до покрівельних технік та
технологій полтавських і слобожанських дахів соломою.
Після відкриття для відвідувачів Національного музею народної архітектури та побуту України
минуло майже сорок років. За цей час велика частина покрівель у будівлях зазнала пошкоджень, інші
частково, або й повністю втратили свою автентичність. Це пов'язано з тим, що в перші роки у селах
ще була велика кількість майстрів-покрівельників традиційних технологій, а з часом їх катастрофічно
зменшилося, деякі ж види технік вкривання повністю зникли з ужитку.
Метою даної статті є збереження традиційної технології вкривання будівель м’ятою соломою.
Якщо вкривання кульовою соломою вимагає жати серпом жито (найкращий варіант), що на сьогодні є
архаїчним і трудомістким процесом, то метод м’ятої соломи − максимально доступний, оскільки після
збирання врожаю комбайнами із круглих тюків соломи можна формувати оберемки для вкривання, як
буде описано нижче.
Наприклад, якщо вкривання кульовою соломою («парками») ще можна подекуди знайти для
музейних потреб, то такий вид вкривання, як м'ятою соломою, повністю на сьогодні зник як явище. І не
тільки тому, що це складний метод, а й тому, що зараз комбайни залишають солому на полях
подрібненою, яку не можна використати для цих робіт.
Але слід зазначити, що значна кількість будівель з Полтавщини та Слобожанщини на першому
етапі експонування Музею були вкриті саме м'ятою соломою. Такі покрівлі характерні особливим
силуетом, мали своєрідну шапкоподібну форму і автентично представляли колорит своїх регіонів.
На другому етапі функціонування Музею, після двох-трьох десятиліть після встановлення покрівлі
дахів зазнали пошкоджень, тож довелося значну частину покрівель поміняти. І через простоту
наддніпрянського методу частину покрівель виконали саме цим − вкриванням парками, через те й
знівелювали оригінальний характер полтавських і слобожанських дахів, а це, на жаль, збіднило розмаїтість
форм народної архітектури, примітизувало її поліфонічне колоритне звучання.
Нижче подаємо опис технології вкривання будівель народної архітектури − м’ятою соломою,
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методику якої нам вдалося зафіксувати в одному із сіл південної Полтавщини. Цю методику в
загальних рисах ми описували в одному із наукових звітів, але там був опис недостатньо детальний,
хоч він заслуговує на це із додатком необхідних малюнків та схем.
У 80-х роках, обстежуючи південні райони Полтавської області, ми натрапили на одного жителя
Новосанжарського району, який детально розповів про вкривання будівель м'ятою соломою.
Пізніше ми запросили цього жителя (Ганжу Івана Кузьмича із с. Кунцеве), щоб він у Музеї вкрив
одну будівлю. Хоча такої будівлі, щоб покрити «з нуля» саме тоді в Музеї не було, але він показав
прийоми формування «лисиць» на землі, показав як їх розчісують, подають і укладають на даху, тобто
показав весь комплекс робіт м’ятою соломою. Пізніше, на основі цього засвоєного досвіду музейні
бригади вкрили чотири будівлі, таким чином спосіб був закріплений і його можна було далі
практикувати. Але, на жаль, відсутність правильної методики і стратегії в роботі реставраційних
бригад, а також плинність кадрів не сприяли збереженню і навчанню молодих реставраторів і цінний
досвід було для практики загублено.
Отже, в чому специфіка методу вкривання будівель м’ятою соломою? Спочатку намочують
водою купу м’ятої соломи. Потрібно, щоб солома була не коротка, приблизно не менше 40-50 см
довжина соломин. Із купи соломи висмикують на себе граблями невеличкі жмути соломи, формуючи їх
паралельно до граблів, притискуючи щільно до ноги шар соломи товщиною 20-25 см, а шириною
приблизно 70 см. Необхідно формувати солому так, щоб соломини щільно і рівно прилягали одна до
одної. Після цього беруть підготовлені дві зв’язані палички (так звані «лисиці»), у якої з одного кінця
палички з’єднані вірьовкою на ширину 10 см, а на другому кінці є петля . Після того, як ми «набили»
лисицю (тобто сформували солому на одну порцію), підсовуємо одну паличку «лисиці» вільним
кінцем під солому, а другу накладаємо зверху і накидаємо петлю на верхню паличку (на ній є прорізна
канавка). Солома повинна бути защемлена досить туго, щоб при подачі наверх вона не розсипалася
на частини.
Після цього солому розчісують граблями на два боки, щоб вона була рівною, тоді перевертають на
другий бік і теж розчісують на два боки. Таким чином одержуємо туго збиту солом'яну площину, затиснуту з
обох боків паличками, яку й подають майстру наверх,щоб він укладав там, орієнтуючи солому вниз по
схилу, для хорошого стікання дощової води. Після укладки «лисицю» розкривають, солому звільняють і
палички кидають униз для нової набивки.
Тут потрібно детально описати, як вкривають дахи на Полтавщині. Але попередньо необхідно
зазначити, що на першому етапі творення Музею, на жаль, не було налагоджене методичне і постійне
фотографування в деталях усіх етапів будівництва об'єктів, а тим більше не фотографувалися всі
етапи виконання покрівель різними матеріалами. Про фільмування процесів тоді ще не було й мрій.
Тоді вважалося, що достатньо запросити майстрів, щоб вони виконали необхідні роботи, і будівля вже
готова до експонування.
Про те, що колись наступить момент, що майстри-покрівельники по соломі можуть з часом
зникнути, то ця перспектива уявлялася тоді досить віддаленою і майже нереальною. Може тому не
подбали про ретельну поетапну фіксацію всіх фаз технологічних процесів вкривання, про що стали
жалкувати пізніше.
Як уже зазначалося, перші будівлі, що після перевезення встановлені в експозиції «Полтавщина»,
були вкриті м’ятою соломою із влаштуванням плетеного тинка. Така була місцева традиція вкривання, тому
й на початку 70-х рр., коли встановлювали перевезені будівлі з цих сіл, покрівлі були влаштовані саме з
таким тинком,тобто на першій латі прокручувалися свердлом отвори через 12-15 см і лозою заплітався
тинок висотою приблизно 10-12 см. Призначення такого тинка − щоб не сповзала укладена м’ята солома,
яка накладалася на даху.
Слід додати, що такі тинки були влаштовані не лише на будівлях-оригіналах, а й на тих, що
були відтворені, згідно обмірних креслень, як господарчі будівлі, що доповнювали садибу (повітка,
половник, клуня, курник тощо).
Тому що, згідно місцевих традицій півдня Полтавщини, виключно на всіх будівлях при
влаштуванні покрівель м’ятою соломою обов'язково застосовувався плетений тинок. Як уже
зазначалося раніше, з часом у музейних будівлях тинки було викинуто при заміні технології покрівель
на іншу − наддніпрянську («парками»).
Ще одна важлива деталь: майстри-покрівельники на лелюхівській хаті застосували тоді цікавий
прийом, а саме: перш ніж виконувати покрівлю м’ятою соломою, вони настелили по латах шар очерету
товщиною приблизно 10 см, напрямком вниз по схилу, і цей очерет упирався комлем у тинок.
Безперечно, що для того, щоб очеретини не вистромлювалися через плетіння тинку, то було
підкладено незначну товщину м’ятої соломи (а можливо кульової, ця деталь точно не зафіксована).
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Таким чином, підсумовуючи сказане про весь процес технології вкривання м’ятою соломою
полтавським методом, можемо зазначити, що він має такі етапи:
1. Заплітання тинку з лози на першій латі даху;
2. Настилання по латах шару очерету товщиною 10 см;
3. Накладання оберемків соломи («лисиць») підряд по всіх схилах будівлі з одночасним її
утоптуванням ногами;
4. Накладання «лисиць» по гребеню будівлі з проливанням глиняним розчином.
Після всіх робіт необхідно підрізати стріху, а для цього підставляють сокиру горизонтально до
звисаючої соломи і ударяють деревинкою по лезу сокири, щоб відрубувалася солома по прямій лінії.
Це завершальний етап робіт по вкриванню будівель м'ятою соломою полтавським методом.
Перш ніж перейти до вкривання м’ятою соломою слобожанським методом, необхідно
зазначити, що в Музеї представлено дві садиби з північної Луганщини, які налічують 12 будівель. Із них
чотири вкриті очеретом, а 8 мали покрівлі м’ятою соломою. На початку 70-х рр., після перевезення і
встановлення будівель запросили місцевих майстрів з Луганщини, які вкрили в Музеї будівлі
автентичним методом.
Основною відмінністю цього методу являється те, що тут не влаштовують плетених тинків. Для
того, щоб м’ята солома не сповзала вниз, до другої лати прив’язують тонкі снопики (діам.8–10 см) із
м’ятої соломи, які спираються на першу лату. Цей ряд снопиків виконується по периметру навколо
всієї будівлі і називається «обноска»; снопики прив’язуються перевеслом, яке доточується для
прив’язки наступного снопика і т.д.
Після виконання «обноски» навколо даху будівлі подають м’яту солому майстрам нагору, щоб
там вони формували саму покрівлю. Це є другою відмінністю методу, що солом’яну покрівлю
формують на даху. Принцип формування соломи такий, щоб окремі шари перекривали нижні шари і
щоб дощова вода найкраще стікала з покрівлі, не намочуючи нижню солому. Майстри при вкриванні
добре утоптують мокру солому, а тоді її вичісують від себе граблями. Тобто майстер, знаходячись на
майданчику шириною 40–50 см, вичісує спеціальними граблями, щоб верхня покрівля соломи була
орієнтована вниз по схилу. Граблі роблять з коротшими і густішими зубцями.
Ще однією особливістю слобожанського методу вкривання є влаштування хмизової підстилки
під солому. Тобто беруть окремі гілочки без листя, довжиною 1–1,5 м з боковими гіллячками, кладуть
їх на лати напрямком уверх, товстими кінцями упираючи в солому обноски.
У процесі формування покрівлі все нові гіллячки укладають на інші місця, щоб закрити ними
простір між латами. Тобто маса соломи знаходиться на своєрідній сітці із переплетених гіллячок хмизу,
тоді покрівля буде якісно виконаною.
Необхідно зазначити, що слобожанський метод вкривання вимагає застосовувати солому
значної довжини, бо площина основи тут не така рівна, як при полтавському методі, коли маємо рівно
постелений очерет. Крім того, надійність сформованих на землі оберемків соломи породжує вищу якість,
поскільки майстри подають наверх добротно підготовлену солому, яку лишається тільки правильно укласти і
затрамбувати. В той час як при слобожанському методі формована солома наверху приводить до меншої
контрольованості якістю робіт, особливо коли працює не один майстер, а два-три. Музейна практика
показала, що груповий метод укладки соломи має більше недоліків, ніж коли покрівлю укладає один хороший
майстер.
Після укладки соломи до самого верху виконують завершальну укладку по гребеню будівлі.
При цьому також проливають глиняним розчином, щоб вітер не задирав верхню солому після її
просихання.
Ще хочеться відзначити, що запрошені до Музею з Луганщини майстри повідомили, що в
їхньому селі (Красна Попівка) під час обмолоту зернових солому в скиртах формували саме таким
способом, як вони застосовували при вкриванні музейних хат. Очевидно, що виник цей метод дуже
давно і народжений давньою хліборобською традицією.
Підводячи підсумки влаштування покрівель м'ятою соломою слобожанським методом, можемо
зазначити такі його етапи :
1. Прив’язка «обноски» з пучків соломи навколо всієї будівлі.
2. Укладання хмизу по латах.
3. Укладання м’ятої соломи по застеленій хмизом поверхні лат з трамбуванням соломи та її
вичісуванням граблями від себе.
4. Укладання м’ятої соломи по гребеню з подальшою проливанням глиняним розчином.
5. Підстригання стріхи при допомозі сокири та замашної деревинки.
Результатом вкривання будівель м'ятою соломою слобожанським методом є те, що кінцева
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форма покрівлі є подібною до тієї, яка є у полтавців-шапкоподібна, не схожа ні на які в інших регіонах
України.
Хочеться зазначити, що при вкриванні слобожанським методом подача соломи на дах
відбувається наступним чином. Біля хати (чи іншої будівлі, яку вкривають), закопують стовп висотою
приблизно 4 м, на який по верху прив'язують вірьовку, до якої прикріплюють звід − довгу тичку, яка
служить для подачі оберемків соломи по принципу «журавля». Оберемки м'ятої соломи накладають на
«ноші» − пристрій з двох напівкруглих сіток, що складаючись утримують солому для подачі її наверх.
Такий спосіб зафіксували музейні науковці в с. Красна Попівка ще в 70-х рр., і таким же методом
користувалися запрошені з цього села майстри-покрівельники, коли необхідно було вкрити хату з
с. Красна Попівка.
Варто зазначити, що при вивченні покрівельних технологій нами був зафіксований випадок,
коли на Слобожанщині покрівля старої хати була виконана м'ятою соломою не в той спосіб,що ми
розглянули, а при щільнішому розташуванні лат. Тобто у даній хаті лати були не через 40 см, а біля 20
см і між ними була запхнута м’ята солома і таким способом вона утримувалася на даху. Це свідчить
про те, що народні майстри знаходили різні форми для підвищення ефективності кінцевого результату
роботи, у тім числі й виконуючи латування даху не традиційне, а значно густіше. Але при цьому
загальна форма даху виходила традиційною, шапкоподібною.
Вище ми детально розглядали два методи вкривання будівель м’ятою соломою, які
застосовувалися на першому етапі в Музеї на експозиції «Полтавщина та Слобожанщина». І хоча з
часом будівлі, що були вкриті полтавським методом, згодом (для простоти) перекрилися
наддніпрянським методом (кульовою соломою «парками»), але потрібно наголосити, що в музейних
умовах ні в якім разі не можна відмовлятися від полтавського методу. Він є оригінальним, своєрідним і
представляє автентичний вид покрівель народної архітектури цього регіону. Цей метод необхідно
вдосконалити у самому його виконанні, щоб це було довершеною частиною народного будівництва
Полтавщини. По надійності самої покрівлі цей метод ніскільки не поступається наддніпрянському
кульовою соломою («парками»), але потребує більшої уважності і досконалості виконання на всіх
етапах роботи.
Для виконання покрівельних робіт м’ятою соломою, як зазначалося, потрібен якісний матеріал
− м’ята солома. Найкращою для цих робіт у минулому була солома, яку одержували колись при
обмолоті снопів на молотарках, що були у вжитку від початку 20 ст. до 60-х рр. На зміну молотаркам
прийшли комбайни марки «Колос» та «Нива». У цих комбайнів після обмолоту солома виходила не
подрібненою, тож для нашого методу вкривання вона була ідеальною .
Необхідно ще зазначити, що в кінці 19-го ст. у південних районах України в широкому вжитку
було обмолочування снопів «гарманами». Це такі ребристі кам’яні котки,що їх тягали по кругу
запряженими кіньми. При цьому обмолочувалася велика кількість снопів, тож і виходило багато м’ятої
соломи. Тому цей метод був дуже поширеним у південних і східних районах України і захоплював
південну частину Полтавщини, Слобожанщину та Південь України.
Варто додати, що пізніші типи комбайнів випускалися такими, що солома в них дуже
подрібнювалася. Але останнім часом з’явилися такі комбайни, що виготовляють тюкову солому.
Особливий інтерес становлять великі тюки циліндричної форми висотою приблизно 1,5 м. У
таких в’язаних тюках соломини мають довжину 40-50 см, отож при ретельнішій підготовці такою
соломою можна вкривати методом м’ятої соломи. Тобто для наших потреб цей матеріал буде цілком
придатним, хоча й відсоток відходів буде значно вищим.
Можна додати, що коли переважаючою культурою зернових є тепер пшениця, то при
відсутності житньої соломи можна брати пшеничну. Враховуючи те, що кількість короткої соломи у
тюках буде значно вищою, тому для досягнення високої якості покрівельних робіт особливо важливим
компонентом стає якість виготовлення «лисиць». Важливим є те, що при використанні м’ятої тюкової
соломи доведеться відмовитися від слобожанського методу, коли формують покрівлю на даху,а
найкраще виготовляти «лисиці» внизу, тоді подавати їх майстрові наверх, щоб він там якісно укладав,
утоптував і, при необхідності, вичісував граблями. Тільки при якісному виконанні всіх етапів роботи
виконання покрівель м’ятою тюковою соломою (в циліндричних тюках) можна досягти високої якості
роботи.
Варто зазначити, що деякі комбайни випускають тюковану солому прямокутної форми, то ця
солома є цілком непридатна, подрібнена і пошматована. Тому використовувати цю солому не можна.
При вкриванні будівель із застосуванням м’ятої соломи в круглих тюках (про що говорилося
вище) не зайвим буде відзначити те, що для досягнення хорошого результату краще буде поприбивати
на даху додаткові проміжні лати. Тоді не потрібно буде укладати хмиз на лати, маси соломи буде
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достатньо, щоб вона міцно була затиснута між латами і утримувалася, не провалюючись у щілини, тоді
сформована рівна поверхня покрівлі буде довго тримати загальну правильну форму.
Сьогодні особливо актуальним стоїть питання збереження традиційного ландшафту, щоб
урбаністичні елементи навколишнього оточення не вторгалися агресивно і не вносили дисонанс у
простір. Особливо це стосується тих місць, де ще зберігся національний традиційний колорит, а
середовище ще «дихає» своєю незіпсованістю. В цьому випадку буде дуже актуальним створення
сучасних форм, але з покрівлями із традиційних матеріалів – соломи, очерету, рогозу.
Тут особливо у пригоді нам може стати м’ята солома в тюках. Цей матеріал для нас є
доступним і при вмілій організації роботи та підготовленості майстрів це могло б стати тією
альтернативою, коли ландшафтне середовище могло б збагатитися якимись навісами, альтанками,
якимись екзотичними формами з природного покрівельного матеріалу.
Особливо доцільно було б такі навіси від дощу і сонячної спеки встановлювати десь біля входу
в музей, у парку культури тощо. Не кажучи вже про те, що такі форми могли б прикрасити будь-яку
загородну віллу, хоча за кордоном не є новиною, що навіть у великих будівлях влаштовують покрівлі з
природних матеріалів – очерету, соломи і т.п.
Отже, підсумовуючи вище викладене, хочу зазначити, що в сучасний період по селах будівель
під соломою майже не лишилось, а в тих що є покрівлі в поганому технічному стані. Через те, що в
народі вважається «не модним» вкривати будівлі соломою, тому й зворотній процес − відтворення
забутого – буде йти важко і малоефективно.
Тому й справу про збереження ландшафтного середовища необхідно починати з музеїв просто
неба. Саме при таких музеях потрібно створювати окремі реставраційні бригади, які б могли, бездоганно
освоївши технологію вкривання, по-перше обновити в музеях окремі автентичні покрівлі, а по-друге,
допомогти щоб в окремих громадських місцях будували нові дерев’яні споруди (наприклад автобусні
зупинки, навіси в парках, скверах та місцях відпочинку), які б мали покрівлі з м’ятої соломи. Це б надало
свіжого акценту у існуючу сіру забудову сільських масивів і сприяло б збагаченню і збереженню
ландшафтного середовища.
Таким чином, натуральні, екологічно чисті матеріали тепер, можна сказати, починають своє друге
життя. І кому, як не працівникам музеїв просто неба, виступати тут своєрідними першопрохідцями
активного застосування покрівель із природних, екологічно чистих матеріалів. Можна, очевидно, з
упевненістю ствердити, що солома й очерет – це матеріали не минулого, а майбутнього.
Євгенія ГАЙОВА
САДИБА, ТИПИ ДВОРУ, ФОРМА ЙОГО ЗАБУДОВИ СЕР. ХІХ – 40-их РОКІВ ХХ СТ. ПОБУЖЖЯ
(НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Джерельною базою для написання статті є первинно зібрані польові етнографічні матеріали,
фотоматеріали автора, у селах с. Білоусівці, Троїцькому, Михайлівці, Баловному, Матвіївці, Себиному
Новоодеського району Миколаївської області. Заявлена тема вже була предметом дослідження
українських вчених в ХІХ–ХХ століттях, зокрема Осадчий Т.Н., Скальковский A.A., що дало змогу
прослідкувати динаміку цих процесів і визначити стан існування традиційної звичаєвості.
Одним із перших, хто почав досліджувати історичні особливості розвитку Півдня України,
вивчаючи населення регіону, був О. Скальковський [1], в його праці подаються хронологічні дані про
заселення Новоросійського краю, про основні заняття, розвиток сільського господарства,
промисловості і торгівлі. Праця Осадчого Тихона Івановича, яка була написана в кінці 19 ст.
«Щербановская волость Елисаветградского уезда Херсонской губернии: Ист.-этногр. и хоз.-стат.
Описание» описує Щербанівську волость, до складу якої входило чотири села із Новоодеського
району − це Троїцьке, Михайлівка, Білоусівка, Щербані. В ній він детально подає заселення, перелік
сіл, національний склад та побут, а також статистичні дані населення за віковим складом (1889 р.),
його соціальний стан (селян, солдат і інших соціальних груп) на 1883 р., яке наділене землею. Автор
детально зупиняється на забудові сіл Побужжя, традиційному житлово-господарському комплексі
(садиба, житло, господарські будівлі, малі архітектурні форми двору), розміщення на садибі хати і
господарчих будівель, будівельному матеріалі, характерному для даного району.
Актуальність теми визначається тим, що
- народне будівництво є однією з найважливіших складових матеріальної культури етносу, де
відображено його історичну долю, соціальні, виробничі і побутові відносини, а також міжетнічні
взаємозв’язки, етнокультурне середовище;
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- селянський двір впродовж віків виконував важливі функції в системі життєзабезпечення –
захисну (житло) і виробничу (господарські будівлі), зберігаючи споконвічні традиції будівельної
культури. У зв’язку з цим і виникає необхідність глибокого та всебічного вивчення й аналізу головних
компонентів житлово-господарського комплексу;
- дослідження житлових та господарських будівель, типів і варіантів забудови селянського
двору Побужжя, їх локальних особливостей, актуальне також з погляду збереження матеріальної
спадщини України кінця ХІХ ст.;
- зазначений об’єкт народної культури, становить великий інтерес і з погляду можливого
використання багатовікового та багатогранного досвіду в cучacнiй пpактицi, в подальшому
нaгpoмaджeнні будівельних знань, збереженні та розвитку історико − архітектурної спадщини Півдня
України.
Поняття «селянська садиба» – це двір і прилеглі до нього присадибна ділянка, що складається
з городу і саду. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у досліджених селах із регулярною
забудовою (рядових, вуличних, а також у безсистемно скупчених), садиба, як правило,
розташовувалася окремо від інших земельних угідь. У таких випадках двір з присадибною ділянкою
знаходився у межах села, а основні орні землі, пасовиська, сіножаті та інше – поза його межами. У
селах безсистемно розсіяної форми, у присілках, хуторах та на відрубних ділянках садиба і двір могли
бути розміщені в будь-якій найбільш зручній для цього частині земельних угідь. За проведеним
класифікаційним поділом проаналізовано типи та варіанти забудови двору. Поняття «селянський
двір» охоплює виділене на садибі місце, де розташовані житло і господарські будівлі.
Двір у досліджених селах традиційно поділявся на дві частини: чистий та господарський, який
розділявся плетеним з комишу, рогози або кам’яним муром. До чистого двору відносилися хата, літня
кухня, погріб, комора. Господарська частина двору сформована із конюшні, половника, вівчарні. Тут
же відведено місце для обмолоту снопів «гарман» – утрамбована глиною площадка (5х5, 5х6, 6 на
6 метрів).
План двору. 1 – хата, 2 – хлів, 3 – половник, 4 – комора, конюшня для корів, 5 – літня кухня,
погріб, 7 – басина, 8 - ворота з хвірткою, 9 – ворота на господарчий двір, 10 – господарчі ворота, 12 –
кам’яний мур, який відділяє господарчий двір від чистого двору, мур, який обходить двір навколо.
Характерні огорожі, (ворота, хвіртки). У селах Новоодеського району: Матвіївка, Баловне,
Михайлівка на основі зібраного експедиційного фотоматеріалу в кінці 19 ст. двір з усіх сторін був
огороджений плетеним з комишу, рогозу тином, а частіше всього кам’яним муром, ними огороджували
не лише двір, а і город, якщо хата розміщалася над провулком.
Це підтверджує і дослідник кінця 19 ст. Т.І. Осадчий: «Двори у всіх обгороджені кам’яними
мурами і займають приблизно в середньому 50 сажень довжиною і 30 сажень шириною» [2]. Частіше
всього кам’яний мур тісно прилягав до причілкової стіни, яка виходила до вулиці і доповнювався
хвірткою та ворітьми. Хвіртка зверху, як правило, мала овальне завершення. Воріт було декілька – це
парадні ворота та господарські. Парадні дерев’яні ворота будували між двома кам’яними, різної
товщини і висоти, стовпами. Завершували стовпи скрізь по різному: чотиригранною пірамідою,
конусовидно, кулястими фігурами. Хвіртки були невисокі і неширокі, щоб вільно могла ввійти людина в
двір, ворота значно ширші і розраховані на проїзд возом. Дерев’яні ворота були простої конструкції,
складалися з двох дерев’яних стовпів, до яких кріпилися чотири-шість паралельних дощок, які
посередині скріплювалися для міцності одною вертикальною дошкою, оздобленою зверху шатровою,
конусовидною фігурою та двома скісними дошками по боках.
Інколи в кам’яних мурах були додаткові господарські ворота та хвіртки, які використовували
при в’їзді возів, гарби, а також, коли треба було вигнати на пасовисько худобу, гусей та качок до води.
Городи від сусідів відгороджували тинами сплетеними із комишу та лози. Якщо город межував з
провулком, то траплялося бачити обсаджений по краю − дерезою (кущовидна рослина).
Кам’яний мур складався із різних за якістю та формою шматків каменю, скріплювався
глиняним розчином, інколи не мурували, а викладали каміння одне на одне, підбираючи камінчики, а
зверху покривали тонким шаром розчину цементу. Невисокою стінкою із складеного каміння
огороджували частіше всього городи від провулків, не покриваючи зверху навіть тонким шаром
цементу. Заможніші селяни на початку ХХ ст. кам’яні мури від вулиці повністю покривали цементом,
вирівнюючи бокові стінки, забілювали.
Перед причілковими вікнами розбивали квітники («палісадник, полісадник»), садили бузок,
висівали кручений панич, чорнобривці, півники, мальви.
У дворах біля хати перед чоловими вікнами, за хатою, в городах садили сад: абрикоси, вишні,
груші, шовковицю, горіхи. «У мого діда Степана було 12 десятин землі (десятина це трохи більше
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гектара на 20 сотих), його батька переселили сюди з Київської губернії. У Михайлівському хуторі було
40 хат. На городі садили: буряк, картоплю, капусту, помідори, горох, квасолю, навут, моркву,
петрушку, кріп, огірки. Після війни людей дуже підтримувала і не дала померти з голоду – гарно
родила слива «угорка». Її возили на базар, продавали. Сорти фруктових дерев: слива «калдана», біла
слива кругла соковита; яблука «папіровка», «білий налив» пізніше появився; груші − «циганки»; вишні
− «шпанка», проста вишня дрібна. Виноградники були на тій стороні, там, де колись Буг повертав, там
пісок і там хорошо росте виноград. Смородина, аґрус, глід був. У балці були у кожного сади і сади нас
у війну викормили. Сильні тут сади в балках були. Навколо села ще є Товста балка, Гнила балка» [3].
«Навколо хати, у дворах, в огородчиках садили «гайстри», чорнобривці, собачу рожу,
любисток, канупер, крокіс, васильки, майорики, квасолю, нагідки, півники, синьоцвіт (кручений панич),
м’яту, бузок, черемуху, калину, акацію. У садах росли: груші «кислиці», «дулі», яблуні-дички,
«бергамот»; сливи-сині, тернівки, чорнослив; абрикоси «жерделі», терен, шипшина» [4].
Досліджені села на даний час зберігають давні традиції в оздоблені своїх дворів, вони
потопають в фруктових деревах, в палісадниках перед причілковими хатніми вікнами, як і в давні часи
садять мальви, чорнобривці, майори, айстри, а також кущі смородини, бузку. При вході в дворах часто
нависають бесідки, заплетені виноградною лозою − «кудерка», «лідія».
Старі сади в досліджених селах із розповідей старожилів закладалися ще в часи військових
поселень, вони розташовувалися по берегах річок. Напроти села Михайлівка через Буг в кінці 19
століття були закладені виноградники, які ще є і до наших днів. Невеликі ж сади трапляються в селах
по ріці Єланець і навіть в степових селах.
У с. Матвіївка перед причілковими вікнами викладали з каменю, а пізніше обцементовували
кам’яні невисокі мури, де висаджували квіти або декілька фруктових дерев: частіше вишні, рідше
абрикос, горіх, інколи акацію або кущ бузку.
У 60–70-их роках 20 ст. дерев’яні ворота в досліджених селах почали заміняти металевими
високими ворітьми із хвірткою, які складаються з трьох-чотирьох прямокутних металевих полотнищ, в
одному з яких прорізається хвіртка, тому отвори хвірток в кам’яному мурі інколи залишали, а інколи
замуровували.
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Людмила ДОРОГИХ,
Катерина ГНИДКА
ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНІ ФЕСТИВАЛІ
У ПРОЦЕСІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ БУКОВИНИ
В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНИХ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ
В ситуації безперервного нарощування інформаційно-глобалізаційних процесів у світі,
негативним наслідком яких є нівелювання та руйнування специфіки національних культур, особливо
гостро постає питання про культурну ідентичність, переоцінюється значимість культурної спадщини –
все це актуалізує проблему регіонального підходу в культурі. Географічні та соціально-історичні умови
розвитку регіону формують власні специфічні традиції, спосіб мислення, світогляд та світосприйняття.
Україна складається з багатьох різноманітних етнічних та етнографічних регіонів, одним з яких
є Буковина, культура якої формувалася під впливом багатьох специфічних регіонотворчих чинників та
зазнала значних асиміляційних впливів. Буковина – це край, де можна зустріти традиції української,
бессарабської, гуцульської, молдавської, румунської культур. Вона є не стільки регіоном співіснування
культур, скільки територією міжетнічної взаємодії та взаємопроникнення різних культурних систем [7,
123].
Фольклорно-етнографічні фестивалі є чи не найяскравішою й найефективнішою формою
збереження нематеріальної культурної спадщини та популяризації найкращих культурних здобутків
рідного краю. Вони мають на меті ознайомлення з творчими колективами, окремими виконавцями та
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майстрами декоративно-ужиткового мистецтва, налагодження культурних зв’язків та творчого
взаємообміну між різними етнічними групами регіону.
Основним завданням фестивалів є широке залучення населення, особливо студентської та
учнівської молоді, до участі в народній творчості; практичне знайомство з джерелами автентичного
фольклору і національних етнографічних груп України та інших держав. Окрім цього, їхнім наслідком
стає пошук і привернення уваги до вивчення фольклору науково-дослідницьких груп, окремих збирачів
нематеріальної культурної спадщини; розвиток українського фольклору, традицій, звичаїв різних
національностей і, в кінцевому результаті, духовне збагачення українського народу [2; 5; 6].
Фестивальний рух в Україні (як і в Європі, США, Росії та ін.) постійно розширюється, захоплюючи все
більші сфери культурного простору. В культурологічному контексті фестиваль починає сприйматися як
соціокультурний феномен, особлива форма міжкультурної комунікації, в межах якої реалізуються творчі й
інтелектуальні інтенції сьогодення. Фестивалі стають не лише засобом творчого самовираження, завдяки
ним сучасні виконавці відтворюють своє уявлення про світ та людину, ставлять питання загальнолюдського
значення. А відтак з моделі творчого діалогу фестиваль трансформується в універсальну форму діалогу
всередині культури [8, 11–12].
На Буковині проходять такі етнофольклорні фестивалі, як «Маланка-фест», Міжнародний
гуцульський фестиваль, «Купальське коло», «Буковинські зустрічі», «Обнова-фест», «На гостини до
Івана», «Веселка Буковини» та ін.
З 2011 р. в Чернівцях започаткований фестиваль Маланок, метою якого є «відродження та
збереження новорічно-різдвяних обрядів, зимового фольклору регіону, виявлення спільних джерел
виникнення, розвитку, сприяння їх популяризації через ознайомлення з творчими колективами та їх
репертуаром» [2]. Необхідно підкреслити, що Маланка посідає особливе місце у різдвяно-новорічних
святах переважно у південно-західних областях України, зокрема на Буковині, а також у румунського
населення. Цей обряд бере свій початок ще до прийняття християнства, від давніх аграрно-магічних
звичаїв.
У фестивалі Маланок беруть участь колективи, які представляють автентичну маланку, вік якої
більше ста років, а також колективи з осучасненою маланкою. У програмі фестивалю зазвичай є
маланковий карнавал, конкурси маланкових гуртів і ряджених, груп, окремих театралізованих
персонажів, виступи маланково-фольклорних колективів регіону, запалення маланкової ватри,
купання ряджених у водоймах тощо. Важливе значення мають автентичність текстів, відповідність
костюмів та діалекту краю, музичний супровід, мистецька індивідуальність, виконавча майстерність
колективів і цілісність репертуарного дійства.
З 1990 р. товариство «Гуцульщина» задля відродження, примноження матеріальної, духовної
гуцульської культури, місцевих традицій і обрядів, започаткувало Міжнародні гуцульські фестивалі, у
рамках яких проводяться також науково-практичні конференції, симпозіуми, спортивні та різні
молодіжні заходи. Крім традиційних конкурсних програм у восьми жанрах: пісенному, фольклорному,
музичному, театральному, хореографічному, естрадному, виставок творів образотворчого,
декоративно-прикладного та фотомистецтва, кожного року існують так звані родзинки фестивалів,
наприклад, сплав лісу річкою Путилкою, проводи тваринників на полонини, запалення ватри під звуки
трембіт тощо [5]. У такий спосіб Міжнародний гуцульський фестиваль збирає людей, які відчувають
пошану до традицій, звичаїв та надбань українського народу.
Вже майже півстоліття проходить міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські
зустрічі». Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина і Україна – п’ятірка країн, що приймають
фестиваль. Ланкою, що об’єднує ці держави, є буковинці. Адже базується фестиваль на колективах,
учасники яких живуть або народились на Буковині й виїхали в різні частини світу. Аналогів
«Буковинських зустрічей» в Європі немає. Фестиваль має свої унікальні традиції, однією з яких є те,
що дійство мандрівне. Іншим гарним звичаєм є відсутність бар’єру між учасником і глядачем:
відбувається урочиста хода, коли до цих заходів може приєднатися будь-хто. Глядач стає учасником, і
це є позитивною рисою фестивалю [3].
Мета проведення цього фестивалю – презентація багатства буковинської народної культури в
її багатонаціональному вимірі та колективів з їх самобутнім співом, танцями, музикою, обрядами та
народними звичаями Буковини; збереження буковинського фольклору на Буковині та серед її мігрантів
у Польщі, Угорщині, Словаччині та в Республіці Молдова; пропагування Буковини як прикладу
можливості гармонійного взаємопорозуміння і співпраці при збереженні власної культурної та
національної ідентичності [6].
Велике значення на подібних фольклорних фестивалях мають національні костюми учасників,
що оздоблені особливою, характерною для певного краю, вишивкою. Як зазначає буковинська
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дослідниця Настасія Марусик-Жмендак, «одним із яскравих виявів художньої культури народу є його
традиційний одяг. Будучи необхідним для існування людини, народний костюм означає приналежність
його власника до тієї чи іншої нації, а також засвідчує, значною мірою, соціальний стан і вид діяльності
людини, господарсько-культурну діяльність. Прикметною особливістю традиційного народного одягу
української нації є його оздоблення вишивкою». А вишиванка стала духовним символом українців, з
яким пов’язана їх історія, культура, творчі пошуки [4, 12].
Отже, можемо впевнено стверджувати, що протягом відносно короткого часу на цих землях
виник специфічний тип регіональної спільноти, культури. Довготривалі явища й процеси
взаємопроникнення та взаємодії різних культурних систем формували новий світогляд, сприймання
навколишнього світу, нову людину. Така ситуація призводить до того, що поліетнічний регіон починає
розвивати власне особливе культурне середовище та специфічну свідомість, яка не відкидала, а навпаки
сприймала чуже, пропускаючи через призму своєї культурної специфіки та органічно перетворюючи на своє.
Фольклорні фестивалі виконують свої основні функції, такі як популяризація, збереження та
відтворення народних традицій, а отже, з огляду на збільшення їх масштабів, можна стверджувати і
про те, що вони залучають більше національно свідомого населення.
Слід також зазначити, що інформаційно-глобалізаційні процеси, що актуалізуються і в українському
соціумі, спричиняють значні зміни у культурі, зокрема відчутні тенденції до згасання усної народної творчості,
забуття різноманітних автентичних явищ народної обрядовості, звичаєвості, пісенності тощо. Однак, цим
негативним тенденціям щодо нівелювання фольклорної традиції, яка концентрує етнічну специфічність
культури у власному її вияві, протистоїть інша – до її відновлення й збереження, – стверджує видатний
український фольклорист Грица С.Й. Чим вищий технічний прогрес і глибший глобалізаційний процес,
тим сильніше людина прагне зберегти зв’язки зі стародавніми етнофольклорними традиціями [1, 38].
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Тетяна ЖАЛКО
ФІКСАЦІЯ ВЕСНЯНОГО ФОЛЬКЛОРУ
У НАУКОВИХ СТУДІЯХ ДОСЛІДНИКІВ ВОЛИНІ
Культурні ресурси – це сировина, яка прийде на зміну вугіллю, сталі та золоту (Ч. Лендрі).
У сучасних умовах глобалізації та масової культури відбуваються зміни, що впливають на
культурний процес, специфіка якого набуває нового розуміння та потлумачення з точки зору
зростання (чи занепаду) регіональної культурної ідентичності тих чи інших регіонів. Не секрет, що
передача нематеріальних цінностей здійснюється від покоління до покоління як в усній, так і в
писемній формах, які, задля збереження та поширення, повинні постійно відтворюватися людською
спільнотою.
1989 року ЮНЕСКО прийняла Рекомендації про збереження традиційної культури та
фольклору. Хоча основні фольклорні жанри ще зберігаються в пам'яті окремих носіїв, проте фіксація
їх останнім часом відбувається вкрай рідко. Тому нагальним питанням постає проблема збереження,
відтворення та реєстрації фольклорних текстів. У цьому контексті виокремлюються весняна
календарна обрядовість, яка належить до найдавніших пластів календарного фольклору. В історії
фольклористики можна віднайти чимало постатей, які долучилися до справи фіксації та вивчення
пісень весняного циклу Волині.
З 1838 р. у 38 губерніях Росії почали виходити офіційні урядові газети – «губернські відомості».
З’явилося таке видання і в Житомирі – «Волынськие губернские ведомости». Окрім офіціозу, питань
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про державність, народність, правовір я, в ній також широко публікувалися регіональні (із теренів
Волині в тому числі) фольклорно-етнографічні розвідники та матеріали. Серед публікацій значилася й
стаття А. Перлштейна «Волынское Полесье», яка була однією з перших спроб загальної
характеристики регіону [6]. Цю ж справу підхопило ще одне видання – «Волынские епархиальные
ведомости».
У кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. справжній поступ уперед у справі наукових студій із теренів
Волині зробило утворене 1900 р. в Житомирі за ініціативи М. Коробки та О. Фотинського Товариство
дослідників Волині. Ще 1896 р. М. Коробка висловився про те, що Волинь дуже багата на історичні
пам ятки, тому потрібно, щоб передові особи та існуючі вже в певних містах гуртки об’єдналися для
спільної праці. Вказане товариство стало справжньою академією української Волині, яка видала перший
том наукових записок, а згодом чотирнадцять томів «Праць Товариства дослідників Волині», де вміщені
цінні дослідження.
Важливим етапом у дослідженні та публікації календарно-обрядового фольклору Волині стали
праці Лесі Українки (1871–1913). У Колодяжні, куди переїхала у 1882 р. родина Косачів, Леся Українка
підготувала до друку збірку купальських пісень, яка під назвою «Купала на Волині» була опублікована у
літературно-науковому часописі «Життє і слово» (1894, кн. III–VI).
У 90-х роках ХІХ ст. частину пісень, серед яких траплялися й календарно-обрядові, що
походили з Колодяжна, Леся Українка проспівала для запису Миколі Лисенку. Згодом композитор
опублікував їх у «Збірці народних пісень в хоровому розкладі, пристосованих для учнів молодшого і
підстаршого віку у школах народніх» (Київ, 1908 р.). Зокрема, серед записів представлена група
рідкісних весняних пісень та хороводів з Колодяжна.
В упорядкуванні та виданні фольклорних матеріалів Лесі Українці багато допомагав Климент
Квітка. Ними спільно був підготовлений і надрукований збірник «Дитячі гри, пісні й казки з Ковельщини,
Лущини і Звягельщини на Волині» (Київ, 1903).
Записи пісень річного циклу із північно-західних територій тодішньої Волинської губернії
широко представлені у рукописному т.зв. «Колодяженському фольклорному збірнику», який був свого
часу загублений, а напередодні російсько-німецької війни переданий до Волинського краєзнавчого
музею [1]. Рукописний збірник містить 156 пісенних зразків, записаних Лесею Українкою та її сестрою
Ольгою Косач-Кривинюк від односельчан. Фольклорні тексти умовно систематизовані за жанровими
особливостями. Календарно-обрядовий фольклор представлений двома групами – «Веснянки» та
«Жнива».
Згадані рукописні матеріали Лесі Українки та її сестри були опубліковані в другій половині ХХ ст.
[10, 30–88], а 2006 р. у Луцьку було підготовлене та здійснене факсимільне видання «Колодяженських
пісень з рукописного зошита в записах Лесі Українки та Ольги Косач» [4].
Вагомим внеском у скарбницю вітчизняної фольклористики початку ХХ ст. зробила Олена
Пчілка. Дослідниця виділила як окрему, цілком самостійну групу – колядки-веснянки. До згаданої групи
дослідниця віднесла такі традиційні тексти, як «Ой рано, рано, кури запіли», «Ой ясна, ясна в лузі
калина», «В зеленім саду на винограду».
Вигідно вирізняється на тлі 70-х років збірка Олекси Ошуркевича «Пісні з Волині» [5], яка
містить чималу кількість записів календарно-обрядового фольклору.
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. в історії фольклористики позначений помітним розгортанням
регіонального дослідження народної творчості. В цей же час з наголосом на вивченні місцевої
народнопоетичної традиції Волині в загальноукраїнському контексті виступає цілий ряд сучасних
фольклористів. Серед них В. Давидюк, О. Ошуркевич, С. Шевчук, В. Ковальчук, З. Марчук, Г. Сокіл,
Г. Василькевич, Т. Міндер, Н. Шкляєва, М. Давидюк, О.Білик, Т. Шемберко, Н.Кравчук та цілий ряд інших, які
позначилися конкретними напрацюваннями в плані дослідження фольклору Волині.
У 1991 році з’являється перший випуск фольклорно-діалектологічного збірника «Поліська
дома», фольклорну частину якого упорядкував та прокоментував Віктор Давидюк [9]. Це – своєрідний
фольклорний календар, укладач якого звертає увагу на поліномінативність на теренах Волині весняних
календарно-обрядових пісень.
1992 р. в Луцьку з наголосом на вивченні місцевої народнопоетичної традиції зусиллями проф.
Віктора Давидюка утворюється Полісько-Волинський народознавчий центр на правах сектора
Інституту народознавства АН України. Вказана установа своєю діяльністю та науковим доробком
суттєво долучилася до вивчення традиційної народної культури (календарної обрядовості в тому
числі) Західного Полісся та Волині. До більш вагомих кроків діяльності цієї наукової установи можна
віднести формування фольклорно-етнографічного архіву, що на сьогодні являє численне зібрання
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комплексних описів традиційної народної культури різних населених пунктів, посилання на яке в
статтях, дисертаціях, монографіях значиться як «архів ПВНЦ».
Принагідно окремі аспекти побутування весняного фольклору на теренах Волині в цей час
висвітлюються у збірниках наукових праць: «Народна творчість та етнографія», «Фольклористичні зошити»,
«Народознавчі зошити», колективному збірнику «Полісся: етнікос, традиції, культура».
Етапною у дослідженні календарної обрядовості та пісенності можна вважати монографію
В. Давидюка «Первісна міфологія українського фольклору» [2, 112–219], у якій автор зосередив увагу
на світоглядно-звичаєвій основі весняних пісень та співвіднесення їхніх мотивів з праісторичними
уявленнями про відповідне календарне божество та давніми шлюбними і господарськими стосунками.
Цього ж 2003 року, після більш як десятилітньої перерви, виходить другий випуск «Поліської доми»
в упорядкуванні та з коментарями В. Давидюка [8]. Черговий том цього видання – своєрідна антологія
весняного календарного фольклору Волині та Західного Полісся.
Матеріли календарно-обрядового фольклору, зібрані під час наукових експедицій теренами
Західного Полісся та Волині, стали основою для наукових реконструкцій В. Давидюка у його збірнику
наукових статей «Кроковеє колесо» [3].
Подальший стан вивчення весняного обрядового фольклору Волині позначений появою цілого
ряду розвідок, у яких пісенність весняного циклу репрезентується в контексті загальноукраїнських
студій, причому автори, як правило, послуговуються не оригінальними пісенними записами, а
покликаються на фольклорні збірники та матеріали попередніх років.
Отож, регіональне дослідження весняного календарно-обрядового фольклору найвиразніше
виявляється у практиці місцевих збирачів, виданні збірників фольклорних записів, в проведенні
регіональних експедицій, групуванні архівних зібрань фольклорних матеріалів.
Використані джерела
1. Волинський краєзнавчий музей. Інд. №ЛУ — 28.
2. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / В. Давидюк. — Луцьк : Вежа, 1997. — 296 с.
3. Давидюк В. Кроковеє колесо : Нариси з історичної семантики українського фольклору / В. Давидюк. — Київ : Наук.
думка, 2002. — 188 с.
4. Народні пісні з голосу Лесі Українки / Записав і упорядив К. Квітка. — Фототип. вид. з кн. 1917 р. — Луцьк :
Волинська обласна друкарня, 2006. — 240 с.
5. Ошуркевич О. Пісенна творчість Волинського краю / О. Ошуркевич // Пісні з Волині. — Київ : Музична Україна, 1970.
— С. 7 —17.
6. Перлштейн А. Волынское Полесье / А. Перлштейн // Волынские губернские ведомости. —1855. — № 15.
7. Пісні з Волині / Упор., та прим. О. Ошуркевича. – Київ : Музична Україна, 1970. — 334 с.
8. Поліська дома. — Вип. ІІ: Весна / Зібрав, упоряд. та прокоментував В. Давидюк. — Рівне : Волинські обереги, 2003.
— 176 с.
9. Поліська дома. Фольклорно-діалектологічний збірник / Упор. В. Давидюк та Г. Аркушин. — Луцьк : Ред.-вид. від.
Волинського обл. упр. по пресі, 1991. — Вип. 1. — 188 с.
10. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. — Київ, 1977. — Т.9. Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу
Лесі Українки. — 431 с.

Ірина ЗАПОЛЬСЬКА
ПРОЕКТ «УРОКИ В МУЗЕЯХ»: ЕЛЕМЕНТИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК БАЗА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Сучасний прогрес потребує безперервної території освіти. Але педагогічні технології шкільної
освіти в Україні мають поки ще, переважно репродуктивний характер і не формують в учнів навички
системного самостійного здобуття знань. Зазвичай, учні пов’язують процес навчання з вчительською
ініціативою та отриманням оцінок за виконання обов’язкових завдань. Проте, заклади культури та
мистецькі фестивалі все частіше пропонують освітні програми, які прагнуть доповнити базову освіту та
привернути увагу до потенційних можливостей системної співпраці із закладами освіти.
Саме тому, в рамках резиденції VII Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва «ГогольФест»,
група волонтерів ініціювала проект «Уроки в музеях». У рамках проекту група викладачів загальноосвітніх
шкіл та мистецтвознавців провели дослідження розширеного освітнього простору та впровадження
методів музейної педагогіки в загальноосвітній контекст.
До проекту дистанційно долучилися вчителі з різних міст України, які виконали серію завдань щодо
систематизації запропонованих до участі в проекті музейних програм для дітей шкільного віку. Вчителі
Києва та Київської області в рамках проекту стали учасниками очних семінарів та практичних занять у
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Київському Національному музеї російського мистецтва, Національному художньому музеї України,
Національному музеї Т.Шевченка в серпні 2014 року.
Завдання проекту − спроба розробити інструментарій впорядкування інформації про
нематеріальну культурну спадщину, який допоможе вчителю знаходити відповідну музейну програму з
метою доповнення класно-урочної форми роботи засобами музейної педагогіки. Потрібно було визначити
тематичні музейні програми, адресовані школярам; відповідну базову інформацію з певних дисциплін
шкільної програми; простір можливостей, використовувати інформаційну та емоційну складову
запропонованих музеями програм у подальшій навчальній роботі з учнями; розробити дизайн
інформаційної листівки в зручному для вчителя форматі.
Робота проводилася в декілька етапів і тривала 3 місяці (серпень-жовтень 2014 року). Було
розглянуто програми для школярів, заявлені музейними установами м. Києва, та обрано серію програм
Національного художнього музею України, Музею мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків, Музею
театрального, музичного та кіномистецтва України, Київського Національного музею російського мистецтва,
Національного музею Т. Шевченка, Музею Івана Гончара.
Вступним завданням для експертів-волонтерів було написання есе «Я – школяр, а урок − у музеї».
Учасникам було запропоновано уявити себе в ролі учнів та написати варіанти тексту з діаметральним
емоційним забарвленням: 1) захоплююче, цікаво, несподівано; 2) довго, важко, складно.
Основне завдання експертної групи полягало в розгляді запропонованих музеями програм у
контексті інтегрування та аналізу школярами інформації з різних навальних дисциплін, формування у дітей
навичок самоосвіти. Учасникам проекту було запропоновано скласти рекомендації щодо використання
музейних програми у форматі системної позакласної роботи: визначення віку дітей, відповідної навчальної
дисципліни, яка розглядає коло залучених питань в шкільній програмі та календарного часу проведення
програми в музеї. Також експерти визначали необхідне коло питань для ефективної підготовки до
відвідування музею та можливість використовувати набутий дітьми досвід у подальшій класній роботі.
Додаткове експертне завдання полягало в обговоренні презентації театралізованих
інтерактивних програм у музеях, розроблених викладачем курсу «Історія мистецтв» з метою
проведення позакласних уроків для студентів факультету театрального мистецтва Київської дитячої
Академії мистецтв [1, 31]. Учасниками проекту було надано авторові рекомендації щодо використання
розроблених методів на практиці.
Досліджена інформація була систематизована відповідно до календарно-тематичного
планування з певних навчальних дисциплін. За матеріалами дослідження було створено
інформаційну листівку-календар на 2014–2015 н.р., який допоміг вчителям знаходити відповідні
музейні програми, що доповнювали базовий навчальний матеріал.
Викладачі, які брали участь у проекті, мали можливість запросити учнів на презентацію
інтерактивних екскурсій «Парад екскурсій» в Національний музей Тараса Шевченка, де відбувався
семінар за результатами проекту «Уроки в музеях». Учасниками проекту була розроблена і
спеціальна екскурсійна програма для відвідувачів дитячої програми фестивалю сучасного мистецтва
«ГогольФест», яка розкривала мову сучасного образотворчого мистецтва в експозиції візуальної
програми фестивалю.
Проект мав пілотний характер і спирався на ініціативу волонтерської групи, яка зробила
спробу створити інформаційний інструментарій, що полегшить співпрацю освітян та мистецтвознавців,
впорядкує інформацію про елементи нематеріальної спадщини як простір безперервної позакласної
освіти.
Проект започаткував новий етап у комунікації установ культури та освіти міста та виявив
інтерес до створення загального інформаційного простору, що може сприяти співпраці музеїв з
навчальними закладами, розвивати науково-дослідницькі навички школярів, впроваджувати новітні
методи популяризації історико-культурної спадщини серед учнівської молоді, сприяти створенню
безперервного простору неформальної освіти.
Використані джерела
1. Музейна педагогіка - проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Другої науково-практичної конференції (2526 вересня 2014 р.) // Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. — К., 2014. — 104 с.
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Галина ЄФІМЕНКО
ЮНЕСКО ТА УКРАЇНА (ДО 70-РІЧЧЯ ЮНЕСКО)
ОрганізаціяОб’єднанихНацій з питаньосвіти, науки і культури, скорочено ЮНЕСКО (англ.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) − міжнародна організація,
спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі
освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку
національної культури, охороні пам’яток культури тощо.
На початок 2013 року кількість країн-учасниць становила 195. На 2011 установа охоплювала 193
країн-держав; консультативний статус при ній мають неурядові організації (приблизно 250). Головний
осередок ЮНЕСКО знаходиться в Парижі. ЮНЕСКО має видавництво Office des Presses de l'Unesco
(різними мовами), в якому з’являються 26 періодичних видань, серед них «Кур’єр ЮНЕСКО» (35 мовами),
«Культури», «Музеум», «Перспективи освіти» та ін. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 року.
Історія. 1942 р. у Великобританії за ініціативою президента Ради з освіти Англії Уельсу Річарда
А. Батлера і президента Британської ради М. Робертсона була скликана конференція міністрів освіти
країн-союзників. Зустріч, на якій були присутні представники 8 урядів, які перебувають в еміграції,
відбулася в Лондоні з 16 листопада по 5 грудня. Основним питанням конференції було відновлення
системи освіти з настанням миру. Замість одноразового заходу до грудня 1945 року відбулося близько
60 зустрічей. Ідеї конференції знайшли підтримку у світовому співтоваристві.
Після закінчення Другої світової війни в Лондоні пройшла конференція Організації Об’єднаних
Націй по створенню організації з питань освіти та культури. Конференція була скликана за
рекомендацією зустрічі 1942 року і конференції ООН з міжнародної організації, яка відбулася у квітнічервні 1945 року в Сан-Франциско. Основними завданнями організації були встановлення справжньої
культури миру та перешкоджання розв’язування нової світової війни, що реалізуються за допомогою
сприяння забезпеченню «інтелектуальної та моральної солідарності людства». ЮНЕСКО є
правонаступником міжнародного комітету Ліги Націй з питань інтелектуальної співпраці та її
виконавчого установи − Міжнародного інституту інтелектуальної співпраці.
16 листопада 1945 був підписаний Статут ЮНЕСКО і створена підготовча комісія. Статут був
підписаний представниками 37 держав з 44, присутніх на зустрічі. Статут набув чинності після того, як був
ратифікований 20 державами. Це сталося 4 листопада 1946. Перша сесія генеральної конференції
ЮНЕСКО, в якій взяли участь представники 30 держав, пройшла в Парижі з 19 листопада по 10 грудня 1946.
Структура. Крім штаб-квартири організації в Парижі, існує цілий ряд регіональних, кластерних і
національних офісів ЮНЕСКО. Всі діючі та асоційовані члени ЮНЕСКО організовані в п’ять
регіональних груп: Африка, Ліга арабських держав, Азія і Тихий океан, Європа і Північна Америка,
Латинська Америка і країни Карибського басейну.
Десять Регіональних бюро ЮНЕСКО надають спеціалізовану підтримку кластерним і
національним офісам організації. Основу структури ЮНЕСКО становить кластерна система.
27 кластерних офісів організації працюють зі 148 країнами-членами. Виняток із кластерної системи
становлять 27 національних офісів, покликаних обслуговувати 9 найбільш густонаселених країн світу,
а також пост-конфліктні зони. Україна також входить до їх числа.
Будь-яка держава, що є членом ООН може стати членом ЮНЕСКО.
На цей час офіційними мовами організації є англійська, арабська, іспанська, китайська,
російська і французька мови.
Головні напрями діяльності Організації: Велика програма I − Освіта. Велика програма II −
Природничі науки. Велика програма III − Соціальні та гуманітарні науки. Велика програма IV −
Культура. Велика програма V − Комунікація та інформація.
З грудня 1962 року в Парижі функціонує Постійне представництво України при ЮНЕСКО. З
моменту виборення незалежності України Постійними представниками України при ЮНЕСКО були:
Сліпченко Олександр Сергійович, Кочубей Юрій Миколайович, Зленко Анатолій Максимович.
Тематичні напрями діяльності Національної комісії України у справах ЮНЕСКО:
освіта, молодіжна політика: ефективне функціонування та розширення мережі Кафедр
ЮНЕСКО в Україні, координація роботи мережі Асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні, проведення
науково-методичних та освітніх конференцій під егідою Нацкомісії.
Наразі в Україні успішно діють 74 асоційованих школи ЮНЕСКО, а також 14 кафедр ЮНЕСКО.
Продовжується робота з реалізації рішень і рекомендацій ЮНЕСКО у сфері освіти. Зокрема,
під егідою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО проходять Всеукраїнські конференції учнів
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Асоційованих шкіл ЮНЕСКО, теми яких визначаються відповідно до актуальних аспектів діяльності
ЮНЕСКО та ООН.
Почесне звання «Чемпіони спорту ЮНЕСКО» присвоєно всесвітньовідомим легкоатлету
Сергію Бубці (у листопаді 2003 р.) та боксерам Віталію і Володимиру Кличкам (у грудні 2006 р.).
Іншим важливим напрямом діяльності України в рамках ЮНЕСКО є робота з використання
можливостей Міжнародного дитячого центру «Артек» (центр під егідою ЮНЕСКО категорії 2), зокрема,
проведення щорічного Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!» та засідань
Всесвітньої дитячої Ліги Націй.
- наука, комунікація та інформація: розвиток та координація співробітництва в рамках таких
міжурядових програм, як Міжнародна програма «Людина та біосфера», Міжнародна гідрологічна
програма, програма Міжурядової океанографічної комісії, Міжурядової ради Програми «Iнформація
для всіх»;
- культура: забезпечення ефективного виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої
культурної і природної спадщини 1972 р., вжиття заходів щодо покращення стану збереження та
використання українських об’єктів, що вже знаходяться у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а
також включення нових українських об’єктів матеріальної та нематеріальної спадщини; сприяння
міжкультурному діалогу.
Враховуючи багатогранність культурного та природного багатства України, здійснюється
активна робота щодо збільшення представленості визначних українських пам’яток у Списку
всесвітньої спадщини. Наразі до Списку входять сім українських культурно-архітектурних та
природних перлин, а саме:
- «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра»
(1990 р.);
- «Ансамбль історичного центру м. Львів» (1998 р.);
- «Геодезична дуга Струве» (2005 р., транскордонний геодезичний об’єкт «Дуга Струве» було
номіновано від 10 європейських країн: Норвегії, Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі,
Молдови та України. 4 геодезичні пункти «Дуги Струве» знаходяться на території України –
«Баранівка», «Катеринівка», «Фельштин» (Хмельницька область) та «Старонекрасівка» (Одеська
область);
- «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини» (2007 р., транскордонний українськословацько-німецький об’єкт);
- «Резиденція Буковинських та Далматинських митрополитів» (нині − Чернівецький
національний університет імені Юрія Федьковича) (2011 р.);
- «Давнє місто Херсонес Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. – 14 ст. н.е.)» (2013 р.);
- «Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі та України» (2013 р., транскордонний
серійний українсько-польський об’єкт).
Україна підтримує тісні робочі контакти з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема, у
контексті використання і збереження включених до Списку всесвітньої спадщини українських об’єктів,
що мають видатну універсальну цінність.
З 3 по 18 листопада 2015 року у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі пройшла 38-а сесія
Генеральної конференції ЮНЕСКО, в роботі якої взяли участь понад 4000 делегатів із 195-ти державчленів Організації. Було прийнято низку документів та резолюцій, зокрема:
- Рамкову програму дій у галузі освіти до 2030 р. (один з найбільш амбітних сучасних
документів у сфері освіти);
- стратегію зміцнення діяльності ЮНЕСКО в галузі захисту культури та заохочення культурного
плюралізму у випадку збройного конфлікту. Її реалізація дасть змогу інтегрувати питання охорони
культурної спадщини та різноманітності до програми гуманітарної діяльності в умовах збройних
конфліктів і надзвичайних ситуацій. Державам-членам рекомендовано підготувати плани дій з
імплементації стратегії, у тому числі, передбачити механізми щодо реактивної мобілізації
національних експертів у тісній взаємодії з національними урядами;
- резолюцію про універсальність Інтернету, яка покликана відіграти важливу роль у розширенні
доступу до всесвітньої мережі з метою передачі знань та інформації;
- рекомендації щодо збереження і доступності документальної спадщини, у тому числі, в
цифровій формі (28 вересня проголошено Міжнародним днем загального доступу до інформації);
- резолюцію про внесок ЮНЕСКО у боротьбу зі зміною клімату.
Згідно з ухваленими рішеннями, прийнятими на 40-й сесії Комітету всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО (20 липня 2016 р., Стамбул (Туреччина), до Списку всесвітньої спадщини було включено
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21 новий об’єкт – 12 культурних, 6 природних та 3 змішаних (поєднують культурну та природну
цінність).
Сесія ухвалила рішення щодо двох українських об’єктів, що включені до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Постало питання про можливість започаткування процесу занесення КиєвоПечерської лаври і Софії Київської у так званий «список під загрозою». Рішення стосовно об’єкту
«Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра» містить низку
рекомендацій щодо збереження пам’ятки. З цією метою передбачається запрошення Реактивної
моніторингової місії Центру всесвітньої спадщини (ЦВС) ЮНЕСКО.
Рішення стосовно українського об’єкту «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора»
містить посилання на рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО «Моніторинг ситуації в Автономній
Республіці Крим (Україна)» та передбачає запрошення, як тільки дозволить ситуація, Реактивної
моніторингової місії ЦВС ЮНЕСКО з метою оцінки стану збереження об’єкту, розташованого на
тимчасово окупованій території Кримського півострова.
У контексті формування Календаря пам’ятних дат (на 2014–2015 рр.), до відзначення яких
щорічно долучається ЮНЕСКО, рішенням 191-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО (10–26 квітня 2013 р.,
м. Париж) чотири заявки від України (максимальна кількість від однієї країни) було рекомендовано до
розгляду у рамках 37-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (5-20 листопада 2013 р., м. Париж),
яка прийняла остаточне рішення щодо їх затвердження, а саме: Тараса Шевченка (200-річчя від дня
народження, 9 березня 2014 р.), Павла Грабовського (150-річчя від дня народження, 11 вересня
2014 р.), Михайла Коцюбинського (150-річчя від дня народження, 17 вересня 2014 р.) та Михайла
Вербицького (200-річчя від дня народження, 4 березня 2015 р.).
18 жовтня 2016 року на заключному засіданні 200-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО ухвалено
рішення «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)». У документі підкреслюється,
що після незаконної окупації Росією ситуація на півострові у сфері компетенції ЮНЕСКО продовжує
погіршуватися. Генеральний директор має намір вивчити можливість організації прямого моніторингу
ситуації в АРК та м. Севастополь з боку ЮНЕСКО. Делегації США та ЄС привітали намір запровадити
безпосередній моніторинг з боку ЮНЕСКО на півострові та підтвердили підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України.
Враховуючи важливість діяльності ЮНЕСКО як міжнародної організації, яка сприяє
збереженню матеріальної та нематеріальної національної культурної спадщини, фахівці НІБ України
підготували бібліографічну довідку та дві книжково-журнальні виставки «ЮНЕСКО та Україна»,
«Пам’ятки нематеріальної культурної спадщини України», присвячені 70-річчю діяльності впливової
спеціалізованої установи ООН.
Олена ІВАНОВСЬКА
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
ТА МОЖЛИВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ НАУКОВООСВІТНЬОМУ СЕГМЕНТІ
Літопис фольклористики в Київському університеті ведеться з дня його заснування, бо ім’я
першого ректора Університету Святого Володимира золотими літерами викарбовано у вітчизняній
науці про народну творчість. Адже Михайло Максимович був не лише істориком, етнографом,
мовознавцем, літературним критиком, а й насамперед – фольклористом. Його збірник українських
народних пісень, виданий у Москві в 1827 році, привернув увагу не лише українських письменників,
громадських діячів та науковців, а й увесь слов’янський світ до самобутньої культури нашого народу.
Він став символом відроджуваної України, імпульсом до розгортання широкої українознавчої
дослідницької роботи і національно-просвітницької праці на наступні століття.
Фольклористика є невід’ємною складовою освітнього процесу в усьому світі – від материної
колискової, бабусиної казки, дитячої лічилки, народної гри в дошкільному виховному закладі, годин з
усної словесності в курсі літератури та предмету народознавства у школі – до викладання у вищих
навчальних закладах.
Як століття тому, так і в радянські роки українська освітня громада плекала народне слово як
духовний стрижень нації. Українська усна народна творчість завжди викладалася на історикофілологічному, згодом – філологічному факультеті нашого університету і була засадничою для
фахівця-гуманітарія, філолога. Адже письменські канони поставали на взірцях «народних гомерів»,
випробовувалися часом та відшліфовувалися поколіннями.
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У світовій освітній практиці, яка не була обтяжена ідеологічними прагненнями підпорядкувати
народну творчу стихію і звести її партійними директивами у прокрустове ложе лише словесності,
folklore вивчається як комплекс народних знань: «Мистецтво і археологія» (Сорбонський університет),
«Культурна антропологія» (Гарвардський університет), «Етнічні науки», «Фольклор» (Каліфорнійський
університет Берклі), «Соціальна та культурна антропологія» (Оксфордський університет),
«Українознавство» (Факультет слов’янських наук Кембриджського університету), «Фольклор і
мовознавство» (Університет Ньюфаундленда, Канада), «Фольклор і етномузикознавство»
(Університет Індіани, Блумінгтон), «Теорія і практика фольклору» (Університет Пенсильванії) тощо.
Знаковою подією у вітчизняній освіті стало відкриття 1992 року з ініціативи професора Лідії
Дунаєвської у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кафедри
фольклористики (а рік по тому – і спеціальності), яка взяла на озброєння вітчизняні класичні і світові
новітні методології. В основу концепції кафедри покладені погляди М.Максимовича, П.Чубинського,
М.Костомарова, М.Драгоманова, В.Антоновича та інших мислителів на фольклор як синкретичне
явище і сучасні візії фольклору як живого комунікативного процесу та інтерсеміотичного тексту, який
неможливо об’єктивно поцінувати без урахування його міждисциплінарного характеру.
Цикл дисциплін, передбачений навчальними планами підготовки бакалавра та магістра
спеціальності «Фольклористика», оптимізує підготовку фольклориста – фахівця нової компетенції,
готового гідно репрезентувати вітчизняну науку і культуру світові та професійно досліджувати
фольклорне надбання інших народів.
Серед фундаментальних курсів студенти-фольклористи нашого університету вивчають усну
народну творчість, історію фольклористики та теорію фольклору, етнографію, основи усної комунікації,
фольклор народів світу, історичну та культурну антропологію, українське народне багатоголосся тощо.
Серед базових дисциплін фольклористів є етнопсихологія, етнопедагогіка, звичаєве право. І це природно,
адже протоінформація міститься в усних словесних текстах. Саме фахівець-фольклорист як жоден з інших
науковців зможе адекватно прочитати і виявити прадавні смисли і юридичного, і психологічного, і
педагогічного характеру. Відтак, фольклорист Київського національного університету імені Тараса
Шевченка отримує той питомий комплекс наукових знань з народної творчості, який лише спорадично
викладається вихованцям інших навчальних закладів. Наші випускники належно представляють
фольклористичну школу Київського університету, працюючи в академічних наукових, освітніх,
культурницьких установах України і поза її межами.
Зважаючи на всесвітньо усталене визначення фольклору як «сукупність заснованих на
традиціях культурної спільноти творів, виражених групою чи індивідуумами і визнаних як
відображення ідейних настанов спільноти, її культурної та соціальної самобутності; фольклорні зразки
і цінності передаються усно, шляхом імітації та іншими способами. Його форми включають, зокрема,
словесність, музику, танці, ігри, міфологію, обряди, звичаї, ремесла та інші види художньої творчості»
(Рекомендації ЮНЕСКО), а також вважаючи фольклор образною системою традиційних смислів та
функціональною системою суб’єктності його носіїв з набором когнітивних, функціональних, смислових
категорій (суб’єктності, семіотичності, трансмісійності, наративності), відповідно фольклорний текст –
сукупність не лише лінгвістичних, а й екстралінгвістичних, тобто прагматичних, соціокультурних,
психологічних факторів, – текст, узятий у подієвому аспекті як цілеспрямована соціальна дія,
фольклористика є міждисциплірною наукою. Обмеження її предметного поля лише поетикою
уснословесного тексту загрожує стагнацією науки про народну творчість, поворотом у радянський
вектор розвитку фольклористики як галузі літературознавства, де об’єктом наукового аналізу можуть
бути «високоестетичні народнопоетичні твори народних мас» (Ю. Соколов). Таке параметрування
суперечить не лише сучасним науковим фольклористичним концепціям, а й заперечує класичний
погляд на фольклор «як ключ до архіву людських документів, ... до пізнання взагалі всього соціального
життя на різних стадіях розвою чи то окремого народу, чи то цілих комплексів, рас, груп і нарешті – цілого
людства...» (та фольклористики: «дослідити поетичну творчість не тільки як соціальний факт, але як і
соціальну функцію громадянства: що вкладає сюди громадянство в різних стадіях своєї еволюції, яку
службу несе ся функція в сумі громадського життя і як відбиває на собі се життя» (М. Грушевський).
У річищі рекомендацій про збереження фольклору (від 15 жовтня 1989 року) Організації
Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури (ЮНЕСКО), членом якої Україна є з 1954 року, за
якими державам-членам необхідно «розробити і впровадити в програми шкільної та позашкільної
освіти відповідне викладання та вивчення фольклору, приділяючи особливу увагу фольклору в
найширшому значенні цього слова…» (пункт А розділу D «Забезпечення збереження фольклору») та
відповідно готувати фахівців-фольклористів (пункт ІІ розділу G «Міжнародне співробітництво»), та
вивчивши позитивний досвід навчальних закладів різних освітніх рівнів інших країн світу,
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переконуємося в потребі збереження у Переліку галузей знань та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у рубриці 03 «Гуманітарні науки» спеціальності
«Фольклористика» (постановою КабМіну від 29.04. 2015, документ 266-2015-п, яка набуває чинності з
вересня 2015 року, таку спеціальність скасовано).
Феномен українського Майдану та героїчний опір іноземній інтервенції вкотре потвердив
наріжну вартість національного фольклору як духовного осердя народу України: українське народне
слово і національна традиція для усього українства й представників етноменшин стали символом
державності, вільнодумства та патріотизму.
Виховний процес громадянина здійснюється у тривимірному морально-етичному просторі:
родина, церква, освітній заклад. Очевидно, що настав час освітянам виконати свій патріотичний та
державницький обов’язок і спрямувати спільні зусилля на формування національно свідомої
особистості. Найефективніші механізми реалізації цього завдання зберігає традиційна культура.
Суспільно-політичні події останніх двох років оприявлюють необхідність глибинного
переосмислення змісту гуманітарної освіти в Україні на всіх її рівнях (від дитячого дошкільного
навчального закладу і аж до ВНЗ четвертого рівня акредитації). Тому наукова та освітня громада
мають консолідувати зусилля задля підготовки навчально-методичного підґрунтя запровадження
курсу «Національний фольклор» у загальноосвітніх навчальних закладах як базову дисципліну
комплексного характеру, розраховану на 11 років вивчення, зміст та тематичне наповнення якої
зорієнтовано на вікові можливості та компетенції школяра. До прикладу, тематичні модулі: «Дитячий
фольклор (народна гра, пісня, танець)» – 1-4 клас; «Народні ремесла» – 5-6 клас; «Українська
міфологія» – 7 клас; «Обрядовий фольклор» – 8 клас; «Народна звичаєвість» – 9 клас; «Народна
лірика і ліро-епос» – 10 клас; «Народна проза» –-11 клас).
Силами професорсько-викладацького колективу кафедри фольклористики створено та подано
на затвердження НМК університету нові освітні програми: зі спеціальності «філологія» (ОКР
«бакалавр») – «Українська література, фольклор та іноземна мова» зі спеціалізацією «Експертиза
нематеріальної культурної спадщини» та «Українська література та постфольклор» (ОКР «магістр») зі
спеціалізацією «Дискурсивна фольклористика»; зі спеціальності «культурологія» (ОКР «бакалавр») –
«Фольклористика, іноземна мова» зі спеціалізацією «Реконструктивна фольклористика» та
«Культурна антропологія» (ОКР «магістр») зі спеціалізаціями «Компаративна фольклористика» та
«Експертиза НКС».
Навчальний матеріал фахових курсів освітніх програм бакалавріату зорієнтовано на набуття
знань і навичок практичного спрямування. Зокрема спеціалізації освітніх програм і філологів,
культурологів зорієнтовані на підготовку фахівця-дослідника нематеріальної культурної спадщини
України, згідно з Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО (Україна
ратифікувала Закон N 132-VI (132-17) від 06.03.2008) та у розвиток статті 14 Конвенції, яка
проголошує: «кожна держава - учасниця, використовуючи всі засоби, які є в її розпорядженні,
докладає зусиль для: a) забезпечення визнання, поваги до та підвищення ролі нематеріальної
культурної спадщини в суспільстві, зокрема завдяки: i) освітнім, інформаційним програмам та
програмам підвищення обізнаності, спрямованим на широку громадськість, зокрема молодь; ii)
конкретним освітнім програмам і програмам підготовки кадрів, призначеним для відповідних спільнот
та груп;iii) діяльності з нарощення потенціалу в галузі охорони нематеріальної культурної спадщини,
зокрема управлінню та науковим дослідженням». Спеціалізація дає можливість студентам оволодіти
такими компетенціями:
(а) здійснювати науковий комплексний аналіз фольклорного тексту як складного семіотичного
утвору через: іманентний підхід – осягнення його внутрішньої структури, та репрезентативний – на
з’ясування реальності, своєрідного контексту, яка, фактично, генерує текст;
(б) здійснювати міждисциплінарний аналіз текстів різного типу (музичного, візуального,
вербального);
(в) викладати дисципліни лінгвістичного та культурологічного циклу (з фольклористичним
компонентом) у закладах освіти, здійснювати підготовку керівних кадрів у галузі нематеріальної
культурної спадщини регіонального рівня;
(г) створювати аналітичні, критичні матеріали про фольклорний продукт, про фольклоризм
авторського класичного та сучасного мистецтва та фольклоризацію продукту індивідуальної творчості,
сучасні фольклорні процеси та форми їх втілення в соціальних мережах тощо для різних типів
сучасних медіа;
(д) каталогізувати зразки нематеріальної культурної спадщини України.
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У магістратурі студенти отримуватимуть глибинну теоретичну освітню підготовку. Приміром,
спеціалізація «Дискурсивна фольклористика» спрямована на поглиблення теоретичних знань
фольклориста в аспекті його підготовки до здійснення аналізу дискурсу цілісного явища: фольклорного
тексту і фольклорного процесу. Оскільки аналіз дискурсу (АД) є міждисциплінарною галуззю дослідження,
то навчальні дисципліни цієї спеціалізації структуровано на основі взаємодії викладачів фольклористичних
дисциплін з викладачами інших гуманітарних спеціальностей – істориків, соціологів, психологів, лінгвістів,
музикологів, журналістів – точкою перетину цієї співпраці є об’єкт – фольклор, а методологічним
інструментом – об’єктивна герменевтика, контент-аналіз, наративний аналіз. АД є трирівневим:
макрорівень соціальних структур (соціологічний, історичний аналіз контексту); рівень дискурсивних практик
(виникнення, актуалізація, інтерпретація фольклорного тексту); лінгвістичний та поетикальний аналіз
фольклорного тексту. Засвоєння герменевтичної інтерпретаційної процедури та апробація її в
магістерській роботі дозволить глибинно «освоїти» фольклорний текст як міждисциплінарне явище: рівень
смислу (семіотичний аналіз); рівень комунікативної стратегії (теорія мовленнєвих жанрів); форми
лінгвістичної реалізації (точний опис уснословесного тексту).
Магістри-культурологи отримають можливість набути навичок з аспектного перекладу
фольклорних текстів, через спеціалізацію «Компаративна фольклористика» опанують знання з
порівняльного контент-аналізу (рівень типологічних зіставлень) фольклорного текстового простору
різних етнічних традицій.
Звісно, реформування вищої освіти формує нові завдання, інколи непрості, однак фольклористи
Шевченкового університету з певним оптимізмом дивляться в завтрашній день і бачать ті перспективні
напрями своєї діяльності, які мають запит і в освітньому просторі, і є суспільно-корисними в цілому. Так,
кафедра фольклористики КНУ імені Тараса Шевченка почала активно взаємодіяти з Центром
культурних досліджень та Міністерством культури у напрямку імплементації в Україні Конвенції
ЮНЕСКО «Про нематеріальну культурну спадщину». Наразі завершується робота над оформлення
реєстраційної картки із традиційного українського багатоголосся на прикладі пісенної культурної
практики села Лука Києво-Святошинського району. Досвід виконання цього проекту вкотре потвердив
нагальність та, водночас, складність справи документування зразка НКС (фіксація, теоретична довідка,
технічне забезпечення тощо). Ми також упевнилися в тому, що аматори, люди без спеціальної фахової
підготовки, не спроможні якісно оформити реєстр. Тому кафедра підготувала низку навчальних курсів,
зорієнтованих на формування фахових компетенцій з експертизи та документування НКС для магістрів,
які навчаються за освітньою програмою «Культурна антропологія». Виконання магістерського проекту
матиме на меті оформлення елемента НКС. У такий спосіб кафедра одночасно виконує декілька
завдань: готує фольклориста-культуролога – експерта НКС та шляхом формальної освіти реалізує
положення ЮНЕСКО зі збереження та фіксації нематеріальної культурної спадщини України. Однак, з
порядку денного нашого освітнього закладу не зникло питання працевлаштування випускникафольклориста-експерта НКС. Попри принагідне заохочення у наданні відповідних освітніх послуг з
підготовки кадрового забезпечення вивчення НКС й на рівні Міністерство праці України, Міністерство
Культури України, знаходимо підтримку ректорату КНУ імені Тараса Шевченка, водночас не
спостерігаємо виваженої та цілісної стратегії держави Україна у справі збереження національної
традиційної культури. Сподіваємося, що ухвалення Верховною Радою України закону «Про
нематеріальну культурну спадщину» стане тим наріжним каменем інтеграції зусиль сподвижників та
дослідників народної культури на різних: науковому (за час існування кафедри фольклористики
захищено понад сімдесят дисертацій зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика, з них 10 –
докторських), освітньому (понад сімсот фахівців-фольклористів поповнили ринок праці), громадському.
Усвідомлюючи вагу довгоочікуваного державного документу, наш науково-освітній осередок активно
працював над розробкою його положень, консультувався з ученими-фольклористами усієї України,
однак про подальшу долю нашої концепції та пропозицій нічого не знаємо (минув рік!).
Кафедра є ініціатором та співорганізатором науково-практичних форумів з питань традиційної
культури та збереження її елементів. Так, у грудні 2015 року в нашому Інституті філології відбулася
підсумкова конференція за участі освітян, культурних діячів, майстрів народних традиційних ремесел,
де формувалася стратегія втілення в життя головних положень Конвенції, яку наша держава
ратифікувала ще 2008 році. Загалом за останнє п’ятнадцятиріччя кафедра зорганізувала чи стала
співорганізатором близько 60 загальноукраїнських та міжнародних наукових форумів. Новацією
фольклористичних заходів є інтегрування наукового та творчого компонентів – фольклористична дискусія
і фольклорна практика (фестиваль) – це, фактично, втілення в життя настанов професора
Л.Ф.Дунаєвської, яка теорію вважала мертвою, коли не оживити її народним словом, танцем, музикою.
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Сергій КАЛУЦЬКИЙ
ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ І МУЗЕЙНА СПРАВА:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЗБОРУ ЕМПІРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні можемо спостерігати зацікавлення українців своїм походженням. Зокрема, витоками
українського народу. Але, як правило, здобутки професійних дослідників етногенезу українців
залишаються поза увагою пересічних обивателів [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Інформацію про предків
українського народу співвітчизники черпають із публікацій істориків-любителів, які далеко не завжди
написані на достатньому фаховому рівні. Або із сучасних документальних фільмів, що спекулюють на
результатах найновіших досліджень Y-хромосомних гаплогруп [6], некоректно їх трактуючи. Тому й
трипільці з подачі недобросовісних дослідників-любителів безапеляційно оголошуються українцями *,
а проблема аріїв стала однією із улюблених тем «сенсаційних досліджень» маловідомих публіцистів.
Однією із причин появи такого роду опусів є тривале колоніальне минуле України. Той факт, що
український, білоруський і російський етноси мали кожен свій відмінний шлях формування, був
державною таємницею, а офіційна імперська ідеологія брала гору над фаховими дослідженнями, які
підривали московські імперські концепції.
Ситуація, за якої суспільство не користується результатами найновіших досліджень етногенезу
українців [3; 4; 6; 7; 8], потребує вирішення на користь останніх. У ході її розв’язання мережа музейних
установ може відіграти якщо не ключову то, принаймні, вагому роль. Музеї, як і університети, здійснюють
безпосередню комунікацію із громадськістю. Вони є ланкою, без якої неможливо поширювати передові
наукові дослідження в галузі гуманітаристики, зроблені академічними установами. Музейні структури
займаються популяризацією історії в кращому (в ідеалі) значенні цього слова.
Не претендуючи на вичерпність питання, пропонуємо приклад популяризації вивчення давньої
історії та походження українського етносу через долучення громадськості до збору й поповнення
емпіричного матеріалу з даної проблеми. Так, волонтерські (учнівські, студентські та інші) групи мають
здійснювати збір таких видів емпіричного матеріалу:
• фольклору;
• топонімів, в першу чергу тих народних назв, які з різних причин не потрапили до карт й
атласів.
Для більшої достовірності результатів не обійтись без біологічного (кров) матеріалу,
антропоментричних (вимірювання тіла людини) та антропоскопічних (фіксація якісних, або описових
ознак, які можна визначити лише візуально) даних. Їх збір у осіб, які згодяться, можуть проводити
лише медики та антропологи. Слід пам’ятати також про вдало розроблену вибірку, що забезпечить
більшу точність кінцевих результатів дослідження.
Обробкою й аналізом зібраного матеріалу мають займатися вчені-фахівці: історики, археологи,
антропологи, філологи, генетики та інші. Вважаємо, що роботу із систематизації й вивчення впливів на
етногенез українців слід проводити за такими основними напрямами: 1) праслов’янським; 2) іранським
(аланським); 3) кельтським; 4) готським [8, 5; 4, 334–336]. Саме ці етноси здійснили вагомий вплив на
формування українського народу й становлення його протодержавних утворень. Вважаємо за
необхідне робити доступними для загалу зібрані дані та результати їх аналізу. Зокрема,
оприлюднювати їх на сайтах академічних та музейних установ. Доречною є обмін аналогічною
інформацією із європейськими науковими центрами.
Таким чином, залучення громадськості до збору елементів нематеріальної культури сприятиме
накопиченню фактичного матеріалу для нових наукових досліджень і забезпечуватиме їх збереження.
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Не заперечуємо дійсний, непрямий вплив трипільців на формування українського етносу, зокрема його
матеріальної культури і найдавніших вірувань.
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Георгій КОЖОЛЯНКО,
Олександр КОЖОЛЯНКО
ПОЄДНАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗИМОВІЙ
КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ МОЛДОВАН І РУМУН БУКОВИНИ
У календарній обрядовості молдован і румун Буковини простежуються досить своєрідні звичаї
та обряди, пов’язані з землеробською працею.
Зимові календарні обряди на терені Буковини можуть бути умовно розділені на групи за часом
поширення та атрибутикою.
Перша, поширена у XVIII-XIX ст., характеризувалася тим, що увечері перед Новим роком по
селу з поздоровленням ходили групи хлопців-парубків з орним знаряддям (плугом), куди впрягали
одну або кілька пар волів. Вдень з символічним зображенням плугу по хатах ходили підлітки з
новорічними вітаннями і побажаннями щастя.
До другої групи можна віднести обрядові дії, у яких головне землеробське знаряддя праці –
плуг – був символічним або взагалі відсутнім (ХХ- поч. ХХІ ст.). Обряду відповідали лише окремі
елементи реквізиту, які символізували дії з плугом.
Третя група – це обрядові дії, в яких від початку до кінця першочергове значення мав
словесний компонент. Вони були характерні у всі історичні періоди.
Наочний опис етапів землеробської праці у заклинаннях служить для посилення конкретності
вимог і побажання людей. Гіперболізація тут виступає лиш в тих допустимих межах, в які її ставлять
умови реального життя. Ось як звучить текст про перевірку врожаю перед жнивами:
Через місяць або через тиждень
Зачерпнув він води в руку
І пішов поглянути,
Чи послав Бог врожай,
Колос був як горобець,
А пшениця - як очерет
Густа як шовк,
Зерно як горох. La luna, la saptamina
Isi umple cu apa mina
Si se duce cu sa vada
De i-a det Dumnezeu roada
Si de-i spicul ausit
Era-n spic ca orabia
Era-n pai ca trestia
Des ca matasa
Si-n graunte ca mazarea.
Жнива описуються детально. Процес збирання врожаю відображає радість землероба.
Символічно-магічне саме побажання господарів зібрати ні менше, ні більше, ніж «12 скотарських
возів». На завершення говориться про молотьбу і просіювання борошна, про випічку рум’яних калачів і
роздачу їх всім членам родини.
Лаконічність формулювання привітання цього своєрідного стану благополуччя і символічне
відображення поетапності селянської праці вказує на давнє походження вербальних формул з їх
намаганням магічного впливу на природу. Про це свідчить їх речитативна інтонація виконання
обрядового тексту і своєрідне зміщення в часі, майбутнє переноситься у теперішнє бажання,
видається за дійсне, щастя, що вже здійснилося.
Після привітання господарка виносила щедрівникам кілька калачів.
Якщо в будинку була дівчина, а серед щедрівників був її наречений, то з калачем виходила
наречена. Калач при цьому повинен бути найкращим з усіх. Разом з калачем юнакам дарували
хустини, а нареченому прикріплювали на шапку червоні квіти. Іноді батьки запрошували щедрівників
до хати.
Обряд закінчувався своєрідною подякою господарям за гостинність. Щедрівники образно
вихваляли биків, з чиєю допомогою вони отримали такі красиві калачі. Це називалося «urarea
colasior»:
Дякуємо за ваші калачі,
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За ці красиві калачі,
Через сито сіяні,
У кориті заквашені,
Долонями кручені,
Пальцями плетені,
Цукром посипані,
Васильком прикрашені,
Медом підсолоджені
Для нас, богатирів, випечені.
Землю для них зорали
Не одним чи двома биками,
А дванадцятьма,
Які з тих пір, як підросли
Багато роси збили.
Здоров’я вам і багатства. Mulcumini de isti colaci frumosi
De isti colasi
Prin sita, sititi
In covata plamaditi
In palmi siusiti
In degete inpletiti
Cu harar hazariti
Cu busiuoc impodobite
Cu mierin - udulciti.
Ca de noi voinici gatiti
Da ci nu-s arati
C’un bou, ori cu doi
Da-s arati cu doisprezece bouleni
De isti bouleni
De cind so ridicat,
Sanatate bunatate
Cu dumneavoasta gazda-n patre.
Традиційний поетичний текст плуга, особливо такий, де щедрівники бажають господарям
добра, зберігся і дійшов до наших днів майже в такому вигляді, у якому він використовувався у
минулому. Разом з тим дослідження показують, що багато традиційних елементів обряду на початок
ХХІ ст. забуваються або піддаються своєрідній редакції.
Процес трансформації обряду з плугом і оранкою почався в середині ХХ ст., коли в умовах
соціалістичної власності на землю землеробство втрачає громадсько-сімейне значення і
перетворюється у колективно-державне господарювання. Проте на початку ХХІ ст., шляхом широкого
включення календарної обрядовості у дозвільний процес буковинців, спостерігається відновлення
обрядів з землеробськими знаряддями. Це відбувається паралельно з розширенням приватного
землекористування на Буковині.
Віта КОСТЮК
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ З ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Культурна спадщина – це свідок багатовікової історії українського народу, хранитель його
духовної і матеріальної культури та традицій. Вона є основою історичного й наукового пізнання
минувшини, всебічного осмислення життя народу, його історичного минулого, осягнення яких
сприяють вихованню моральних, естетичних і патріотичних почуттів громадян, становленню їхньої
національної самосвідомості.
Питанням охорони культурної спадщини України опікується Міністерство культури України та
його структурний підрозділ Департамент культурної спадщини та культурних цінностей, які
контролюють діяльність зі збереження нерухомої спадщини, музейної справи, нематеріальної
спадщини та переміщення культурних цінностей. Законодавчим елементом підтримки є Закон України
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«Про охорону культурної спадщини». законодавець ототожнює об’єкти культурної спадщини з
об’єктами матеріальної культури. Тому зазначений Закон спрямований, в першу чергу, на охорону
матеріальної культурної спадщини. Охорона ж нематеріальної спадщини в порівнянні з охороною
матеріального культурного надбання менш нормативно врегульована. Споконвічно, у законодавчих
актах України головна увага приділялася збереженню матеріальної культурної спадщини, хоча відомо,
що саме традиційна народна культура є важливим елементом, на якому ґрунтується духовність
народу. Адже, в культурну спадщину будь-якого народу входять не тільки твори художників,
скульпторів, архітекторів, письменників, не тільки музеєфіковані пам'ятки, але також і нематеріальні
надбання народу - старовинні технології, фольклор, народні промисли, звичаї, обряди, легенди,
перекази традиції і т.д. [2; 4].
Варто зазначити, що в Україні протягом 2004–2008 років реалізовувалась Державна програма
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини. Державна програма дала новий поштовх до
вивчення традиційної культури, фольклору України, які складають нематеріальну культурну спадщину, та
привернула увагу з боку органів управління культури на місцях до проблем вивчення та збереження цієї
унікальної спадщини нематеріальної культури. Крім того, Державна програма спонукала до вивчення
етнографічних особливостей регіонів України, пожвавлення наукових дискусій з актуальних питань та
проведення досліджень нематеріальної культурної спадщини регіонів України.
Першим кроком на шляху збереження нематеріальної культури стало приєднання України у
2008 році до Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематеріальної культурної спадщини». Пізніше у
Законі України «Про культуру» вперше згадується поняття «нематеріальна культурна спадщина» на
законодавчому рівні. Проте до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини включено лише
6 культурних надбань (козацькі звичаї, традиції, ігри, танці, трюки та вправи; косівська кераміка;
кролевецькі ткані рушники; опішнянська кераміка; петриківський розпис; писанкарство).
Нематеріальні форми культурної спадщини, що передаються із покоління в покоління,
змінюються в часі через періодичне колективне відтворення. Вони ефемерні й до свого втілення
надзвичайно вразливі. Для збереження, передачі та оновлення цих дійсно дорогоцінних активів
культурної скарбниці людства, підтримки світового культурного різноманіття ЮНЕСКО створила
міжнародний список «Шедеври усної та нематеріальної спадщини людства», що має
репрезентативний характер. Отже, нематеріальна культурна спадщина означає не тільки звичаї,
форми уявлення та вираження, знання й навички, а й пов’язаний з ними культурний простір та об’єкти
матеріального світу: інструменти, предмети, артефакти. Нематеріальні прояви культури – це неречові
результати діяльності інтелекту людини (мова, епічні оповіді, культурний простір, свята, звичаї,
обряди та ін.), нерозривно пов’язані з природним простором та пам’ятними місцями [2; 5].
Кожний об’єкт, окрім фізичного, існує у вимірі смисловому, що виникає із історії та інтерпретації,
якими його наділяють усі інші, із можливості, вміння й таланту інтерпретуючих поєднати минуле й
сьогодення. Така інтерпретація створюється спеціалізованими організаціями та закладами [1; 7].
На жаль, в Україні лише минулого року відповідно до Наказу Міністерства культури України
№ 548 від 27.07.2015 року Український центр культурних досліджень є уповноваженою науковою
організацією, яка реалізує практичне втілення Конвенції про охорону нематеріальної культурної
спадщини.
Провідну роль в реалізації охорони нематеріальної культурної спадщини відіграють музейні,
бібліотечні клубні заклади та обласні центри народної творчості. Усі ці заклади функціонують на
державному і місцевому рівні і відносяться до сфери управління місцевих органів культури.
Музеї та міжнародні організації, які їх поєднують, відіграють суттєву роль у збереженні
нематеріальної спадщини культури через ведення записів, перепис та облік, завдяки чому
нематеріальна культурна спадщина переходить у світ матеріальний, набуваючи можливості
зберегтися як історичне та культурне надбання. У цих випадках «живі культурні прояви»
віддзеркалюються в матеріальних предметах через набуття ними форми в просторі й часі, втрачаючи,
однак, більшість зв’язків із суспільством, яке їх породило.
Охорона культурної спадщини є єдиним інтересом для всього людства. Так, у змісті
поняття охорони нематеріальної культурної спадщини віддзеркалюється суть об’єкта: його
охорона передбачає вживання заходів з метою забезпечення життєздатності такої спадщини і
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містить ідентифікацію, документування, дослідження, збереження, захист, популяризацію,
підвищення ролі, передачу та поширення, а також відродження різних аспектів нематеріальної
спадщини культури. Слід розуміти, що охорона та попередження ризиків набагато важливіше, ніж
відшкодування шкоди або втрати, тому основною метою світової спільноти є збереження
культурної спадщини, яка є унікальною та незамінною [3; 9].
Найважливішим заходом є ідентифікація та визначення різних елементів нематеріальної
скарбниці людства: це виявляється в обов’язку учасників Конвенції 2003 р. періодично складати
переліки такої культурної спадщини, зокрема тієї, що перебуває в небезпеці, та надавати їх до
спеціально створеного в рамках Конвенції Міжурядового комітету з охорони нематеріальної
культурної спадщини [3; 9].
Для того, щоб забезпечити підвищення поінформованості громадськості та зміцнити
потенціал нематеріальної культурної спадщини через її визнання та повагу (що також є одним із
напрямів охорони), учасникам Конвенції пропонується розробити відповідні програми у сфері
освіти та підготовки кадрів; здійснювати заходи щодо розвитку наукових досліджень; сприяти
освіті з питань охорони природного простору та пам’ятних місць, існування яких необхідне для
вираження нематеріальної культурної спадщини.
У лютому 2016 року експерти та представники Міністерства культури України,
громадськість обговорювали проект Закону України «Про нематеріальну культурну спадщину».
Під час зустрічі йшлося про правові, організаційні та суспільні відносини у сфері нематеріальної
культурної спадщини, а також правові форми міжнародного співробітництва в цій сфері. Зокрема
наголошувалося на необхідності охорони нематеріальної культурної спадщини так як це є
важливим обов’язком держави.
Учасники зустрічі обговорювали принципи державної політики у сфері нематеріальної
культурної спадщини, а також пріоритети державної політики у сфері нематеріальної культурної
спадщини. Це стосувалося забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини України,
усунення загроз зникнення нематеріальної культурної спадщини, визнання нематеріальної культурної
спадщини одним із головних джерел культурного різноманіття й гарантії сталого розвитку
суспільства, а також залучення населення до охорони нематеріальної культурної спадщини та
сприяння забезпеченню життєздатності та актуалізації нематеріальної культурної спадщини.
Експерти та представники Міністерства культури України наголосили на посиленні
міжнародного співробітництво у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини, а саме
обмін інформацією та досвідом, спільні ініціативи, інші заходи, що забезпечують належну
охорону нематеріальної культурної спадщини, наявної на території України, а також одержання
(міжнародної) допомоги, спрямованої на охорону цієї спадщини.
Підсумовуючи, слід зазначити головні принципи, що посприяють ефективній реалізації
державної політики у сфері збереження культурної спадщини: скоординована діяльність органів
державної влади всіх рівнів (спільні дії органів державної влади, місцевого самоврядування,
недержавних громадських організацій і громадськості); чітке законодавство (прийняття законів,
що врегулюють механізми збереження та охорони нематеріальної спадщини); прозора система
фінансування( налагодження етапності надання коштів, спрямованості на збереження
спадщини);підтримка дослідницьких проектів у цій сфері як на національному, так і на
регіональному рівнях.
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Наталія ЛЯШУК
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ СТЕРЕОТИПІВ УКРАЇНЦІВ
В УКРАЇНСЬКІЙ КЛАСИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Проблемою трансформації усталених фольклорних одиниць у класичній українській літературі
займалися відомі мовознавці Н. О. Данилюк, С. Я. Єрмоленко, Н. М. Сологуб та ін.
Важливість наукової розвідки пов’язана з необхідністю вивчення малодослідженої в
українській лінгвістиці проблеми мовного вияву стереотипу українця, що передбачає пошук основних,
загальноприйнятих зовнішніх і внутрішніх рис української людини, які сформувалися у свідомості нації
на різних етапах її розвитку.
Те, що потенційно закладено в народнорозмовному мовленні, – багатство словотвірних,
морфологічних, синтаксичних варіантів, рухливість семантики слів-символів – цілеспрямовано
використовується творцями художньої літератури. С. Я. Єрмоленко стверджує: «Якщо говорити про
вплив народнопоетичного слова на мову поезії, то треба враховувати формально-семантичні
видозміни фольклоризмів: 1) зміну семантики при збереженні форми; 2) зміну семантики і форми; 3)
утворення нових фольклоризмів на ґрунті наявних у мові зразків фольклорного словотворення,
фразотворення. Найактивніший процес трансформації фразеологізмів – оновлення їхньої семантики в
результаті розширення асоціативних зв’язків у мові, перенесення, фразеологічних зворотів на ґрунт
нової поетичної мови» [5, 68].
Українська усна народна творчість яскраво репрезентує мовні портрети українців, що
виражаються традиційними епітетами та порівняннями, наприклад: карі очі; чорні брови; руса коса;
личко, як яблучко; очка, як терен; чорні брови, мов стрічки шовкові.
У системі української національної поетики образ очей трансформують автори різних періодів,
що засвідчує комплекс стійких асоціативних зв’язків і широку палітру естетично-експресивних функцій.
У художній літературі часто поєднують семи кольору та блиску очей, наприклад: «Мені згадають,
темненької ночі, / Дві ясні зірки – твої карі очі» (Л. Боровиковський). Г. Тютюнник збільшує цей
семантичний ряд і додає зіставлення очі/небо/вода/ озера. Наприклад: «Очі в нього чорні, глибокі, як
вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ».
Метафори, що мають фольклорну маркованість, творяться на основі народнопісенних
традиційних семантичних зв’язків. Фольклорні епітети карі, чорні, сині (очі) розширюють свою
сполучуваність із абстрактною лексикою, семантично близькою зі словом очі: карий блиск, кароокий
зір (А. Малишко); карий погляд (М. Рильський). Результатом подібних семантичних сполучень постає
трансформація компонентів, актуалізація прихованих виразових можливостей у незвичній
поєднаності.
Стереотипними для народної поезії є епітети брівоньки тоненькі, порівняння брівки, як
шнурочок, варіант брови на шнурочку мають спільне значення «тонкі» в різному формальному
вираженні. І. Нечуй-Левицький, щоб змалювати красу брів, синтезував усі традиційні означення в одну
синтаксичну одиницю, структурно змінюючи фольклоризм: «Ніби намальовані шовкові брови чорніли
неначе шнурочки, рівно одрізані з двох боків». Приклад структурної трансформації знаходимо в
І. Драча: «Рівняли брівоньку та під шнурівоньку» .
Народна пісня порівнює обличчя (личко, щоки) з яблуком, квіткою, рожею, калиною, підставою
для таких зіставлень є спільне лексичне значення – «красиве рум’яне личко». У класичній літературі
спостерігаємо пряме використання народнопоетичних зіставлень із уточнюючими елементами:
«[Маруся] личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте» (Г. Квітка-Основ’яненко).
Класичні твори літератури демонструють також приклади використання образу руса коса у
функції об’єкта зі значенням «красива дівчина»: «У нас як кому припаде до душі руса коса, то
вхопить як сокіл чайку, та й до попа» (П. Куліш). Традиційне зіставлення кіс із шовком розгортається
у метафору: Ніби ллється золотавий шовк,/ Пасмо з-під червоної хустини (М. Рильський).
На ріст і стан українців вказують такі фольклоризми, як тополя, як дуб, традиційна мовна
формула високий та стрункий. І. Я. Франко використав порівняння дівчина як тополя, структурно
розширивши фольклоризм: «Тухольські громадяни, видячи її, як їхала на лови посеред гостей, гордо,
сміло, мов стрімка тополя посеред коренастих дубів, з уподобою проводили за нею очима». До
народнопоетичного зіставлення дівчини з тополею приєднано в художній літературі порівняння як
стрілочка, на основі спільної семи – пряма, а хлопця порівняно з ясеном, де вказано на його високий
ріст і гнучкість: «Та що ж то за дівка була! Висока,прямесенька, як стрілочка,...»; «Хлопець гарний,
високий, спина так і гнеться, неначе молодий ясенок...» (Г. Квітка-Основ’яненко).
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Творці класичної української літератури для зображення внутрішніх ознак українців теж
послуговувалися фольклорними зразками. Загальновідомі образи, символи, засобами трансформації
в художній літературі, набули однозначності, конкретизувались іншими епітетами: «Я люблю, щоб
дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем», «– Мені аби була робоча, та проворна, та
щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку, - сказав Карпо» (І. Нечуй-Левицький).
Простежено, що українські письменники широко використовують фольклорні стереотипи для
створення образу українки чи українця. Спостережено як пряме запозичення усталеної тропіки, так і
трансформація її в мові класичної української літератури. Одним із шляхів оновлення епітетів є зміна
постійної для народної пісні сполучуваності, тобто структурна трансформація. Поряд із
народнопісенними порівняннями у художній літературі творяться ряд зіставлень, синонімічних та
традиційних, побудованих на властивих фольклору асоціаціях. Ускладнення семантики традиційних
фольклоризмів відбувається через зміну лексичної сполучуваності.
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Василь НЕВОЛОВ
ВЕРТЕП ЯК ВЗІРЕЦЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ
(вплив вертепу на сучасну українську драму та її сценічне втілення)
Вертеп має тривалу історію вивчення і відтворення – ще від розвідок Івана Франка, записів
Григорія Галагана і Миколи Маркевича. Упродовж останніх десятиліть Вертеп як театральне дійство
відтворюють на сцені, наприклад, студенти Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К.Карпенка-Карого, Вертеп як музичний і словесний текст виконують хор «Гомін»
під керівництвом Леопольда Ященка та «Хорея Козацька» Тараса Компаніченка, Вертеп як літературний і
фольклорний текст є предметом наукових досліджень (Й. Федас, М. Сулима, В. Шевчук).
У 90-х роках ХХ століття – «живий Вертеп» був складником українського культурного піднесення.
Наукові розвідки вертепного дійства здійснювалися у площині театрознавства (Л. Сафронова,
О. Приходько), фольклористики (М. Йосипенко), історії літератури і драматургії (Л. Білецький, З.
Мороз), історії музики (Л. Корній). І у кожній з наукових дисциплін є низка аргументів розглядати
Вертеп як складник відповідно історії театру, літератури, фольклору.
У контексті наших роздумів, категорія універсалізму, бароковий універсалізм, і дає можливість
цілісного погляду на культурне явище Вертепу на синхронному рівні, на зрізі епох, і, водночас, в
трансісторичній динаміці, в цілісному духовному розвитку українства виконує культурно-оновлюючу
місію.
Вертеп – є проявом і специфічною маніфестацією синтезу фольклорної і книжної культури, як
антитеза і, водночас, поєднання простоти й освіченості.
Специфіка формування й побутування української літератури упродовж давнього періоду, як і
загалом давніх європейських літератур, у її тісній взаємодії народно-розмовної (міської, сільської,
фольклору etc.) та вченої, книжної, яка писалася переважно мертвими мовами (старогрецькою,
церковнослов’янською, латиною). На цьому зауважує Ернест Р. Курціус, характеризуючи латинське
Середньовіччя: «Розквіт народномовних літератур від ХІІ і ХІІІ ст. аж ніяк не означає подолання
латинської літератури або відходу від неї /…/ є дві мови: народу і людей вчених (clereci, literati,
духовних, письменних). Мова вчених, латина відома також як gammatica \...\ є винаходом людей
мудрих, непорушною мовою мистецтва» [7, 36].
Відтак, Вертеп, «народжений на перехресті народної і «вченої» культури» (Й. Федас),
«напівфольклорний, напівлітературний» (С. Росовецький) демонструє не синхронний з європейським,
але цілком логічний шлях і механізм формування національної народної літератури й культури. І цей
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механізм представляє переплетіння національної наукової/мистецької, інтелектуальної/духовної
думки, зорієнтованої на книжні сакральні образи й сюжети, висловлені «вченою» мовою; і профанні
сюжети «із життя», висловлені народною, і навіть розмовною мовою. У контексті
сакрального/профанного, важливою є й символічна вказівка на жанрово-тематичну зміну в літературі і
культурі – від релігійного до світського. Адже на зміну наскрізній релігійності літератури давнього
періоду, приходить література світського, і згодом соціального типу. У цьому контексті прочитується й
згадувана вище теза про функцію вертепу – впровадження глядачів в атмосферу загальної радості.
Український бароковий Вертеп постає і як репрезентант міжкультурної взаємодії. На
переконання польського професора, президента UNIMA («Міжнародна асоціація лялькового театру»)
Генріка Юрковського, Вертеп є одним з важливих елементів європейської культури – як східної, так
західної [9, 24]. Подібної думки дотримується і Людмила Софронова, що український театр (в контексті
якого вона розглядає і Вертеп) виник на перехресті православно-візантійського та римо-католицького
культурних ареалів [2, 327].
Така полікультурність українського Вертепу робить його відкритим у часі, долаючи не лише
межі XVIIIст., але й актуалізуючись у кожному новому часі по-новому.
І логічним у цьому контексті є висновок Миколи Сулими, що «котуючись вертепом, українські
письменники ХІХ–ХХ ст. в найбільш несприятливих для нашої культури умовах, порушували важливі
проблеми збереження національної ідентичності, боротьби за збереження мови, літератури, народу,
держави» [10, 301].
На часі актуальність Вертепу в усвідомленні ідентичності у просторі глобалізації, на перетині
загальнолюдських цінностей та національних традицій.
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Олена НЕСТЕРЕНКО
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ОБЛАСНОГО РЕЄСТРУ ЕЛЕМЕНТІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ НА ПРИКЛАДІ
РОБОТИ КОМІСІЇ З ФОРМУВАННЯ ОБЛАСНОГО РЕЄСТРУ ЕЛЕМЕНТІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Останнім часом в Україні ми можемо спостерігати активне зростання національної свідомості,
яке викликало значний громадський інтерес до всіх проявів української традиційної культури, до
глибинних витоків народного мистецтва. Духовна пам’ять людства навіки закарбована в мові, піснях,
танцях, звичаях, обрядах, знаннях та багатьох інших видах діяльності. Запорізький край сьогодні − це
невичерпне джерело елементів нематеріальної культурної спадщини (далі − НКС), які мають історичну
та культурну значимість. Сьогодні ми можемо ще собі дозволити спостерігати традиційні звичаї та
обряди на острівцях повсякденного життя, але без перебільшення можна говорити, що ми останні
серед тих, кому дається можливість закарбувати культурну пам’ять для майбутніх поколінь, так як носії
автентичної культури, на жаль, вже «відходять у вічність».
На сьогодні в Україні існує проблема низької обізнаності населення про елементи
нематеріальної культурної спадщини України, причиною якої, зокрема, є брак інформаційних джерел,
комунікаційних технологій та просвітницьких заходів відповідної тематики, а також недостатня
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мотивація дослідження цих питань [1, 6].
Впливовим чинником для збереження нематеріального надбання України, зокрема
Запорізького регіону, є Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003). З метою
досягнення цілей Конвенції, на виконання відповідних нормативно-правових актів Міністерства
культури України у лютому місяці 2015 року Департаментом культури, туризму, національностей та
релігій Запорізької облдержадміністрації створено комісію з формування обласного реєстру елементів
нематеріальної культурної спадщини Запорізької області. До складу комісії увійшли
висококваліфіковані діячі сфери культури і мистецтв, освітніх установ, творчих спілок, громадських
організацій. Комісію очолив Білівненко Сергій Миколайович (доцент кафедри джерелознавства,
історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету, голова
правління Запорізького наукового товариства ім. Якова Новицького, співробітник Запорізького
відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,
кандидат історичних наук). Комісія є дорадчим органом і утворена для погодженого вирішення питань
щодо збору, обробки та складання орієнтовного Переліку/Реєстру елементів нематеріальної культурної
спадщини Запорізької області та підготовки пропозицій для внесення їх до списку обласного та
національного рівня. Розроблений проект Положення про комісію. На сьогодні в 11 районах області
створено місцеві комісії зі збору та обробки елементів НКС.
Переліки, Реєстр покликані зробити популярною та загальнодоступною інформацію стосовно
Національної нематеріальної культурної спадщини для всіх бажаючих, викликати зацікавленість у
вивченні її витоків, долучити громадськість до її відтворення, охорони та збереження. Підвищити
культурну компетентність, сприяти вихованню поваги до української мови та культурного розмаїття,
національних традицій, шанобливого ставлення до нематеріальної культурної спадщини України [1, 6].
Координацію питань охорони нематеріальної культурної спадщини здійснює комунальна
установа «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради під чітким
керівництвом в.о. директора Герман Оксани Миколаївни.
Завдяки місцевому телебаченню інформація про даний напрямок роботи набула більш
широкого загалу, що сприяло позитивному результату та залученню до діяльності ініціативних і
небайдужих до збереження спадщини нашого краю мешканців Запорізької області. Також у соціальній
мережі «Фейсбук» створено контактну групу для висвітлення та обговорення елементів НКС, які в
подальшому будуть заноситись до обласного реєстру.
Значну інформаційно-методичну допомогу надає Український центр культурних досліджень
Міністерства культури України. На основі науково-методичних рекомендацій Українського центру
культурних досліджень розроблено проект методичних рекомендацій з виявлення, ідентифікації та
документування елементів нематеріальної культурної спадщини, що значно полегшить роботу
працівникам культури у цьому напрямку.
У вересні 2016 року відбулось засідання обласної комісії з формування обласного реєстру
елементів нематеріальної культурної спадщини Запорізької області на якому розглянуто шість елементів
нематеріальної культурної спадщини − «Козацький бойовий звичай «Спас», «Запорізький Покровський
ярмарок», «Плавнева побутова культура», «Мистецтво ткацтва с.Гусарка», «Народні пісні
Більмаччини» та «Народні пісні Оріхівщини». Усі представлені елементи потребують більш
детального вивчення та доопрацювання, передусім на місцевому рівні.
За рішенням комісії з формування обласного реєстру елементів НКС Запорізької області від
20.09.2016 № 2 до обласного Реєстру внесено перші 5 елементів:
1.«Козацький звичай «Спас» (носій — спільнота громадської організації «Козацьке військо
Запорозьке низове» та Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас»;
ареал поширення − Запорізька обл.).
2. «Запорізький Покровський ярмарок» (носій − територіальна громада м. Запоріжжя та
громади інших адміністративно-територіальних одиниць Запорізької обл.; ареал поширення −
м. Запоріжжя).
3. «Плавнева побутова культура» (носій − спільнота Кам'янсько-Дніпровського, Василівського
районів; ареал поширення − Кам'янсько-Дніпровський, Василівський райони Запорізької обл.).
4. «Мистецтво ткацтва с. Гусарка» (носій − жінки с. Гусарка віком 50–85 років; ареал
поширення − Більмацький (Куйбишевський) район Запорізької обл.).
5. «Степове розспівування» (носій − учасники фольклорних колективів, яким притаманне
«степове розспівування»; ареал поширення − Запорізька обл.).
Протягом березня – листопада 2016 року в міських та районних закладах культури області
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проводиться обласний огляд колективів художньої самодіяльності та майстрів народного мистецтва,
присвячений 20-й річниці прийняття Конституції України та 25-й річниці Незалежності України. Однією
із умов обласного огляду є пошук та представлення елементів НКС, притаманних даній місцевості. Під
час огляду виявлено близько десяти елементів, які будуть розглядатись на черговому засіданні комісії
з формування обласного реєстру елементів НКС Запорізької області.
Обласним методичним центром культури і мистецтва в межах своїх повноважень та ресурсів
(фінансових, кадрових) проводиться активна організаційна, інформаційно-методична робота, але
виникають певні складнощі під час обробки документальних матеріалів (облікових карток) на елементи
НКС. Недосконала законодавча база, відсутність цільової Програми з охорони і збереження
нематеріально-культурної спадщини Запорізької області та відповідного фінансування, не вистачає
фахівців (фольклористів, етнографів, джерелознавців, мистецтвознавців) для проведення фольклорноетнографічних експедицій і т.і. − усі ці чинники не дають ефективно працювати у цьому напрямку роботи.
Питання про створення на базі комунальної установи «Обласний методичний центр культури і
мистецтва» Запорізької обласної ради лабораторії з дослідження НКС неодноразово піднімалось перед
місцевою владою. Створення лабораторії дало б можливість проводити ефективне виявлення,
ідентифікацію, документування, збереження, відтворення, популяризацію НКС в містах і районах області.
Попереду великий пласт організаційної роботи пов’язаний з охороною та збереженням
нематеріальної культурної спадщини, яка повинна донести до наступних поколінь «живу» спадщину
української нації. І лише спільними зусиллями діячів культури і мистецтва, краєзнавців і науковців,
громадських діячів, ЗМІ, благодійників та грантодавців, представників влади, а саме головне – носіїв
цієї культури, буде збережено міжпоколінний зв’язок. Тож нехай завжди залишається з нами
невмируща краса народного мистецтва, той живий вогонь, який зберігає життя і духовність
українського народу.
Використані джерела
1. Босик З.О., Снігирьова Л.М. Нематеріальна культурна спадщина: виявлення, ідентифікація, документування,
звітність: науково-методичні рекомендації / Зоя Босик, Лілія Снігирьова. — К. : Логос, 2015. — 52 с.

Іван ПАВЛЕНКО
ПІСЕННА ТРАДИЦІЯ СЕЛА ЛУКА
ЯК КУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
Пісенну традицію села Лука у репрезентації фольклорного ансамблю «Червона калина»
пропонується розглядати у контексті дослідження й охорони нематеріальної культурної спадщини
(НКС), як сучасний історико-культурний феномен, завдяки якому на сьогодні є змога повною мірою
осягнути ціннісні критерії сформованої співочої культури багатьма поколіннями лучан протягом
століть, що зберегли своє природне усне й живе побутування.
Важливим моментом у збереженні українського народнопісенного феномену є природне
бажання, певної категорії українського етносу, зберегти власну духовну структуру, свого роду –
гомеостаз внутрішнього світу людини, що є результатом соціальної пам’яті, а також зв’язків із
традиційним культурним надбанням сивої давнини – фольклором.
Отже, ідея, здійсненого нами запису, наукового аналізу й видання пісень від гурту «Червона
калина», ініційована кафедрою фольклористики Інституту філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, зумовлюється необхідністю збереження й документування
пісень, співаних гуртом «Червона калина», з метою його популяризації в сучасному українському
народнопісенному виконавстві. До того ж пісенний спадок гурту є неоціненним матеріалом для його
трансформації в навчальний процес кафедри, а саме підготовки фольклористів здатних фахово
реконструювати фольклор з метою його популяризації.
Необхідно зауважити, що у багатожанровій палітрі співаних гуртом пісень чітко
вимальовуються типові ознаки українського народного багатоголосся, які характерні для співної
традиції не тільки Київщини, а й більш широкого українського ареалу, зокрема Українського Полісся.
У зв’язку з цим виникла необхідність видання навчального посібника «Пісенна традиція села
Лука» викликана ще кількома важливими чинниками. Передусім не можна не констатувати того, що
функція фольклору, зокрема пісенного, останнім часом має сталу тенденцію до звуження. Проте
незважаючи на це народна пісня була й залишається важливою складовою духовного надбання
українського етносу, незамінною ланкою, що пов’язує між собою людські покоління − від сивої давнини
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та й дотепер. І кожний пісенний шедевр сьогодні як ніколи потребує, по-перше, найстараннішого
пошуку по тих острівцях, де ще втрималися кращі народні традиції; по-друге, найпильнішого
зберігання шляхом нотного чи будь-якого іншого запису, а по-третє, й головне – ці народні перлини
мають бути доступними для якомога ширшої аудиторії.
Відтак випливає ще одна нагальна проблема − проблема репертуару народних хорів і
вокальних гуртів. Щорічні огляди, конкурси та фестивалі народної творчості різних рівнів, на жаль,
демонструють застійні явища у цій сфері. За небагатьма винятками репертуар аматорських колективів
має уніфікований характер – в основному за рахунок використання одних і тих самих популярних
творів. При цьому наповнення репертуару із місцевих фольклорних джерел відчувається украй мало.
Все це обмежує невичерпні можливості фольклору й аж ніяк не сприяє творчій заінтересованості
самих виконавців.
Такому становищу не тільки треба, а й цілком можливо зарадити. Тож на сьогодні
найдоступнішими формами роботи видаються: пошук і запис кращих зразків народнопісенної
творчості, їх опрацювання (транскрипція, кваліфікування, музична обробка, інсценізація, стилізація)
та, врешті-решт, випуск у світ подібних збірників на матеріалах різних регіонів України. Це,
безсумнівно, допоможе не лише тисячам любителів народного співу, а й майбутнім професійним
фольклористам, хормейстерам.
Переважна більшість пісень цього видання є доступною для широкого кола виконавців різних
вікових категорій. Їх можна рекомендувати також для хорів та ансамблів загальноосвітніх шкіл,
спеціальних музичних навчальних закладів та філологічних факультетів університетів, а також,
зважаючи на їх унікальність, докладати організаційно-методичних зусиль для їх внесення до
Національного реєстру НКС з наступним просуванням і до Міжнародних списків, як безцінного
досягнення української пісенної культури.
Тому вкрай необхідні заходи її фіксації фольклористами на українському ареалі для збереження й
введення у соціум шляхом реконструкції, як особливої пам’ятки нематеріальної культурної спадщини.
Особливого значення і змісту у традиційній культурі українців набувають ліричні пісні
зокрема:соціально-побутові, побутові, жартівливі і танцювальні, поширені також балади і пісніроманси.
Одними із важливих чинників, що характеризують її унікальність, є специфічно неповторні
ознаки, зокрема:
− музична, поетична, ритуальна, функціональна, виконавська специфіка пісенних жанрів
традиційної культури українців;
− семантична специфіка музичного й поетичного текстів народних пісень, розмаїтої палітри
діалектів, що яскраво колоризують українську мову;
− синкретизм наспіву, слова, руху, обрядодії, танку;
− мелодика, ладова будова, ритміка, формульність народних наспівів;
− варіантність виконання пісень зумовлюється усною природою їх побутування;
− варіаційність як наслідок творчої імпровізації у процесі співу, що надає неповторності
кожного виконання пісень, зокрема поліфонічних, і є основою творчого процесу у народній поезії та
музиці;
− особливості звукоутворення й використання мелізматики у співі в контексті художньоінтонаційного відображення поетичного тексту пісні;
− контрастність виконання полягає у поступовій динамізації пісні у кожній наступній її строфі,
що тим самим виявляє її драматургічну сутність.
Все це дає підстави сформувати базові дані про традиційну пісенну культуру села Лука
(зокрема ліричних і обрядових пісень) для їх реєстрації в Українському центрі культурних досліджень
при Міністерстві культури України для подальшого розгляду і вивчення, як важливої складової
нематеріальної культурної спадщини регіону.
На наш погляд, за участю фахових експертів можливий розгляд двох проектів, на предмет
включення до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини Київщини а саме:
1. Здійснений опис і відповідне дослідження пісенного набутку гурту «Червона калина» як
видатного досягнення української традиційної культури для подання в Національний реєстр.
2. Створити досьє унікального фольклорного гурту «Червона калина» села Лука КиєвоСвятошинського району Київської області і відповідно оформити як елемент нематеріальної
культурної спадщини.
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Писемні версії транскрибованих зразків пісенного фольклору Київщини, відповідно
задокументовані в навчальному посібнику «Пісенна традиція села Лука» (авт. Павленко І. Я.)
Перспективи подальшого побутування й заходи щодо охорони згаданих елементів можливі за
умов:
−
усного традиційного успадкування в локальних фольклорних осередках;
−
успадкування пісенного фольклору шляхом реконструкції у мережі аматорського руху
(організованих і самоорганізованих вокальних ансамблів, фольклористичних студій, навчальних
закладів тощо).
−
Для виконання сформульованих завдань необхідно здійснити організаційно-методичні
заходи:
−
виголошення ініціативи кафедри фольклористики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка по збору інформації, створення реєстрів, здійснення записів фольклору
Київщини, його наукової обробки;
−
співпраця з державними органами влади (координація дій із Київським обласним центром
народної творчості та культурно-освітньої роботи;
−
методичний зв'язок із кращими гуртами народного співу області;
−
пошук унікальних записів пісень у відповідних фондах і архівах різних закладів;
−
створення лабораторій фольклору з відповідно кваліфікованим штатом фахівців
(збирачів, транскрипторів), які здатні готувати матеріали для публікацій і видання;
−
здійснення підготовки фольклористів, експертів з реконструкції фольклорних записів і
актуалізованих на сьогодні традиційних обрядів та фахівців зі збереження нематеріальної культурної
спадщини у навчальних закладах відповідного профілю й відповідно до цього обов’язкового внесення
зазначених професій до кваліфікаційного списку;
−
сприяння розвитку молодіжного фольклористичного руху.
Для успішної реалізації програми (завдань) у справі охорони нематеріальної культурної
спадщини українців необхідна координація діяльності державних органів влади, пов’язаних з
управлінськими функціями у сфері культури і мистецтва, навчальними закладами, фольклорними
осередками науково-етнографічного спрямування, мас-медіа, громадськості.
Таміла ПАЛИВОДА
ІНВЕСТУВАННЯ В ІНФОРМАТИЗАЦІЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
Україна, на перетині історичних торгівельних шляхів між Сходом і Заходом, багата не тільки на
характерні ландшафти, історичні споруди, твори мистецтва, але і на пісні, танці, звичаї, традиції
наших предків. В умовах сьогодення, з метою збереження і збагачення людського потенціалу й
далекоглядною державною стратегією налагодження міжнародних зв’язків із європейськими і
азійськими державами, актуалізується й питання в царині інвестування в інформатизацію культурної
спадщини. Адже, при укладанні бізнес-домовленостей, які в розвинених країнах нерідко
використовуються на рівні «джентльменських угод», тобто усних договорів, важливим є не тільки
професіоналізм, але здебільшого духовний, культурний світогляд партнерів, який формується з
розумінням і знанням своєї історії, культури свого народу, толерантності до людей інших
національностей тощо.
З метою залучення професійних науковців, ІТ-спеціалістів, фахівців у галузі інвестування
інформатизації до питань інвестування в інформатизацію культурної спадщини України, здійснимо
оглядовий аналіз комплексного підходу до інформатизації.
Так, відомо, що професійне обслуговування є дієвим чинником розвитку підприємства, отже, і
розвитку певного краю держави. Тому, застосування комплексної інформатизації нематеріальних
цінностей у музеях, заповідниках України, зокрема, використання багатої української мелодики
голосів, музики, танців, сприятиме проведенню аудіо і відео лекцій для цільових груп відвідувачів – за
віком, економічним статусом, географічним походженням, а також, для людей з обмеженими
можливостями.
За умов постійної експозиції, тимчасових виставок чи короткотермінових проектів, відповідна
інформаційна програма сприятиме аналізу і оцінці та, відповідно, ланцюговій реакції у підготовці
висновків із врахуванням сильних і слабких сторін, виявленню певних загроз і можливостей
вітчизняного музею, заповідника. Тож комплексний підхід застосування інформаційної системи
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сприятиме відновленню і збереженню як матеріальної і нематеріальної спадщини України, так і
залученню іноземних партнерів у відповідних галузях економіки регіону.
Важливим аспектом у сучасному світі є прозорість в інформаційному світовому просторі,
зокрема в цільовому використанні державних коштів. Так, застосування інформатизації реєстру
культурної спадщини сприятиме залученню міжнародних меценатів, спонсорів, інвесторів для
реставрування і відбудови, за минулими проектами та ескізами, втрачених, зруйнованих об’єктів
культури. Реєстр ескізів, фото, відеофіксація допоможуть архівуванню та науково-практичним
дослідженням із використанням накопиченого досвіду у відбудові архітектурних споруд.
Також зазначимо, що важливим аспектом розвитку і виховання дітей є народні казки, легенди,
прислів’я, приказки. Використання інформаційних систем сприятиме розширенню світогляду дитини
до добра, людяності, краси, миру.
На завершення даного дослідження зазначимо, що інвестування в інформатизацію культурної
спадщини України вимагає залучення значних фінансових ресурсів, людського потенціалу, часу. Тому
пропонуємо, для початку, керівникам на офіційних сайтах підприємств, установ, організацій
розробляти відповідні заходи для залучення юних науковців-дослідників із питань інформатизації в
сфері як матеріальної так, і нематеріальної культурної спадщини. Саме комплексний підхід сприятиме
різносторонньому розвитку особистості та суспільства.
Оксана СКЛЯРЕНКО
ТРАДИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ЛЯЛЬКА
ЯК ЕЛЕМЕНТ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
У той час, як на законодавчому рівні матеріальні культурні цінності в Україні є більш-менш
захищеними, то нематеріальні культурні цінності – менше.
До нематеріальних культурних цінностей ми відносимо вишивку, настінні розписи, вироби із
глини, Петриківський розпис, народні ляльки та ін.
На сьогоднішній день до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини включено:
«Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ–ХХІ ст.»;
«Опішнянська кераміка»; «Косівська мальована кераміка»; «Кролевецькі ткані рушники»; «Козацькі
пісні Дніпропетровщини» [3].
Водночас, серед перерахованих елементів могла б бути і українська народна лялька. Саме
тому постала необхідність вивчити досконало поняття нематеріальної культурної спадщини, а також ті
позиції, за якими народну українську ляльку можна було б вписати до переліку елементів
нематеріальної культурної спадщини.
У «Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» [1]. сформульовано дефініцію
«нематеріальна культурна спадщина» та окреслено основні ознаки. Отже, термін «нематеріальна
культурна спадщина» означає ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також
пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами,
групами й у деяких випадках окремими особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця
нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно
відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та
їхньої історії і формує у них почуття самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до
культурного різноманіття й творчості людини. Для цілей Конвенції до уваги береться лише та
нематеріальна культурна спадщина, яка є сумісною з існуючими міжнародними договорами з прав
людини, з вимогами взаємної поваги між спільнотами, групами та окремими особами, а також сталого
розвитку» [1].
Також у Конвенції зазначено, що нематеріальна культурна спадщина має «прояв у таких
галузях: a) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної
спадщини; b) виконавському мистецтві; c) звичаях, обрядах, святкуваннях; d) знаннях та практиці, що
стосуються природи та всесвіту; e) традиційних ремеслах» [1].
Таким чином, ми маємо критерії, за якими можемо зробити спробу описати традиційну
українську ляльку як елемент нематеріальної культурної спадщини. При цьому описові ми повинні
також врахувати, яку низку документів необхідно готувати, для того, щоб цей процес відбувся,
зокрема також необхідно опанувати методику заповнення документу «Облікова картка елементу
нематеріальної культурної спадщини» [2].
Серед 14-ти пунктів, які необхідно заповнити є, наприклад, такі: подаємо перших сім пунктів.
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«1. Назва елемента нематеріальної культурної спадщини
Офіційна/визнана назва елемента, яка буде міститись у опублікованих матеріалах. (Не більше
10 слів)» [2].
Ми одразу впишемо: Традиційна українська лялька
«2. Інша назва елемента (якщо це можливо та необхідно)
Це може бути назва, яку використовує громада (и), група (и), окрема (і) особа (и), пов’язані з
побутуванням елемента, або назва, під якою елемент уже відомий.
3. Регіон, область, район або місцевість основного побутування елемента
4.1. Визначення спільнот (и), груп (и) або окремих осіб (носіїв), що пряме відношення до
елементу, та місце їхнього перебування
4.2. Географічне розташування та зона побутування елемента
Цей пункт має визначати територію поширення елемента, по можливості вказавши
географічне розташування місця, де він зосереджений.
Якщо схожі елементи існують у сусідніх місцевостях, слід це також вказати.
4.3. Галузь спадщини, яка представлена елементом
Визначається одна або більше галузей, що визначені у ст.2.2. Конвенції, в яких проявляється
цей елемент. Може бути вказано іншу галузь нематеріальної культурної спадщини, де може
проявлятись елемент.
Потрібне відмітити: усні традиції та форми вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної
культурної спадщини;
виконавське мистецтво (виділено нами);
звичаї, обряди, святкування (виділено нами);
знання та практики, що стосуються природи та всесвіту;
традиційні ремесла
інше (зазначити нижче)
5. Короткий опис елемента
Короткий опис елемента спадщини, що дасть уявлення про нього.
Не більше 500 слів» [3].
Отже, зробимо спробу подати короткий опис елемента. Подаємо авторське визначення
«традиційна українська лялька», яке вперше було опубліковано нами у монографії «Традиційна
українська лялька. Кін. 20 – поч. 21 сторіч» [4].
«Традиційна народна лялька – це різновид саморобної іграшкової конструкції з природних
матеріалів, автором якої є народ, і для виготовлення якої потрібні спеціальні знання технологічних
особливостей конструювання, які передаються від старшого покоління молодшому і є символом
спадкоємності в системі передачі культурної пам’яті, що демонструють передачу генетичної пам’яті»
[4, 75].
Також, думається нам, важливо правильно прописати пункт 7.2.
«7.2. Загрози нинішньому побутуванню елементу (якщо такі є), або ризики для його
побутування, що можуть виникнути у майбутньому (якщо такі є).
Дати оцінку, чи потребує зазначений елемент охорони на даний момент» [2].
У зв’язку із тим, що деякі види ляльок перебувають на межі зникнення, а деякі вже вийшли з
ужитку – необхідним є їх збереження, а також і відродження.
Висновки: традиційна українська лялька, що поєднує у собі різні види декоративноприкладного мистецтва, виявилася недостатньо запитуваною у культурологічній та мистецтвознавчій
практиці, сферах музейної та етнопедагогіки, потребує захисту на законодавчому рівні та може бути
класифікована як елемент нематеріальної культурної спадщини.
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Ростислав СНІГИРЬОВ
ЕТНОДИЗАЙН – ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Сьогодні збільшується число мандрівників, що прагнуть до пізнання нових культур через
занурення у живу культуру території відпочинку та навчання традиційних ремесел, виконавського
мистецтва, національної кухні та інших складових нематеріальної культурної спадщини. У дослідженні
«Туризм і нематеріальна культурна спадщина», виконаному всесвітньою туристською організацією
(UNWTO, 2012 року) [5], наводяться дані про те, що знайомство з живою культурою, тобто з
нематеріальним аспектом культурної спадщини місцевості, сьогодні стало одним з основних мотивів
подорожей серед туристів. У відповідь на попит туристів, для вирішення комплексу задач щодо
збереження, актуалізації та популяризації нематеріальної культурної спадщини серед місцевих
жителів, знайомства з нематеріальною культурною спадщиною туристів, а також для вирішення
соціокультурних та соціоекономічних проблем місцевого населення пропонується організація об’єктів
культурного туризму в приміщеннях закладів громадського харчування. Перед сучасними
дизайнерами ставиться складне завдання у формуванні простору внутрішнього середовища закладів
громадського харчування, з урахуванням певних критеріїв. Сьогодні відвідувач йде до ресторану не
тільки спробувати національні страви, але й опинитися у вишуканому або ж цікавому інтер’єрному
середовищі.
Дизайн пов’язує в єдиний вузол духовну і матеріальну, науково-технічну і технологічну,
гуманітарну та індустріальну культуру. Отже, він забезпечує культурну цілісність сучасної цивілізації, а
тому дизайнер, створюючи нові інтер’єри, автоматично, не бажаючи того, «вплітає» в них свої
ментальні, а значить, і національно-культурні традиції, бо розвиток творця відбувалося в певному колі
ментальності конкретного народу, а національно-культурна традиція цього народу, як правило, не
переривається [3].
На межі 80–90-х років ХХ століття виникає рух етнофутуризм, прихильники якого виступають
за збереження етнічності в умовах глобалізації і вважають, що етнофутуризм допомагає народам
зберігати свої давні культури, традиції від знищення.Біля його витоків стояли естонські поети Кауксі
Юлле, Карл Мартін Сініярві, Свеен Ківісілднік [4]. Пізніше до цього руху приєдналися вчені з України,
Польщі, Америки.
У працях сучасних дослідників (Агранонович-Пономарева Є.С., Аладова Н.І., Барташевич А.А.,
Дягілєв Л.Е., Клімін Р.М., Перелигіна Л.Г., Олійник О.П., Чернявський В.Г., Гнатюк Л.Р, Левчук Л.Т.,
Кучерюк Д.Ю., Панченко В.І., Сніжко В.В., Холмянский Л.М., Щипанов А.С., Шимко В.Т. тощо)
говориться про своєрідність мистецтва дизайну, про естетичне значення масової технічної продукції,
про завдання фахівців-дизайнерів і можливості участі кожного в організації матеріально-просторового
середовища, але, на жаль, у вищенаведених працях, не було проаналізовано питання використання
етнодизайну як популяризація нематеріальної культурної спадщини.
Аналіз сучасних закладів громадського харчування інтер’єрів показує, що в їх дизайнерських
рішеннях досить часто використовується принцип виявлення національного колориту. Завдяки
поєднанню фольклорних мотивів в дизайні інтер’єру, етнічний стиль створює атмосферу звернення до
традицій і культури народу. Український стиль можна зарахувати до одного з найбільш цікавих
етнічних напрямків у дизайні. Виникнення традиційних народних цінностей відбувалося на основі
узагальнення досягнень попередніх археологічних культур, які безпосередньо мають відношення до
ґенези українського народу, що залишили своїм нащадкам надбання культури і мистецтва [1]. Він
повертає до витоків, створює теплу і затишну атмосферу, яку рідко можна зустріти в різних закладах
мегаполісу, адже наш час вважається епохою холодних урбаністичних стилів – індустріального, техно,
конструктивізму, хай-тека. Інтер’єр ресторану в українському стилі досить простий і не вимагає
великих сум – матеріали в ньому можна використовувати найпростіші: дерево, глина, тканина. Вони
можуть бути як декоративними елементами в дизайні, так і використовуватися за призначенням
відвідувачами. Для стін можна використовувати фарбування, штукатурку, облицювання під камінь.
Для покриття підлоги застосовувати дерево, керамічну плитку, декорувати рогожами і килимами.
Інтер’єр можна прикрасити скатертинами, рушниками, серветками, фіранками з натуральних тканин,
на яких вишиті національні мотиви. Зонувати простір можна за допомогою елементів освітлення та
покриття підлоги. Етнодизайн в сучасній інтерпретації – це яскрава суміш традицій і сучасних мотивів,
які разом творять простір. Іноземний турист насамперед хоче насолодитися силою духовних і
емоційних вражень від культури українського народу. Однак, здебільшого, ринкова пропозиція
сьогодні репрезентує поверхневі стилізації, які, часто, – низької якості. Це говорить про низький рівень
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фахової підготовки дизайнерів. «Необхідна подальша розробка змісту українського етнодизайну,
організаційних форм його реалізації. Важливо продумати й експериментально апробувати методичнопроцесуальне забезпечення дизайн-освітнього процесу, а також сприятливе предметно-розвивальне
середовище у професійних закладах дизайн-освіти. Все це ефективні педагогічні умови, які є
необхідними й достатніми для формування сучасних українських дизайнерів в освітній сфері…
Значний вплив на дизайн-освіту України можуть забезпечити найвідоміші дизайнерські школи:
німецький Баухауз, Королівський коледж мистецтв у Великій Британії, російський ВХУТЕМАС,
дизайносвітні системи США, Японії та Австрії, аналіз яких вказує на перспективність поєднання
ремісничої та промислової систем навчання та трансформацію їх у мистецтво українського
національного дизайну...» [2, 105].
Отже, необхідна подальша розробка змісту українського етнодизайну, організаційних форм
його реалізації, з огляду на природу нематеріальної культурної спадщини, її ефективніше зберігати в
живому соціокультурному середовищі, в якому ця спадщина сформувалося. Використання
українського стилю у закладах громадського харчування сприятиме внесенню елементів
нематеріальної культурної спадщини у повсякденне культурне життя місцевого населення, а також
буде формувати цілісне враження туристів від сприйняття нематеріальної культурної спадщини
України в цілому. У такому середовищі здійснюється природний процес актуалізації нематеріальної
культурної спадщини, тобто постійного відтворення і передачі його наступним поколінням.
Використані джерела
1. Олійник О. П., Чернявський В. Г., Гнатюк Л. Р. Основи дизайну інтер’єра: навч. пос. / О. П. Олійник, В. Г.
Чернявський, Л. Р. Гнатюк. — К. : НАУ, 2011. — 228 с.
2. Руденченко А. Теоретичні основи навчання етнодизайну студентів вищих мистецьких навчальних закладів / Алла
Руденченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя. — 2013. — № 8. — Ч. 1. — С. 100–106. — С. 105
3. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н. Я., Гелей С. Д., Російська 3. П. та ін. — Львів:
Каменяр. 1992. — 166 с.
4. Хейнапуу, А. Кривая этнофутуризма идет в бесконечность: перевод из газеты Eesti Ekspress 20 мая 1994г.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http //www.suri.ee /etnofUtu /texts /krivaja.html
5. UNWTO Study on tourism and intangible cultural heritage. Summary // UNWTO.ORG: официальный сайт Всемирной
Туристской Организации. URL: http://ethics.unwto. org/publication/study-tourism-and-intangible-cultural-heritage.

Лілія СНІГИРЬОВА
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІКСАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Раніше проблему збереження інформації незалежно один від одного вирішували бібліотеки,
музеї, архіви, але у сучасному світі інформаційні технології призвели до появи принципово нових
способів збереження і обробки інформації, створенню глобальних і локальних мереж, систем, баз
даних.
Проблема забезпечення вільного доступу до нематеріальної культурної спадщини не одно
десятиліття обговорюється у суспільстві. Протягом останніх десятиліть ЮНЕСКО приділяє проблемі
збереження інформації постійну увагу, підтримуючи різні ініціативи музеїв, бібліотек і архівів в тому,
що стосується підвищення кваліфікації їх працівників, сприяючи розвитку програмного забезпечення з
відкритим кодом з метою збереження інформації, розробляючи такі документи, як Хартія збереження
цифрової спадщини. На користь універсальності електронних ресурсів говорить перша стаття Хартії
«Про збереження цифрової спадщини», яка прийнята на 32-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО
2003 р .: «…постійно зростаюча цифрова спадщина може існувати будь-якою мовою, у будь-якій
частині світу і належати до будь-якої сфери людських знань і засобів вираження» [2].
Цифрові технології відкривають доступ до інформації і знань, дозволяють розширити
традиційну методику збереження елементів нематеріальної культурної спадщини. Інформаційні
технології мають перевагу, бо інформація надана всім без обмеження і доступна до всієї культурної
спадщини.
Останнім часом формуються різні електронні каталоги, в які вносяться оброблені віртуальні
дані, візуальна реконструкція, створюються інформаційні та мультимедійні продукти и тощо.
Створення електронних каталогів за тематичним принципом (свята, персоналії, школи тощо), суттєво
просувають уперед методи збереження і репрезентації елементів нематеріальної культурної
спадщини.

46

Хоча інформаційні технології мають свої переваги, однак слід всесторонньо досліджувати
функції і можливості інформаційних технологій і чітко розуміти для яких цілей вони використовуються,
щоб не нанести збитків щодо подальшої життєздатності нематеріальної культурної спадщини.
Специфіка елементів нематеріальної культурної спадщини накладає певні вимоги до його
відтворення. Сама процесуальність «живої» традиції, її безперервність і динаміка не дозволяє
здійснювати ревіталізацію нематеріальної культурної спадщини належним чином. Враховуючи
складність репрезентації нематеріальної культурної спадщини, необхідно розробити нові ефективні
засоби залучення суспільства до духовної спадщини людства. Застосування електронних ресурсів
може допомогти досягти найбільш цілісного відображення елементів нематеріальної культурної
спадщини, бо вони по суті такі ж нематеріальні, здатні реконструювати віртуальними засобами
нематеріальні елементи як традиції, виконавське мистецтво, звичаї, майстерність тощо.
Збереження дуже крихкої, «невловимої» нематеріальної культурної спадщини вимагає
створення таких умов для забезпечення його життєздатності, при яких «живі культурні прояви» можуть
набувати матеріальну форму, наприклад, у вигляді нот, аудіо- і відеозаписів, що і дозволяє їх зберегти
як культурне надбання. Для вітчизняної ж фольклористики однією з найголовніших і першорядних є
проблема збереження фольклорних творів, тобто перенесення його на цифрові носії. В Україні
створено «Електронний архів українського фольклору», який реалізує Лабораторія фольклористичних
досліджень у співпраці з Кафедрою української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
Львівського національного університету імені Івана Франка за фінансової підтримки Міністерства
освіти і науки України (науково-дослідний проект РФ-112ф, 2011–2014 роки). Це перша спроба
комплексного електронного архівування фольклорних реалій, автори якої зробили його не лише
«накопичувачем і надійним зберігачем духовних надбань народу, але також відкритим культурноінформаційним центром із вільним доступом (у мережі Інтернет) до архівних документів та широкими
можливостями ефективного оперування великими масивами джерельної інформації». Структуровано
архів на польових записах української фольклорної традиції, виконаних у різних формах і форматах
(аудіозаписи, текстові записи і транскрипції, фотографії), організовано на матеріалах та з урахуванням
досвіду праці Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета
Колесси [1].
Метою збереження і популяризації нематеріальної культурної спадщини повинна стати
розробка комплексної державної програми з виявлення, ідентифікації, документування, дослідження
та збереження нематеріальної культурної спадщини, обробки архівів на основі сучасних засобів
збирання і поширення інформації. На сьогодні необхідно терміново розробити систему державних
стандартів з організації збереження, комплектування, обліку і використання інформації і документів
архівних фондів фольклорно-етнографічних матеріалів України. За підсумками реалізації комплексної
програми з виявлення, ідентифікації, документування, дослідження та збереження нематеріальної
культурної спадщини, обробки архівів на основі сучасних засобів збирання і поширення інформації,
потрібно створити «Національний реєстр елементів нематеріальної культурної спадщини» в повному
обсязі. На прикладі «Електронного архіву українського фольклору» можливе виділення таких
елементів загального комплексу, як: колекція відео-та аудіо високої якості, записана в цифровому
вигляді; база даних видів і жанрів фольклору; інтерфейс користувача – програмне середовище на базі
веб-технологій.
Професійна діяльність з фіксації, збереженню та вивченню елементів нематеріальної
культурної спадщини України ведеться вченими науково-дослідних інститутів, відділень Академії наук
України, а також викладачами і студентами вищих навчальних закладів (історичних і філологічних
факультетів університетів, музичних і ряду педагогічних вузів) в рамках навчальної практики,
спираючись на спеціально розроблені програми по виявленню різних категорій елементів
нематеріальної культурної спадщини. Саме ці заклади мають повний обсяг інформації про стан
традиційної народної культури різних областей країни. Крім дослідних інститутів та вузів фіксацією
нематеріальної культурної спадщини займаються і співробітники обласних методичних центрів
народної творчості і культурно-освітньої роботи. Однак у більшості випадків ця діяльність ведеться
непрофесійно, оскільки не забезпечена науковими кадрами і спеціальними програмами. Ситуацію
могло б поліпшити проведення спеціальних семінарів з підвищення кваліфікації працівників цих
центрів, а викладання здійснювалося провідними дослідниками в різних областях народної культури;
запрошення студентів, магістрантів, аспірантів університетів у регіони допомогло б провести
навчальну практику плідно і з користю для обох сторін. Крім того, випускники вузів могли б,
прийшовши до обласних центрів культури на роботу, взяти на себе цей непідйомний пласт роботи і
професійно зібрати, дослідити, описати елементи нематеріальної культурної спадщини.
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Поки немає Національного реєстру елементів нематеріальної культурної (Далі – Реєстр), де б
централізовано було б зібрано виявлені елементи з досліджуваних територій.
З 2016 року на базі Українського центру культурних досліджень виконується науково-дослідна
та проектно-конструкторська робота «Методологія створення Національного реєстру елементів
нематеріальної культурної спадщини». Планується запустити електронну версію Національного
реєстру, якщо буде фінансування. Розміщенні матеріали у Реєстрі повинні бути унікальною базою
даних про елементи нематеріальної культурної спадщини різних національностей, які проживають на
території України.
У засобах масової інформації недостатньо спеціалізованих передач, пов’язаних з пропагандою
і залученням уваги широкої аудиторії до нематеріальної культурної спадщини, тому Національний
електронний реєстр вирішив би цю проблему. Багатий матеріал Реєстру зацікавив би широке коло
користувачів Інтернету. Публікації достовірних матеріалів, підготовлених фахівцями, захистили б
нематеріальну культурну спадщину від різного роду фальсифікацій, протистояли б
псевдофольклорним, сумнівним з наукової точки зору відомостями, які наповнюють Інтернет.
Створення Реєстру стимулювало б народних виконавців зберігати і відроджувати свої культурні
традиції, передавати своє виконавське мистецтво молодим поколінням. Також Реєстр допоміг би
підняти соціальний статус народних виконавців і майстрів народного мистецтва в місцях їх
проживання. У молоді прокинувся б більше інтерес до культурних традицій і мови свого народу, свого
селища, села, міста, а наслідування їх стало б престижним. Створення Реєстру дозволить: розширити
доступ до інформаційних ресурсів; забезпечити розвиток достатніх і захищених ресурсів для
підтримки життєдіяльності і життєздатності регіону, його стійкого функціонування і розвитку; захистити
регіональні культурні цінності.
Пропонуємо звернутися до Міністерства культури України, до Верховної ради України з
питання розробки комплексної державної програми з виявлення, ідентифікації, документування,
дослідження та збереження нематеріальної культурної спадщини, обробки архівів на основі сучасних
засобів збирання і поширення інформації, державного фінансування програми та електронної версії
«Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини», підтримка збирачів,
дослідників нематеріальної культурної спадщини, створення системи інформаційного забезпечення
фондів нематеріальної культурної спадщини у вигляді баз даних за видами і жанрах фольклору
українського народу; розробка програми електронного користування всіма видами архівів; оцифровка
існуючих стрічкових фоно (бобінних, аудіокасет) і відеозаписів для порятунку останніх від фізичного
знищення.
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Алла СОКОЛОВА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ТРАДИЦІЙ
У НОВОМУ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ
Процеси «реміфологізації», які активно відбуваються в українській літературі на початку
ХХІ ст., позначені складністю рівнів освоєння фольклорно-міфологічних традицій, очевидною
скерованістю на дослідження суперечностей духовного світу особистості.
У новому культурно-історичному контексті загальновідомі міфи й легенди підлягають прямому
чи опосередкованому осучасненню, набувають національно-психологічних характеристик народу, що
їх запозичує. На думку Анатолія Нямцу, у результаті цього здійснюється складно взаємопов’язаний
процес онтологічної та аксіологічної «перевірок» подієво-семантичних домінант традиційних структур:
з одного боку, сучасні реалії допомагають глибше осмислити універсальні морально-психологічні
проблеми загальнокультурних зразків; з іншого – позачасові колізії легендарно-міфологічних структур,
накладені на конкретний національно-історичний матеріал, часто пропонують несподіване з погляду
повсякденної свідомості дослідження глибинних джерел сучасного духовного континууму» [4, 4].
Відтворення міфу як зразка буття, представленого досвідом, не є прямим поверненням
інтелектуального й філософського начала в людині, з її глибоким знанням національної історії й
культури, релігії, й наукових, філософських концепцій, з декодуванням національних культур,
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переглядом поглядів на свій вітчизняний фольклор. У неоміфологічній свідомості фокусуються
враження різних рівнів і шарів свідомості – внутрішньолітературних, загальнолітературних,
повсякденної дійсності й вікового людського досвіду, зафіксованого в міфі.
Розглядаючи міф як «альтернативну реальність», сучасний митець подає новий погляд на
світобуття, де виявляються універсальні парадигми існування, одвічні загальнолюдські цінності. У
сучасній антропології, як зауважує Ярослав Поліщук, «міф сприймається як універсальний культурний
феномен, значення якого виходить поза конкретні часові виміри (проте в кожну епоху інсталюється в
духовних координатах часу) як первісний код символів, смислів, світоглядних уявлень чи, за
узвичаєним у науці терміном, архетипів» [5, 36].
Активна матеріалізація міфу відчувається в художній творчості таких сучасних прозаїків, як
Валерій Шевчук, Оксана Забужко, Любов Голота, Галина Пагутяк, Марія Матіос, Олександр
Денисенко, Володимир Лис, Марина Гримич, Віталій Климчук та ін. Для цих митців міфологізм є
художнім прийомом і водночас іманентною ознакою світовідчуття. Своїм зверненням до міфології
автори ревно боронять від зникнення первісно-буттєвий світ, і на підставі аналізу традиційного
світогляду формулюють парадигми етнопсихологічних констант українців.
Особливо активно міф матеріалізується в творчості Валерія Шевчука – творця нового для
української літератури типу роману – роману філософського насичення, який органічно синтезує
філософські віяння (зокрема сковородинські) і глибинні пласти українського фольклору та міфології.
Образна система роману Валерія Шевчука «Стежка в траві. Житомирська сага» (1994) має
виразні міфологічні та фольклорні витоки, що характеризуються реміфологізованою сюжетною
обробкою, унікальною модифікацією фольклорної образності. Письменник трансформує традиційні
міфологічні образи та мотиви у русло сучасних ідейно-естетичних та морально-філософських
проблем.
Відрізняючись різноплановістю зображення та об’ємним смисловим наповненням, архетипні
образи відображають своєрідну художню манеру Валерія Шевчука, його самобутність та
індивідуальність. Вони різнобічно реалізовані автором та вдало введені в художнє полотно, осмислені
як із власне авторської позиції прозаїка, так і у народнопоетичній манері, демонструючи генетичний
зв’язок сучасної людини з міфологічними та фольклорними першопочатками.
Абсолютно на новий лад, хоч і в межах української фольклорної традиції, переказує Оксана
Забужко «Казку про калинову сопілку» (2005). Цей твір оригінальний не настільки своїм змістом,
наскільки химерним поєднанням різних фольклорно-міфологічних елементарних сюжетів (мотифем).
У ньому письменниця засобами народноміфологічної та поетичної традиції так об’ємно й точно
вихопила образ власного народу, що правдивість цього образу не викликає жодних сумнівів. Його
ментальність, поетична душа передані з такою точністю, як це властиво хіба для фольклору. Водночас
письменниця, спираючись на українські народні повір’я легенди, казки, створила по суті свій власний,
авторський міф про Ганну-панну.
Особливість сюжетотворення повісті, її неофольклоризм у тому, що автор поєднала в одному
сюжеті те, що в фольклорі не поєднується. За спостереженням Віктора Давидюка, у фольклорних
творах не взаємодіють не лише казкові й легендарні персонажі, а й ті, які входять в одну жанрову
систему, але водночас належать до різних ідеологічних [2, 215]. Тобто змій-перелесник і відьма, упир і
вовкулака, в народних демонологічних оповіданнях не поєднуються. Художній твір як прояв сучасної
художньої свідомості допускає таке поєднання, а запропонований автором палімпсест становить
основу новаторської інтерпретації народної демонології.
Поглиблений погляд на духовні цінності, творче оперування фольклорною спадщиною, уміння
вивіряти особисті думки мудрістю і досвідом предків дали можливість Любові Голоті осмислити сенс
людського буття, зберегти від «небуття й замулення давні корені роду». Ці завдання письменниця
успішно розв’язує у романі «Епізодична пам’ять» (2008).
Те, що дає нам вироблена віками етика та естетика виступає у романі не лише у вигляді
вставок, екскурсів, оздоб з метою надання твору національного колориту, а як органічна частина
художнього мислення, як засіб вираження правди, істини.
У творі виразно постають архетипи, непідвладні часові, що значною мірою сприяє стиранню
грані між сучасною і первісною свідомістю. Створюючи у романі два світи, міфологічний і реальний,
авторка сюжетно зв’язує їх образом головної героїні твору – Турівни. Письменницька увага
зосереджена на змалюванні історії жінки на тлі трагічної історії українського світу, ініціація у світ
складний зі світу чарівних дерев і безкраїх полів, у світ родових вірувань, звичаїв та ритуалів.
Поєднання у романі магічного й реального, сакрального й буденного створює особливий
Всесвіт, у якому прадавні знання і вірування предків набувають актуалізації. Етногенетичні питання
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передісторичної доби часом яскраво висвітлюються фактами споконвічних народних традицій у
господарській діяльності, побуті, мистецтві, способі життя й мислення, в невмирущих заповітних
уявленнях, ідеології, обрядах, космогонічній та міфологічній системі народу [3, 92].
У найдавніших етнокультурних традиціях, які збереглися до нашого часу, вчувається відгомін
магічних дій предків головної героїні: «Баба … волосся з гребінця знімала й кидала в піч, щоб голова
не боліла…, коротко обстригала нігті на її руках і ногах, і, загорнувши їх у червону заполоч від
навроків, укручувала у старий потрісканий стовп посеред хати, який тримав сволок, – так дівчинка
поволі вростала в хату, бо нігтики ховалися за деревом, волосся сходило димом, воду з балії, де її
купала баба, зливали під черешню, а змилки з вимитих підошов – на старий бузок» [1, 129–130]. Як
бачимо, Любов Голота створює власну образно-поетичну систему на основі загальних законів
міфотворчості. Специфіка такого типу творчості визначається як «авторський міфологізм»: особлива,
замкнена та цілісна картина внутрішнього світу твору, яка об’єднана певним типом світовідчуття та
світобуття, що являє собою творче відтворення міфосинкретичних структур мислення.
Викладене вище дозволяє зробити висновки, що творче переосмислення сучасними
письменниками народної міфології, використання здобутків фольклорного типу мислення є
результатом нової міфотворчості. Поєднавши свої знання, думки з народним світоглядом, митці
синтезують художній світ прозопису iз фольклорними традиціями.
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Алла СОКОЛОВА,
Олена ГЕНОВА
ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНІ ТРАДИЦІЇ ПОДУНАЙСЬКОГО АРЕАЛУ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Для України усна народна традиційна культура завжди відігравала вирішальну роль у
збереженні мови, духовності, національної ідентичності й перспектив існування та розвитку. І. Дзюба
писав, що нині історія дає Україні шанс самоздійснення, хоч і «надто складна комбінація сприятливих
умов потрібна для його справдження», бо «глобальна ситуація вносила і вноситиме свої істотні, часом
геть несподівані корективи і в перспективи розвитку національних культур, і в їхні «діалоги», а тому
необхідне «реальне освоєння всієї повноти культурної спадщини, перетворення її в актуальний
чинник самоусвідомлення суспільства…» [1, 49–50].
Порятунком від хвороб цивілізації для українського народу завжди був фольклор. Фольклор
твориться безперервно, повсюди й скрізь, «щогодинно й щохвилинно, де розмовляють і думають», –
стверджував геніальний Олександр Потебня [4, 59].
На думку сучасного фольклориста М. Дмитренка, в Україні з різних причин спостерігаються
тенденції до згасання усної традиційної творчості, забуття й відмирання автентичних явищ народної
обрядовості, звичаєвості, пісенності, оповідальності [2]. Не винятком є історичний і поліетнічний регіон
України – Подунав’я, яке відзначається різнобарвною палітрою етносів і фольклорних традицій.
Фольклорні та етнографічні традиції Українського Подунав’я вже були об’єктом досліджень
таких вчених, як Р. Кирчів, В. Телеуця, Л. Антохі, О. Ануфрієв, Г. Лєснікова, В. Кушнір та ін. Та все ж,
попри те, що народна творчість представників різних етносів представлена чималою кількістю праць,
дослідження цього пласту не можна вважати вичерпним.
За словами В. Телеуці, на території Українського Подунав’я споконвічно стикувалися інтереси
багатьох народів, а окремі події мали навіть доленосний характер. Історично тут склалася складна
етнічна мозаїка, специфічні етнокультурні традиції, врахування яких має неабияке значення для
врегулювання міжетнічних відносин в суверенній Україні [5].
Подунав’я завжди було зоною інтенсивних етнічних процесів, які зумовили особливості
духовної культури населення краю. Етнокультурна ситуація тут визначалася і визначається
українським етносом, який опанував цю територію з давніх часів.
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Зрозуміти сучасний стан дослідження фольклорних традицій Подунав’я дає змогу праця
Р. Кирчіва про фольклорні регіони України, де він зазначає, що територія Українського Подунав’я з
фольклористичного та загальноетнографічного погляду вивчена дуже слабо. Про місце і характер
цього району в загальній структурі українського фольклорного масиву науці ще належить сказати своє
слово [3, 29].
Фольклор Подунайського ареалу потребує збереження та донесення традиційних усних
скарбів до сучасного та наступного покоління, оскільки регіон є надзвичайно особливим і цікавим,
порівняно з іншими регіонами України. Існує багато різноманітних способів для досягнення цієї мети:
публікації зразків у збірках, випуск аудіо продукції, відео- і телепродукції, електронних версій (компактдисків), проведення фольклорних оглядин. Крім того, фольклорні традиції – це не лише традиційна
спадщина минулих віків чи десятиліть, а й творчість сучасників (фольклор різних верств населення,
соціальних груп, повсякденних ситуацій тощо).
Також ефективним способом збереження та розвитку фольклорних традицій є формування
національної свідомості. На думку В. Телеуці, реалізації такої важливої місії сприятиме обов’язкове
викладання спецкурсів з фольклору в загальноосвітніх навчальних закладах, відкриття фольклорних
студій при місцевих будинках культури та міських центрах позашкільної роботи та дитячої творчості,
що дозволить активізувати популяризаторську роботу серед молодшого покоління. Зокрема, для
реалізації таких планів є створення гуртків художньої самодіяльності, до репертуару яких активно
залучаються фольклорні твори, народні танці, також проведення фестивалів народної творчості [5].
Отже, можна зробити висновок, що нинішній стан фольклору Подунайського регіону потребує
неабиякої уваги, зокрема збереження та всебічного наукового дослідження фольклорних та етнографічних
традицій цієї місцевості. Безумовно фольклор Українського Подунав’я має непогані перспективи для свого
подальшого розвитку, оскільки тут все більш відчутною стає тенденція відновлення фольклорних традицій
завдяки діяльності навчальних закладів і центрів художньої творчості.
Використані джерела
1.
Дзюба І. Національна культура як чинник майбуття України /І. Дзюба // Починаймо з поваги до себе: Статті,
доповіді. — К.: Просвіта, 2002. — С. 3-12.
2.
Дмитренко М. Український фольклор і глобалізація [Електронний ресурс] / М. Дмитренко. — Режим доступу: http:
//www.yatran. com.ua/articles/328.html.
3.
Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України: Нариси й статті / Р. Кирчів. — Львів, 2002. — 351 с.
4.
Потебня А. Из записок по теории словесности /А. Потебня. — Х., 1905. — 654 с.
5.
Телеуця В. Основні чинники збереження фольклорної традиції в умовах сучасного міста (на прикладі фольклору
Подунав’я) [Електронний ресурс] / В. Телеуця. — Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=25095.

Кіра СТЕПАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ БУКВАРІ ХІХ СТОЛІТТЯ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ТРАНСЛЯЦІЇ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
(па прикладі освітнього проекту «Музейні читання»
Педагогічного музею України)
Етнічне минуле формує сучасні відносини, адже національна пам’ять, яка несе в собі
знання про це минуле у поєднанні з соціально-політичними механізмами, здатна мобілізувати
велику кількість людей, викликати у них почуття спільної мети.
Як відомо, етнічні спільноти не можна звести до простої сукупності індивідів зі спільними
характерними рисами або місцем проживання. Значно більше для колективної ідентичності
міститься в спільних вартостях і правилах, традиціях, обрядах, культурній спадщині, пам’яті і
символах. Саме такі культурні складники, як пам’ять, цінності, символи сприяють згуртованості
спільноти, становлять кістяк колективної безперервності і відмінності. При цьому кожне покоління
під впливом зовнішніх подій та внутрішніх перебудов може наповнювати колективні традиції і
пам’ять новими культурними складниками.
Пам’ять неодмінно пов’язана з історією, адже її головне завдання полягає в
переосмисленні минулих подій та досвіду з метою конструювання індивідуальної чи колективної
ідентичності. Колективна історична пам’ять сприяє об’єднанню поколінь спільними міфами,
традиціями, віруваннями, уявленнями про минуле.
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Одним із традиційних інститутів збереження пам’яті є музеї. Музеї педагогічного профілю,
зокрема музеї історії освіти певного регіону чи історії окремих навчальних закладів, зберігають
надбання педагогічної спадщини. Педагогічний музей України є одним з найстаріших українських
музеїв. Створений він у 1901 році з метою «дати працівникам нижчої і середньої школи
можливість наочно, на зразках чи друкованих джерелах ознайомлюватися з найкращою
постановкою навчально-виховної справи, а також з історією школи та її сучасним станом...» [1].
Особливістю фондової збірки Педагогічного музею України є наявність великої кількості
книжкових пам’яток, пов’язаних з історією української освіти, найцінніші з яких входять до
наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та
рідкісні видання 1477–1923 рр.)», що становить національне надбання. Станом на 01.01.2016 р.
колекція нараховує понад 4 тис. одиниць зберігання, з-поміж яких є надзвичайно цікаві зразки
навчальної літератури – букварі та підручники.
Буквар – це перша книжка школяра,посібник для навчання грамоті. З його допомогою
дитина засвоює друковані та рукописні літери, вчиться читати склади, слова, розуміти прочитане,
писати найпростіші слова і речення. До XVII ст. в Україні букварі називали «азбукою» (за
найменуванням перших двох літер слов’янського алфавіту). У XVI−XVIII ст. часто виходили
букварі під назвою «Граматика» (звідси українська народна назва − «граматка»). Термін «буквар»
(букварь) увів на початку XVII ст. Метелій Смотрицький за зразком латинського abecedaria.
Окрім того, що буквар – це підручник, він також є і носієм нематеріальної культури,
оскільки на сторінках більшості букварів можна знайти зразки усної народної творчості у вигляді
народних казок, прислів’їв та приказок, обрядових пісень та ін.
Важливою складовою у роботі будь-якого музею є популяризація своєї колекції. У
Педагогічному музеї України діє низка музейних освітніх проектів, що базуються на роботі з
книжковими пам’ятками. Проект «Музейні читання» являє собою інтерактивну музейну лекцію
тривалістю 2 години. Кожна лекція має певну тему («Класики педагогіки про патріотичне
виховання», «Українські букварі як засіб трансляції усної народної творчості» та ін.). Перша
половина заходу присвячена безпосередньо роботі з навчальними книгами, підручниками,
методичною літературою, періодичними виданнями, дитячою книгою і т. д. (учасникам
демонструються самі книги, роздаються їх надруковані копії або комплекти з необхідних сторінок).
Друга половина лекції присвячена фольклорним традиціям українського народу. У другій частині
проекту з відвідувачами працює фольклорний гурт «Рожаниця», який ілюструє обряди, танці та
інші зразки фольклору, що також підбираються відповідно до теми зустрічі.
Пропонуємо розглянути фрагмент теоретичної частини такої лекції на тему «Українські
букварі як засіб трансляції усної народної творчості». Для цієї зустрічі музейними працівниками було
відібрано кілька українських букварів ХІХ століття, серед яких «Букварь новым способом оуложеный»
Й. Кобринського (1842 р) та «Буквар южнорусскій» Т. Шевченка (1861).
У «Букварі» Тараса Шевченка бачимо своєрідний поділ на розділи з навчання читанню,
письму та лічбі. Кожен розділ починається з азбуки (великої, малої та рукописної). До букваря
також увійшли церковні тексти, твори Т. Шевченка для дітей, а також зразки фольклору
(«Народни пословыци») на останніх сторінках книги (наприклад, «Брехнею увесь свит пройдеш –
та назад не вернешся») [2, 23].
Буквар Йосафата Кобринського має дещо іншу структуру. Спочатку в ньому йдуть голосні
літери, а потім приголосні, які подано не в алфавітному порядку. Кожна приголосна літера йде у
складі з голосними, а наприкінці подаються слова з цією літерою (наприклад, вивчення літери
«М» проілюстровано такими складами і словами: МУ, МО, МА, МЄ, МИ, МЫ, МА, МЕ, МАМА,
МОЯ, УМЕЮ, ГАМА). Після всіх літер на сторінках букваря розміщено тексти для читання, серед
яких – багато зразків усної народної творчості у вигляді приказок («Не то сирота, що родини не
має, але то, що долі не має», «Великий рот у вола, а говорити не може» та ін.) та притч
(«Муравель и Коникъ», «Левъ і Мышъ» та ін.) [3, 4, 17, 23, 24].
Як бачимо, букварі ХІХ століття були не тільки підручником з грамоти: окрім суто
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дидактичного навчального матеріалу, в них міститься величезна кількість зразків усної народної
творчості, які є елементами нематеріальної культурної спадщини. Отже, науково-дослідна,
науково-фондова та культурно-освітня робота Педагогічного музею України зі зберігання,
вивчення та популяризації книжкових пам’яток з історії української освіти сприяє як збереженню
нематеріальної культурної спадщини, так і її поширенню серед різних категорій відвідувачів
музею.
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Андрій ТЕЛЕУЦЯ
ФІТОНІМІЯ У ЛІНГВОКУЛЬТУРНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Мова − це найважливіший засіб спілкування і пізнання. Кожна мова, як відомо, відображає
спосіб сприйняття і концептуалізацію світу етносом, що вирізняється своєю історією, культурою.
Це, власне, і складає національну лінгвокультурологічну картину світу, яка є цілісним образом
активності людини. Мова − найважливіший засіб формування і зберігання знань людини про
об’єктивний світ. Сукупність цих знань, що збережені у мовній формі, називається «мовною
картиною світу». Поняття «мовна картина світу» предметом наукового зацікавлення
В. Гумбольдта, Л. Вайсгербера, Е. Сепіра, Б. Уорфа та лінгвістичних досліджень (О. Потебня,
В. Ужченко, Ю. Апресян, О. Кубрякова, З. Попова, І. Стернін, В. Постовалова, І. Штерн,
М. Кочерган та ін.) Предметом наукового зацікавлення часто стає лексика окремих тематичних
груп. У дослідженнях, присвячених рослинній номінації (роботи Т. Волошиної, В. Карпової,
І. Сабодош, А. Шамоти [6] та ін. Основну увагу звернено на мотивацію найменування. Ми ж нашу
увагу зосередимо на ролі та особливостях функціонуванні фітонімії у лінгвокультурній картині
світу.
Кожна людина по-своєму відтворює світ, тому мовна картина світу є суб’єктивним образом
оточуючого світу (об’єктивної реальності). Іншими словами, об'єктивне відтворюється і
сприймається через суб'єктивне. Як зазначає З.Д. Попова, «мовна картина світу – це комплекс
мовних засобів, у яких відображені особливості етнічного сприйняття світу», «це сукупність
уявлень народу про дійсність, зафіксованих в одинцях мови на певному етапі розвитку народу»
[5, 5]. Саме це дозволяє стверджувати, що кожна національна мова – це універсальна система
знань, понять, знаків, символів, що зумовлені психосприйняттям народу. Мова, через лексичне
значення слова, представляє той чи той предмет об’єктивної картини світу, у сукупності ми
спостерігаємо процес концептуалізує мовної картини світу. Дійсність, що сприймається
свідомістю, мовна картина світу відображає у вербальних формах. Сучасна лінгвістика, як
зазначає Е.С.Кубрякова, активно вивчає питання «про ступінь впливу людини на мову, якою вона
послуговується, і про вплив природної мови на поведінку і мислення людини, особливо у плані
формування її картини світу» [4, 142]. Поняття картини світу бере початок від ідей В. фон
Гумбольдта про внутрішню форму мови, з одного боку, і від ідей американської етнолінгвістики,
зокрема гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра – Уорфа, – з іншого. В. Гумбольдт і його
послідовники вважали, що в мова − «дух народу», «особливий світогляд», «специфічний спосіб
мислення». Як зазначає В.Гумбольдт, «особливість духу і будова мови будь-якого народу, –
зауважує науковець, – настільки внутрішньо пов’язані між собою, що одне передбачає інше. Мова
є зовнішнім проявом духу народів. Мова – це їхній дух, а їхній дух – це їхня мова. Ніколи не
вдасться належною мірою виявити їхню ідентичність [2, 147].
Мовна картина світу одного народу, навіть за умови територіальної близькості, мовної
спорідненості досить суттєво відрізняється від мовної картини світу іншого, це ж стосується і
«фольклорної картинки світу». Тому при визначенні конотацій однією із обов’язкових ознак має
бути етнографічний характер фольклоризмів (фітонімів, що входять до фольклорних текстів).
Представники різних етносів одні й ті ж предмети, об’єкти, явища чи міфологеми можуть
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осмислювати як ідентично, так і з деякими відмінностями. Інколи спостерігаються очевидні
семантичні лакуни. Специфіка сприйняття фітоніму, з погляду національного забарвлення, його
експресивність (здебільшого це стосується фітонімів-символів). «Саме етнографічний характер
значною мірою зумовлює й оцінну сему прагматичного компонента, адже оцінка (оцінна сема) –
це закріплене в семантичній структурі слова оцінне значення, що реалізує ставлення мовного
колективу до співвідносного зі словом поняття чи предмета. А мовний колектив у нашій ситуації
не може розглядатися поза своїми етнічними ознаками» [1, 6].
Дослідники справедливо стверджують, що у народній ліриці немає чіткого фіксованого зв’язку
між назвою рослини й конкретним денотатом. Як зазначає В.В. Галайчук, «обсяг денотативної
семантики лексеми у ліричній пісні у багатьох випадках ширший, ніж у літературній мові й
діалектному мовленні. Наприклад, іменник виноград у піснях, крім загальних значень «дерево» чи
«ягода», може мати також значення «сад»» [1, 6].
Якщо аналізувати зміщення семантики у сфері фітонімів, то найчастіше це відбувається
при реалізації певної оцінки. У лінгвоситуації, коли фітонім використовується як символ, як
слушно зауважує В. Кононенко, «широкий семантичний потенціал слова-символу, яке до того ж
остаточно не втратило зв’язків із прямим значенням, утруднює встановлення меж словесного
оточення, мінімального й достатнього для реалізації символічного змісту, осмислення
внутрішньої символіки тексту відбувається у процесі освоєння його образно-метафоричної
структури», однак «загальномовні зв’язки між словами – символами різних тематичних груп
визначають їх зближення, розходження, перетинання, протистояння, що, однак, не можуть бути
зведені до формально-семантичних відношень кореферентності, антонімії і под. Скажімо, на
основі узагальнених понять «краса», «жіночість» об’єднуються між собою слова-символи калина,
тополя, верба, їхні слова-прототипи входять в один тематичний блок («рослини», «дерева»),
проте їх функціональна взаємотрансформованість достатньо обмежена» [3, 93−94].
У фольклорних текстах заміна «калини» на «тополю» чи «вербу», незважаючи на тісну
кореляцію і символічних значень («жінка за певних обставин»), і слів-прототипів (дерева) без
суттєвих прагматичних змін практично неможлива: спостерігаємо чітке закріплення значення за
кожним символом у залежності від конситуації.
При сучасному лінгвофольклористичному аналізі ролі фітонімії у лінгвокультурологічній
картині світу до уваги традиційно береться чинник жанру. Це справедливо, оскільки різні
фольклорні жанри мають автентичне, властиве тільки їм комунікативне спрямування, зумовлене
певним смисловим навантаженням. Водночас їх зміст детермінують причини виникнення
символічного значення фітоніма. Це, звичайно, не може не відобразитися на структурних
текстових одиницях, не вплинути на семантику та прагматику лексичних одиниць на позначення
фітоніма.
Фітоніми у фольклорних текстах мають широкий діапазон значень і виконують функції
міфологем: Світове дерево як міфологічна модель світу, Калина, Малина, Шипшина як
міфологічні персонажі, переліт-трава, нечуй-вітер як безденотатні назви «рослин»;
етноміфологем: у фольклорних текстах знаходимо численні приклади антропоморфічної та
анімічної персоніфікації рослин: перетворення у рослини, «оживлення» рослин (осика як
зрадлива дочка, калина як дівчина тощо); фольклорнихслів – асемантизовані рефрени чи їх
складники («Каліно-маліно!», «Чирвона. Чирвона яблонь чирвоних яблок зродила!») [1, 9].
Отже, фітоніми посідають важливе місце у лінгвістичній картині світу, так як рослинний
світ є одним із факторів, що формують ментальність народу.
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Валентина ТЕЛЕУЦЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ:
ПРОЦЕСИ ВЗАЄМОДІЇ ТА ВЗАЄМОВПЛИВУ
Саме фольклор, разом з мовою та історією, в сучасних умовах становить собою основу,
підґрунтя збереження етнокультури, національної свідомості народу (етносу). Він є трансмісією
засобів відтворення текстів, інтегруючим компонентом традиційних обрядів, унормованих форм
поведінки (народний етикет), акумуляцією народної пам’яті. У фольклорній формі закріплювалася
спадкова інформація, історична пам’ять, передача міфологічної традиції і реалізації міфів та вірувань,
осмислення обрядів.
Регіон Українського Подунав’я (ширше Північне Причорномор я) висуває перед
дослідниками ряд складних проблем. Наразі визріла реальна потреба узагальнити результати
півторастолітньої роботи у Північному Причорномор’ї та включити цей вагомий доробок в
загальнонаціональний фольклористичний науковий процес. Все вищесказане й визначає
актуальність нашого дослідження. Об’єктом дослідження стала обрядова фольклорна традиція як
складова нематеріальної культурної спадщини, що сформувалася в межиріччі пониззя Дністра і
Дунаю, де тепер знаходяться Білгород-Дністровський, Саратський, Татарбунарський, Тарутинський,
Арцизький, Кілійський, Ізмаїльський, Болградський та Ренійський райони Одеської області. В
історичній літературі цей край подається під різними назвами: Буджак, Південна Бессарабія,
Придунайський край. Ці назви територіально не співпадають з регіоном, який входить до складу
України, а тому ми вживаємо назву Українське Подунав’я, що відповідає сучасному адміністративно –
територіальному поділу. Предметом дослідження є специфіка родинної обрядовості регіону як
елемента нематеріальної культурної спадщини.
Еволюція українського обряду південного регіону характеризується двома основними
особливостями: з одного боку це певна консервація форм, елементів обряду ареалу, із якого
переселилося українське населення, з другого – це різнобарвна мозаїчність різних етнічних традицій і
спільне взаємопереплетення їх. В результаті тривалого спілкування українців із різноетнічним
населенням виробився своєрідний локальний комплекс обряду. Родинний та календарний цикли
обрядодій і фольклор, що їх супроводжує, виконує не тільки комунікативну функцію, а й знаковосимволічну (молічну). В ньому відображаються закономірності, котрі наближають його до мови, до
парадигматичності, тобто побудуванні концептуального стрижня (ядра) – інваріанта та його варіацій, в
якому відбивається чисельність, варіативність бачення світу через просторову трансформацію ідеї.
С.Й. Грица [1] говорить про те, що міжетнічну систему зв’язків можна розглядати як систему дотичних і
перетинаючих кіл. Центр (ядро) тяжіє до збереження домінантних нормативних ознак культури. При
периферії кола під впливом іноетнічного середовища створюються мобільні ділянки найбільш
сприятливі до запозичення іншого.
У традиційній культурі українців весілля як обрядовий інститут є одним з найконсервативніших,
і це дає змогу використовувати його як джерело для вивчення різноманітних сфер життя, простежити
складний і тривалий шлях еволюції і трансформації суспільства та культури. Для дослідження цих
процесів потрібне відтворення весільної обрядовості як системи, що складається з низки
різноманітних обрядів. Така робота в регіоні ще не проводилась, а актуальність її очевидна.
Історія південноукраїнського регіону постає дійсно як історія різних національних, етнічних
спільнот з певним в кожному випадку рівнем консервації та мобільності свого соціокультурного
середовища.
При розгляді міжнаціональних відносин у 50–80 рр. ХХ ст. відмічаємо взаємне переплетіння
культур узбеків та кримських татар аж до ототожнення узбецьких та татарських пісень (до речі схожий
процес відбувається між українцями та росіянами) [4].
У цій південній етномозаїці, як і в будь-якому іншому поліетнічному регіоні, справедливо
постає питання: – що ж таке ідентичність? Якщо виходити з етимології поняття, то «identifico» з латині
означає «ототожнення», «уподібнення». У соціально-філософських дослідженнях дане поняття
вживається, перш за все, у значенні самоототожнення, ототожнення з «іншим» та певною соціальною
групою. Однак, найбільш суттєвою, на думку Т.Цимбал, є етнічна або національно-культурна
ідентифікація, що вирішує проблеми утвердження особистої гідності через колективне конституювання
в світі різних націй і народів «людини культури», яка і забезпечує реалізацію гуманістичних цінностей
та етико-онтологічних смислів буття людини як одиниці етносу, народу, нації. Саме таке
конституювання, з іншого боку, забезпечує складання людей у цілісні народи[3]. І як далі констатує
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дослідниця, втрата ідентичності веде за собою ціннісну деструкцію, неузгодженість цінностей або їх
повну втрату – аномію, що особливо небезпечно в масштабах нації, суспільства, оскільки такий стан є
ґрунтом і соціальних деструкцій. Втрата ідентичності відкидає нашу здатність розуміти та знаходити
істинні буттєвісні смисли, не припускаючись прийняття повної індивідуалізації людини та, одночасно,
безсилля суспільства[3]. Культурна ідентифікація особистості, за С. Кримським, повинна
конституювати «міру людськості, творчого саморозвитку і свободи» [3, 160]. Така ідентифікація може
бути визнана способом укорінення людини у бутті, складним, багатоманітним, суперечливим
процесом взаємодії об’єктивного і суб’єктивного, нормативного та дескриптивного, загальнолюдського
та національно-культурного, а також процесом взаємовпливу певних соціальних умов «входження»
особистості в культуру, тобто, пануючих цінностей, смислів та ідеалів, що стимулюють духовність,
гідні гуманні вчинки індивідів, або їх «ідіосинкразію» (С. Кримський). Процес ідентифікації більш
помітний у феномені національного культурного буття, індивідуально-неповторного і самобутнього. В
процесі соціокультурної національної ідентифікації суб’єкта укорінення індивідуально-неповторне,
самобутнє виражає себе у ментальності, як світоглядно-психологічних особливостях ставлення до
власного буття і буття світу [3]. Як бачимо, дослідниця розглядає український менталітет в контексті
проблеми буттєвісного укорінення людини, акцентуючи увагу на тому, що ментальність постає як
цілісне духовне утворення, що пронизує усі сфери життєдіяльності людей та виявляється в
домінуючих життєвих настроях, у характерних особливостях світосприйняття, у системі моральних
вимог, норм, цінностей і принципів виховання, у формах взаємин між людьми на родинних засадах, у
ставленні до праці, в національному характері та темпераменті, в різних компонентах культури етносу.
Менталітет українця сформувався під впливом специфічних обставин історичної долі,
географічного положення (між Сходом та Заходом), витоків із автохтонної землеробної цивілізації.
Ситуація з етнонаціональними процесами в Україні сьогодні складна. Її не можна описати
однозначно в двох словах. Так склалося історично, що відмінності в системах цінностей різних регіонів
України проявляються в першу чергу в різних орієнтаціях. Цілком слушно зауважує В.Орел, що для
ефективного вирішення існуючих етнонаціональних протиріч в Україні сьогодні потрібно:
– етнонаціональну різноманітність вважати не проблемою, з якою потрібно боротися, а
унікальною загальнонаціональною перевагою, яку необхідно розвивати і використовувати надалі. В
усьому світі національні діаспори і общини є найважливішим ресурсом геополітики і економіки;
– ефективна етнонаціональна політика – це міцна горизонталь, а не тільки вертикаль влади;
– сьогодні державну етнонаціональну політику необхідно підняти на якісно новий рівень,
зробити її, як говорять американці, не частиною проблеми, а частиною її вирішення [2, 113].
Під час дослідження нематеріальної культурної спадщини українців в етнічно змішаних
районах, потрібно враховувати промислово-специфічні особливості та різні рівні фольклорних зв’язків
етнічних спільнот регіону.
Фольклор південного регіону, як складова частина народної культури, відбиває процес
взаємодії різних етносів, різний рівень запозичень в етнокультурі. В регіоні сьогодні все чіткіше
виокремлюється ситуація створення регіонального обряду, який складається із традицій обрядових
стереотипів різних етносів Подунав’я, тобто регіональна специфіка мешкання народів краю впливає
на зміну обрядової звичаєвості, в яку вкраплюються різні сучасні нашарування (проблема взаємодії та
взаємовпливу), що позначає і специфіку існування обряду цього краю.
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Світлана ТЕТЕРЯ,
Наталія КОСТЮК
УРОК МАНДРІВКА ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ
НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МУЗЕЇ КОБЗАРСТВА
НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»
Музей кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» (НІЕЗ
«Переяслав») стоїть на шляху популяризації традиційної гілки української народної культури −
кобзарства. З цією метою в закладі проводяться культурологічні та культурно-просвітницькі заходи.
Надбання культурної спадщини, що зберігається та експонується в музеї, всі ці зразки української
минувшини допомагають українцям ідентифікувати себе, як етнос і що особливо важливо − дає
перспективу виховувати молодь у кращих національних традиціях. Це є пріоритетною сферою діяльності і
для наукових співробітників Музею кобзарства Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав». Культурно-просвітницька діяльність Музею кобзарства відбувається, як процес передачі
культурних надбань музейними артефактами, розповіді, співогри, науково-освітніх заходів.
Музей кобзарства був відкритий в березні місяці 1989 р., у дні святкування 175-ї річниці від дня
народження геніального українського поета, художника, громадського діяча Т. Г. Шевченка. Це був період
піднесення в питанні реконструкції та розвитку національної кобзарської традиції. Генеральний директор
НІЕЗ «Переяслав» тих років – Герой України Михайло Іванович Сікорський, був у добрих приятельських
стосунках із Григорієм Кириловичем Ткаченком – відомим художником, хранителем кобзарської традиції,
наставником молодих кобзарів, майстром реконструкції старосвітської бандури, архітектором, художником.
За задумом Георгія Ткаченка Музей кобзарства НІЕЗ «Переяслав» повинен бути комплексом, в який
входить сам музей, школа кобзарства та хата кобзаря. І частково цей задум вдалося втілити в життя. Про
це пише в своїх спогадах і Микола Чорний-Досінчук: «А ще при музеї існує кобзарська школа-студія, в якій
діти та дорослі опановують не тільки гру на старосвітській бандурі, а й вчаться її виготовляти. Для цього
віднайдено приміщення, придбано верстати, інструменти, заготовлено деревину відповідних порід.
Навчають гри на бандурі та роботи з деревом великі ентузіасти кобзарської справи – Товкайло та Рой [5,
51]. У школу було набрано лише хлопчиків, запрошено висококваліфікованих майстрів кобзарів,
бандуристів: Віталія Макаровича Роя, Миколу Тихоновича Товкайла; музиканта-теоретика та вокаліста –
Анфісу Олександрівну Дякун; Валерій Федорович Мормель викладав історію кобзарства. Дітей не лише
навчали гри на бандурі, але й прищеплювали навички в питанні реконструкції майстрування старосвітської
бандури. Випускники Школи кобзарства, її вчителі – Микола Товкайло, Микола Сидоренко, Сергій
Захарець, Павло Рекун, Андрій Гусак – завжди презентували кобзу, старосвітську бандуру, академічну
бандуру чернігівського зразка на Переяславщині, Київщині по всій Україні та за її межами.
Культурно-просвітницька робота Музею кобзарства НІЕЗ «Переяслав» за 26 років пройшла
весь шлях, освітньо-виховної моделі, притаманний усім музеям. І на сьогодні можна з певністю
сказати, що пріоритетним у культурно-масовій діяльності Музею кобзарства залишається освітній
характер: давати основні знання про розвиток кобзарства в Україні та його вплив на державотворчі
процеси від давніх часів до сьогодення та ознайомлювати відвідувачів зі співогрою в супроводі
старосвітської та академічної бандури.
Протягом 2003–2015 рр. у Музеї кобзарства з просвітницькими лекціями-концертами
виступили біля 60-ти представників сучасного українського кобзарства та новітнього бандурництва
України. Учасниками даних заходів були – громада міста, учнівська молодь, студенти.
Музей кобзарства НІЕЗ «Переяслав» за допомогою інтерактивних методів, а саме за
допомогою живого спілкування з музикою наших предків, а це звуки народної бандури, ліри, підсилює
сприйняття теоретичного матеріалу. Тобто, створення можливості пізнання відвідувачем історичного
явища через емоції, дію, участь у процесі. «Інтерактив» від англійського «interact», де «inter» –
взаємний, «act» – діяти, тобто інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу [1, 13]. Відвідувачам
пропонується не лише усна подорож у світ кобзарства, але й можливість почути кращі зразки цього
виду народного мистецтва через аудіо записи кобзарів та бандуристів. Проведення показових уроківмандрівок на тему «Історія кобзарства в Україні» до яких учні самі готують реферати, виконують
поетичні твори про кобзарів, слухають українські історичні пісні, мають змогу спостерігати процес
виготовлення музичного народного інструменту − дає змогу дітям різносторонньо вивчати традиційну
культуру свого народу.
Плануючи урок мандрівку в музеї для школярів, наукові співробітники спочатку проводять
зустріч у класі з представленням міні-екскурсу у задану тему. Надаються запитання до своєрідного
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майбутнього квесту, який буде проходити вже під час уроку-мандрівки. Такі міри допомагають
успішному проведенню даного заходу, адже попередні знання матеріалу, сприяють тому, що всі учні є
активними учасниками науково-освітнього заходу, а не пасивними спостерігачами.
Перевага проведення таких занять ще і в тому, що музейні предмети можна спостерігати
безпосередньо і, що найголовніше, отримувати достатню кількість інформації, як усної так і зорової,
тощо. Особливість даного уроку полягає у створенні відповідної атмосфери за рахунок тривалого
споглядання, привабливості самих музейних предметів, тієї особливої аури, яка панує в музеї. На
урок, що проходить у експозиції, запрошується бандурист, він представляє старовинні народні
історичні пісні про життя та героїку українського народу в давнину. Така форма роботи конкретно
спрямована на популяризацію унікальної кобзарської традиції.
Один із уроків-мандрівки відбувся 30 вересня 2016 року. В цей день до Музею кобзарства
завітали учні Переяслав-Хмельницької ЗОШ № 1 та № 2.
Була підготовлена маленька показова виставка з заготовок народних бандур та з основних
інструментів, якими працюють майстри - бандурники. Цю виставку представив нам Микола Товкайло.
Саме з його благословіння, адже він є цех-майстром Київського кобзарського цеху, урок розпочав
братчик товариства – Ждан. У виконанні носія кобзарської традиційної культури, братчика Ждана
звучали «козацькі плачі» та псалми. Це славнозвісний український героїчний епос, якому більше
двохсот років. А також Ждан розповідав про характерні особливості мандрівного сліпецького братства.
Найцікавішим відкриттям для учнів була розповідь і практичне проведення майстер-класу з показовим
майструванням бандури від початкових етапів її виготовлення. Проводив цей ритуал молодий
майстер з виготовлення народного традиційного інструменту бандури − Василь Жованик.
Молодий майстер-бандурник розповів, що вперше почав майструвати бандуру, коли йому
виповнилося 14 років. Він з родини скромних інтелігентів, батько працює інженером, мама
службовець. Крім нього, в родині ще двоє молодших дітей. Але так палко, віддано і натхненно служити
ідеї відродження української народної традиції – кобзарству випало на його долю, тому що дуже
припало кобзарство йому до серця. І він несе цю місію трепетно, мужньо і по лицарськи великодушно.
Василь навчається у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, веде дуже активну
просвітницьку, кобзарську діяльність, здійснює етнографічні експедиції до ветеранів бандуристів,
записує від них рідкісні історичні пісні, потім вивчає їх і виконує на зустрічах з українцями [6, 8].
Справжнє захоплення в учнів викликало споглядання самого процесу виготовлення бандури.
Василь Жованик розповідав та показував всі етапи її виготовлення. До майстер-класу по створенню
традиційного українського інструменту мали можливість долучитися присутні на заході учні. Вони
розповідали потім, що відчули на собі всю трудомісткість цього чарівного ремесла – бути майстром
бандурником.
Плідна співпраця Музею кобзарства та учбових закладів творчих колективів міста створила
специфічну творчу лабораторію, яка охоплює велике коло талановитої молоді головним завданням
якої є найголовніше – збереження самоідентичності української нації через спадкоємність поколінь.
Запорукою успішної співпраці освітніх закладів та музеїв є живий діалог. При проведенні
науково-освітніх заходів неможливо обійтись без урахування вікових особливостей, та рівня
підготовки слухачів − учасників заходу. Залучення молоді, дітей, громади міста засобами музейної
експозиції та науково-освітньої діяльності музею до суспільно-політичних процесів дає позитивний
результат. Традиційна гра на давніх музичних інструментах стає таким собі «камертоном духовності».
Важливе значення у питанні виховання духовності, патріотизму, надається саме популяризації цього
величезного пласту української народної культури – кобзарству, яке не пропало безслідно, а
збережене для нащадків. Тому ми, наукові співробітники науково-дослідного сектору «Музей
кобзарства» НІЕЗ «Переяслав» наповнюємося особливим почуттям морального обов’язку та
громадянської відповідальності в тому, щоб не лише зберігати, але й примножувати всю існуючу
інформацію про нетлінні цінності духовного життя нашого народу прийдешнім поколінням українців.
Використані джерела
1. Вареник Н. Тарковські / Н. Вареник // Дзеркало тижня. — 2005. — 3 верес.
2. Музей. Освіта. Культура. Процеси інтеграції. — М., 1999 р. ІПРІКТ, Каф.
3. Cелівачов М. Пам’яті найстаршого кобзаря України Георгія Ткаченка / М. Cелівачов // Народна творчість та
етнографія. — №2–3. —1 994. — С. 88–89.
4.Черемський К. Шляхи звичаю / К. Черемський. — Харків Глас, 2002.— С. 445.
5.Чорний-Досінчук М. Зустрічі з кобзарями України / М. Чорний-Досінчук // Бандура — Нью-Йорк, 1992. — №41–42. —
С. 40–51.
6. Тетеря С., Костюк Н. «Як народжується бандура…» / С. Тетеря, Н. Костюк. // Вісник Переяславщини, №11935 від
11.10.2016 року.

58

Ленура ХАЛІЛОВА
ВЕСІЛЛЯ В ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
Кримськотатарське весілля − це своєрідний код, що розкриває етнічні, національні та культурні
джерела народу. Ментальність нації відповідним чином проглядається у весільному дійстві: кожній
дійовій особі відведена своя роль, тому вивчення етнокультурного феномену через призму обрядовомистецького дійства весілля є складовою народної культури, що передається із покоління в покоління.
Вивчення весільної обрядовості носить пізнавальний характер мікросвіту кримськотатарської родини,
що завжди було об’єктом пильної уваги вчених етнографів, психологів, мистецтвознавців,
фольклористів. Весільна обрядовість будь-якого народу формується протягом тисячоліть у складних
історичних умовах, багато чинників впливало на формування традиційного весілля, не обійшлося і від
запозичень народів-сусідів, особливо азіатських і деяким чином слов’янських [2, 96].
Отже, кримськотатарське весілля стало родинно-побутовим явищем з багатою обрядовістю,
під поняттям обрядовості є розуміння узвичаєного, обов’язкового символічного дійства, що
проводиться для відзначення подій у житті людського колективу, а відтак навіть окремої особи.
Важливим є те, що символічні звичаєві дійства відіграють важливу роль самим фактом свого
існування, необхідністю його дотримання чітко визначеного ситуацією, в яких вони використовуються.
Весільний ритуал та його обрядові дійства є відповідним засобом соціального виховання в контексті
народної обрядовості. Саме весільний ритуал має вагоме значення для родинного свята, з нагоди
народження нової сім’ї. Еволюція родинних відносин знайшла своє відображення упродовж
формування різних суспільних формацій з прадавніх часів до наших днів. У весільних обрядах
яскраво переплітаються морально-етичні, релігійні, міфологічні погляди кримськотатарського народу.
Вони зумовлені повною мірою суспільно-економічними відносинами, а тому є предметом вивчення
побутової культури минулого кримськотатарського народу. У весільних обрядах у великій мірі присутні
народні пісні, танці, самобутня спадщина, що характерна для ідентичності кримських татар. Сутність
кожного народу полягає в його самобутній культурі, духовності, відродженні історії, а тому вивчення
народних звичаїв та традицій через призму кримськотатарського весілля має величезне значення [1, 23].
У такий спосіб, кримськотатарське весілля це унікальне обрядове дійство, що дає глибоке
уявлення про моральні, етнічні, трудові та естетичні погляди наших пращурів на аспекти
життєдіяльності. Впродовж віків весільний обряд утворювався, шліфувався і випробувався і це дало
можливість зберегти відношення кримських татар до шлюбу, родини, народження дітей. У весільному
дійстві яскраво відображається мудрість народу, святість родинних стосунків, що характеризує
самобутню етнокультурну націю. Весільна обрядовість є джерелом передачі інформації про звичаї та
традиції, що усвідомлює своє місце серед інших народів світу [3, 4].
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